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1. Onde estão os problemas? 



2. Onde estão os Problemas? 

 Comunicação

 Relação com o governo

 Contribuições práticas beneficentes

 Patrocínios

 Fraudes

 Informações Confidenciais e propriedade intelectual # Privacidade

 Praticas concorrências

 Rotina trabalhista e previdenciária # Ambiente de Trabalho

 Uso indevido de informação privilegiada e regras de sigilo



Preventivo Suporte 
Litígio

3. Momento Iniciar Investigação Interna?



monitorando investigando

4.Identifiquei uma Fraude ...    



5. Fraudes   



• Afetam de 1% a 3 % das receitas.

• 82% das empresas sofreram pelo menos 1 fraude em 1ano.

* Pequisa Kroll 2016/2017

Casos Enron (U$22bi), Maddoff (U$65bi), Panamericano

(R$4,3bi), Soja (R$2bi), CNOVA (R$400mi), Máfia das

Próteses, VW (U$15bi), Correios (R$ 147mi) Lava Jato e

casos de corrupção no Brasil.

5. Fraudes   



 Controles internos estão direcionados para detecção de 

fraudes?

 O que se esperar de uma Auditoria Interna?

 Auditoria externa possui autonomia e acesso amplo?

5. Realidade - Gasto 8% faturamento   



• Controladoria

• Contratação de Bens e Serviços

• Gestão da folha de pagamentos e dos gastos

• Data Protection

• Corrupção

• Corrupção entre privados

• Recuperação judicial

6. Áreas Alvo   



. Transferência Responsabilidade 



 Pagamentos impróprios

 Conflito de interesses

 Informações privilegiadas

 Recebimento de presentes

 Discriminação de oportunidades

 Doações

 Meio ambiente

 Atividades políticas

 Relações com a comunidade

 Uso de álcool e drogas

Investigações Ética - Código de Ética  



Investigações Ética - ?  

 - Investigações empresariais internas a partir da perspectiva do 
Advogado

 - Decisões da empresa em torno da condução da investigação

 - A decisão da empresa de consultar advogados externos

 - Limites do assessoramento admissível pelo advogado como parte 
de uma investigação interna da empresa 



 Convenção de Viena - 1988

 Conceito antigo Sêneca, em Roma, “Cui prodest scelys is fecit”, ou seja,
“aquele que se beleficia do crime, criminoso é”.

 “Non olet”

 USA Patriot Act, OECD, GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional, criado
em 1989, expediu suas 40 Recomendações...

 COAF - BACEN - SUSEP - CVM

 Know your customer

Lavagem de Dinheiro



Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e
jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade
principal ou acessória, cumulativamente ou não:

Parágrafo único.
I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de
negociação do mercado de balcão organizado;

X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção
imobiliária ou compra e venda de imóveis;

XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto
valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam
grande volume de recursos em espécie;

XIII - as juntas comerciais e os registros públicos;

Lavagem de Dinheiro



XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente,
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistência, de qualquer natureza, em operações:
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou
participações societárias de qualquer natureza;
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de
valores mobiliários;
d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza,
fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a
atividades desportivas ou artísticas profissionais;
XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação,
comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de
atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;

Lavagem de Dinheiro



XVI - as empresas de transporte e guarda de valores;

XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de

origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e

XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo,

por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.” (NR)

Lavagem de Dinheiro



“Art. 10.

III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com

seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste

artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;

IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou

fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras

(Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;

V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma

e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o

sigilo das informações prestadas.

Pessoas obrigadas !!



“Art. 11.

II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer
pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a proposta ou realização:
a) de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da
identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo; e
b) das operações referidas no inciso I;
III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou,
na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles
estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações
passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II.
§ 3º O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II
do caput aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização
das pessoas a que se refere o art. 9o.” (NR)



 alteração substancial na rotina da conta bancária

 uso de várias contas bancárias simultâneas

 paraísos fiscais - repatriação de ativos

 estruturação de operações com fracionamento de depósitos ou remessas

 inconsistência documental

 notas fiscais de terceiros

 doações

 objeto obra de arte

Investigação - Lavagem de Dinheiro



 Departamento de Cooperação Jurídica Internacional e de Recuperação de
Ativos - DRCI - 2003

 autoridade central do sistema de cooperação internacional

 colaborar com os órgãos de persecução criminal e com as demais entidades
encarregadas da recuperação de ativos, confisco de valores obtidos em
atividades criminosas.

 Secretaria de Cooperação Internacional -SCI da Procuradoria Geral da
República (PGR)]

 bloqueados de R$ 3,2 bilhões .. pendentes R$ 38,1 bilhões

 Implementação do BACEN-Jud - sistema judicial de bloqueio em tempo real

Recuperação de Ativos



 Busca e Apreensão

 Evidencias

 o que mudou pós Lava Jato

Paridade de Armas Cooperação Internacional?

Investigação de Recuperação de Ativos



Obrigação de Comunicação Autoridades



Com quem eu converso?

......apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe à autoridade
máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário
... a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente...

....Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas
Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e
o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das
seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:

Lei 12.846/2013



Compliance e Direito Penal



• Responsabilidade Criminal Ambiente Corporativo 

• Indivíduos (diretores, gerentes, ou qualquer individuo que tenha 

contribuído direta ou indiretamente, para a prática de um ato ilegal)

Responsabilidade dos Administradores



 Posição do Garante/Diretor Jurídico/Compliance Officer

 Direção da empresa

 Detém informação sobre riscos ativ.

 "Execução" "ato" constitui delito

Responsabilidade dos Administradores



Dever do Garante - Código Penal art. 13, parágrafo 2º.

"A omissão é penalmente relevante quanto o omitente devia e podia

agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do

resultado."

Responsabilidade dos Administradores



• Pratique ou explique?

Governança Corporativa 



•

Alocação da estrutura de Compliance 



Interceptação 
Telefônica

Quebra de 
sigilo bancário 

Cooperação
InternacionalLeniência

Colaboração
Premiada

Bloqueio de 
Bens

Cenário Atual 



33. Casos Reflexão  



34. Compliance



35. Compliance



Dois anos de processos judiciais na Alemanha e Estados
Unidos resultaram no pagamento:

 USD 1,6 bilhões em multas e restituições de lucro para as autoridades;

 USD 850 milhões para investigações internas que envolveram mais de 200

advogados e pessoal de apoio do escritório “Debevoise PlimptonPlimpton”

 1.300 investigadores forenses da “Deloitte Touche Touche” e 16

funcionários da Siemens dedicados a esta investigação em tempo integral.

36. Caso Siemens AG



• 1.750 entrevistas com funcionários da Siemens e outros indivíduos

• 800 reuniões informativas com os funcionários para obter

informações de fundo

• 82 milhões de documentos por via eletrônica procurando identificar

material potencialmente relevante

• 14 milhões documentos revistos

• 38 milhões de transações financeiras analisadas

• 10 milhões de registros de banco revisado

36. Caso Siemens 



 Demitidos mais de 500 colaboradores

 9 antigos membros do Conselho de gestão foram processados e condenados
a pagar USD 28,3 milhões por violação dos seus deveres

 O presidente do conselho de supervisão Heinrich von Pierer e o então CEO
Klaus Kleinfeld pediram demissão em Abril de 2007 e fizeram um acordo
de pagamento, desembolsando para a Siemens USD 10,5 milhões,
respectivamente, como forma de resolverem o caso

Em Julho de 2007 o então presidente do comitê de auditoria Gerrard Khrome
foi nomeado presidente do conselho de supervisão (HEALY, 2012)

36. O Caso Siemens 



36. O Caso Siemens 



38. Mudança Fática e Jurídica



Obrigada!

Fabyola En Rodrigues
email: frodrigues@demarest.com.br
tel: +55 (11) 3356-1738


