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Agenda

1. Investigações Corporativas – Conceito

2. Aspectos de Direito Constitucional e Direito de Investigação

3. Aspectos de Direito Civil e Penal

4. Aspectos de Direito do Trabalho

5. Investigações e o Dever de Fidúcia dos Administradores

6. Programa de Compliance
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Investigações Corporativas – Conceito

• Investigação Corporativa: conjunto de medidas adotadas por uma companhia com o 
objetivo de identificar, esclarecer e remediar atos praticados por administradores, 
funcionários e/ou terceiros em violação a leis, controles internos e/ou políticas 
corporativas.

• Questões fundamentais de toda investigação corporativa:
• Alegações (internas, imprensa, investigações governamentais)

• Supervisão (independente ou não)

• Finalidade (cooperação com as autoridades, defesa, resposta a partes interessadas)

• Coleta e preservação de informações

• Direitos individuais
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Aspectos de Direito Constitucional e Direito de Investigação

Constituição da República de 1988 

• Privacidade de dados e comunicação

• Respeito aos direitos individuais

• Ampla defesa e contraditório

Princípio da Legalidade, Direito de Investigação e Poder Diretivo

• Investigações corporativas vs. Investigações governamentais

• Poder diretivo das organizações e acesso a informações internas

• Limites legais das investigações corporativas
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Aspectos de Direito Civil e Penal 

Validade das Provas Obtidas

• Procedimentos forenses de coleta, tratamento e uso de dados e informações

• Produção e uso de provas em instruções processuais

Responsabilidade civil e penal

• Responsabilidade civil: indenização por danos causados pela conduta ilícita de administradores, 
empregados ou terceiros

• Responsabilidade penal: compartilhamento de informações com autoridades para apuração de 
eventual responsabilidade criminal dos envolvidos 
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Aspectos de Direito do Trabalho

• Coleta, tratamento e uso de dados

• Jurisprudência consolidada: possibilidade de acesso às informações presentes em

equipamentos da companhia (celulares, computadores e outros equipamentos corporativos)

• Dificuldade: presença de dados pessoais em dispositivos de trabalho e uso de dispositivos

pessoais para fins profissionais

• Lealdade e civilidade no tratamento aos investigados

• Preservação de identidade

• Confidencialidade

• Justa causa: produção de provas, imediatidade e materialidade

7



Aspectos de Direito do Trabalho

Entrevistas

• Manter atitude respeitosa com o entrevistado

• Esclarecer o propósito da investigação

• Esclarecer que o advogado representa os interesses da companhia e não do entrevistado

• A prerrogativa de sigilo advogado-cliente protege a companhia

• Manutenção da confidencialidade

• Se o entrevistado manifestar incerteza ou desconforto, ou solicitar advogado:

• O advogado que representa a companhia não pode aconselhar o entrevistado

• O entrevistado está exercendo um direito, que deve ser respeitado
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Investigações e o Dever de Fidúcia dos Administradores

• Dever de diligência, cuidado e lealdade:
• Investigação

• Remediação

• Responsabilidade civil (art. 158, Lei das S.A.): 
• Possibilidade de responsabilização civil do administrador pelos prejuízos que causar quando 

proceder:
• Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou 
• Com violação da lei ou do estatuto da companhia.

• Responsabilidade penal:
• Administradores?
• Compliance Officer?
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Programa de Compliance

Conceito

• Pode ser definido como o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação 
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e 
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira (art. 41, Decreto n.º 8.420/2015)
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Programa de Compliance

Conceito: conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem como a aplicação 
efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo 
de detectar e sanar atos ilícitos

Importância

• Levado em consideração na aplicação das sanções da Lei Anticorrupção (diminuição da multa)

• Mitigação da exposição dos administradores e funcionários da empresa

• Verificação das irregularidades e aplicação imediata de ajustes e correções

• Pode gerar prevenção de gastos futuros e criar vantagem competitiva

• Demonstração de transparência e institucionalidade que poderá facilitar a captação de recursos
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Programa de Compliance

Avaliação

• Os cinco pilares de um programa de compliance apontados pela Controladoria-Geral da União (atual 
Ministério da Transparência)

• Os dezesseis parâmetros para avaliação estabelecidos pelo Decreto n.º 8.420/2015

• Avaliação dos programas de compliance pelo Ministério Público
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