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RESUMO: O objetivo principal deste artigo é demonstrar a grande necessidade de 

implantação de programas de integridade nos Entes e Órgãos públicos, tendo em vista o 

aumento significativo do índice de corrupção no Brasil desde os últimos tempos, motivo que 

exige uma mudança de comportamento não só das empresas privadas, como trouxe a edição 

da Lei 13.303/2016, mas também do Setor Público. Para tanto, será brevemente analisado a 

história do Compliance por ser um método novo no país. Posteriormente a sua ligação com os 

princípios norteadores da administração pública previstos na Constituição Federal/88, e ainda, 

como é essencial a implantação de métodos de trabalho que visam à boa governança como a 

garantia de transparência, legalidade e eficiência dos atos públicos. 

 

Palavras-chave: Compliance. Administração Pública. Princípios 

 

ABSTRACT: The main objective of this article is to demonstrate the great need for the 

implementation of integrity programs in public entities and bodies, in view of the significant 

increase in the corruption index in Brazil since the last times, a reason that requires a change 

in behavior not only for companies private companies, as brought by Law 13.303/2016, but 

also from the Public Sector. Therefore, the history of Compliance will be briefly analyzed as 

it is a new method in the country. Subsequently, its connection with the guiding principles of 

public administration foreseen in the Federal Constitution / 88, and as it is essential the 
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implementation of working methods that aim at good governance as the guarantee of 

transparency, legality and efficiency provided to public acts.  

 

Keywords: Compliance. Public Administration. Principles.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente cabe salientar que o poder público é diferenciado dos demais ramos do 

direito brasileiro, neste, deve-se seguir atentamente a linha de que a Administração só poderá 

fazer o que estiver permitido legalmente. Em outras palavras, as ações destes órgãos são 

vinculadas, devendo a Administração obedecer a uma linha de princípios e normas em todos 

seus atos. 

Devido ao grande índice de corrupção existente no Brasil, é visível a crescente 

aplicação de métodos de combate e investigação à corrupção, e que através de normas o 

Direito mostra como tudo deve ser trazendo inclusive sanções aplicáveis quando algum ato 

causa dano ou expõem a risco os direitos da coletividade. 

Sendo assim, o presente trabalho se compromete a analisar a necessidade de 

possibilitar que os Entes Públicos implantem dentro de seus órgãos programas e métodos de 

compliance. 

Para tanto, o estudo será feito por meio do método dedutivo se baseando na análise de 

normas, artigos científicos e doutrinas que tratam dos assuntos constantes no presente 

trabalho, abordando a problemática de que a Administração deve basear todos seus atos em 

normas e princípios, desta forma seria válido o entendimento de que estes órgãos também 

devem adotar programas de integridade, partindo da hipótese de que somente com 

fundamento nos princípios, impostos pelo artigo 37, caput da Constituição Federal, poderá ser 

implantado métodos de compliance. 

O trabalho se desenvolve expondo primeiramente o conceito e a origem do 

compliance, bem como do destaque que estes programas vêm tomando em empresas privadas, 

como também nos órgãos fiscalizadores do Setor Público, TCE-PR; CGE-PR e no Governo 

do Estado do Paraná, demonstrando a necessidade e a ligação do compliance para uma boa 

Governança, efetuando com transparência e ética os atos públicos.  

Por fim, será apresentado um estudo dos princípios norteadores da Administração 

Pública, e a ligação destes com métodos que garantam a sua máxima efetivação, trazendo 
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ainda uma breve analise do princípio da boa administração e como estes podem diminuir de 

forma significativa os índices de corrupção dentro do setor público, tornando os atos mais 

eficazes.  

 

1 DO CONCEITO E DA ORIGEM DO COMPLIANCE 

 

Inicialmente, para um melhor entendimento da finalidade e de todos os benefícios da 

adoção de Programas de Compliance, se faz necessário realizar uma breve abordagem 

conceitual sobre o tema, definindo ainda a sua origem, que de acordo com Marco Cruz surge 

com o primeiro ato que foi realizado em desconformidade com um comando, ainda com este 

objetivo, observa-se o conceito trazido de forma genérica por Candeloro; Rizzo; Pinho (2012, 

p.30): “É um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez 

definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários”.  

Para tanto, TOMAZ (2018, p.25) com muita propriedade lembra que ao conceituar o 

termo Compliance é possível verificar duas perspectivas, a etimológica e a corporativa, na 

primeira o autor apresenta que “a abordagem etimológica conduz a origem do termo 

compliance ao verbo inglês to comply que significa, basicamente, agir de acordo com um 

comando ou uma regra, obediência a uma ação determinada”. 

Como se observa a origem etimológica liga o termo Compliance ao seguimento de um 

comando, uma ordem, porém o significado mais utilizado ao tema é o da origem corporativa, 

para tanto, Roberto Epifano Tomaz, apresenta: 

 

Corporativamente compliance passou a identificar as ações, atitudes tomadas pela 

corporação, que são realizadas de acordo com as regras, éticas, legais e 

procedimentais, estabelecidas para regulação de suas atividades, tornando-se, 

portanto, sinônimo de postura correta para regulação de suas atividades, tornando-se 

portanto, sinônimo de postura correta na condução de seus negócios. 

  

Esta abordagem mostra que ao adotar programas de Compliance serão explanadas 

técnicas e ações que podem detectar e eliminar desvios de condutas que eventualmente 

venham a ser cometidas em uma corporação.  

A autora Ana Regina Foiatto, comenta que inicialmente o Compliance foi 

regulamentado nos EUA nos anos de 1977, através de uma norma de combate à corrupção e, 

desde então vem sendo base para outros países. 
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A esse respeito, Foiatto (2018, p. 31) apresenta: 

 

Sobre essa norma transnacional: denomina-se Foreign Corrupct Practice Act – 

FCPA ou Ato contra Práticas Corruptas no Exterior (APCE), surgiu em 1977, após 

escândalo Watergate, como objetivo de reestruturar a ética nos negócios, por meio 

do controle das empresas norte-americanas, proibindo a corrupção transnacional. 

Com essa norma, os EUA criminalizaram a conduta do suborno (corromper 

funcionários públicos estrangeiros.  

 

Desta forma, cabe salientar que a norma FCPA marcou a história do combate à 

corrupção, marcando inclusive a história da economia norte-americana, pois como Foiatto 

(2018, p.32) menciona “as empresas dos EUA ficaram receosas em negociar com empresas de 

outros países que não possuíam regras anticorrupção”, tendo em vista que esta Lei trouxe 

penalidades em caso de descumprimento de normas.  

Visando isso, a autora Ana Regina Foiatto explica que o EUA tentou conversar com a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE para que adotassem 

esta política, porém não se obteve êxito, pois os demais países alegaram que o EUA estaria 

tentando influenciar suas normas internas ao mundo.  

Mais tarde, por volta dos anos 90, como consequência do aprimoramento dos grandes 

estudos em relação à corrupção e suborno no mundo, como forma de aderir transparência, 

Foiatto (2018, p.34), comenta que esta ideologia foi incorporada pela Europa; Fundo 

Monetário Internacional; Banco Mundial; OEA; ONU; OCDE que inclusive orientou aos 

Países membros, que por meio de normas internas viessem a criminalizar o suborno 

internacional. 

No Brasil, a figura de programas de compliance está presente no Decreto n. º 8.420 de 

18 de março de 2015, que regulamenta a Lei n. º 12.846 de 01 de agosto de 2013, conhecida 

como a Lei anticorrupção.  

Para conhecimento, Tomaz (2018, p.27) discorre com um breve relato sobre estas 

normas: 

 

Atualmente, o programa de compliance está definido no Decreto n.º 8.420, de 18 de 

março de 2015, que regulamenta a Lei n º 12.846 de 1 º de agosto de 2013, Lei 

anticorrupção, estabelecendo que o programa consiste, no âmbito de uma pessoa 

jurídica no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na 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. 
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Sendo assim, resta evidente que a prática de compliance está sendo regulamentada 

através de normas por vários países. No Brasil como já mencionado, está presente no Decreto 

n. º 8.420/2015 e na Lei 12.846/2013, trazendo a seguir uma breve analise sobre a redação 

desta Lei pela pesquisadora Ana Regina Foiatto: 

 

[...] responsabiliza civil e administrativamente, pessoas jurídicas que cometem atos 

corruptivos e menciona a necessidade de criação de programas de compliance por 

pessoas jurídicas para prevenir, detectar e solucionar condutas corruptas na empresa, 

com o intuito de abrandar a sanção civil ou administrativa. Essa lei versa sobre 

corrupção de funcionários públicos nacionais e estrangeiros; responsabilidade 

administrativa e civil da pessoa jurídica; multa de modo limitado e crédito por 

cooperação leniência. (FOIATTO, 2018, p. 41; 42). 

 

Desde a criação da Lei supracitada, programas de integridade surgem em toda a parte 

como um método de prevenção a práticas corruptas, principalmente em empresas privadas, 

pois no momento em que passam a ser responsabilizadas por atos contra a administração 

pública, estas buscam apoio em parâmetros que garantam a legalidade dentro da corporação.  

Observa-se que uma corporação ao adotar o programa de integridade terá que seguir 

atentamente a legislação e o código de ética, o que consequentemente assegura o melhor 

fortalecimento e funcionamento da empresa. (TOMAZ, 2018, p. 29). 

Ainda, para Roberto Epifanio Tomaz além do fortalecimento e a garantia do bom 

funcionamento empresarial, o programa de compliance evita atos de corrupção, tanto passiva 

como ativa na corporação, trazendo mais alguns exemplos que serão vistos a seguir de ações 

que previnem estes atos: 

 

• A adoção pela corporação de um conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na 

aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta estabelecido; 

• Criação de canais de denúncias diversos – telefônico, eletrônico, físico – com 

confiabilidade, segurança e simplicidade que garanta a proteção da identidade do 

denunciante; 

• Estabelecimento de procedimento de recebimento e adesão de documentos, 

bem como formulário de aprovação de pagamento de novos fornecedores e 

prestadores de serviços; 

• Adoção de relatório de descontos concedidos, adiantamentos a fornecedores e 

prestadores de serviços, recebimento de presentes, brindes, viagens, diário de bordo 

de automóveis, etc. (TOMAZ, 2018, p. 30) 

 

Resta agora analisar a necessidade e possibilidade de incorporação de programas de 

compliance na Administração Pública, como forma de mitigar o problema sistêmico que se 
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tornou a corrupção e má prestação de serviços públicos dentro do Brasil. (CARVALHO, 

2018, p.22).  

 

 

 

 

2 DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Assim como todos os ramos do direito, o direito administrativo também possui 

princípios peculiares, alguns destes expressos em lei e outros que se encontram implícitos no 

sistema jurídico. Os princípios norteadores da Administração Pública são fundamentais para o 

agir da Administração, surgem como uma linha a ser seguida pelos órgãos públicos.  

Di Pietro (2005, p. 56) ressalta que os princípios são imprescindíveis a Administração, 

como mostra: 

 

Os princípios são primordiais no Direito Administrativos devido a sua elaboração 

pretoriana. Princípio derivado do latim principium, em sentido vulgar quer exprimir 

o começo de vida ou o primeiro instante em que as pessoas ou coisas começam a 

existir. Inicialmente, deve-se destacar que os princípios funcionam como base de um 

sistema, servindo como instrumentos orientadores, que levam a compreensão exata 

do ordenamento.  

 

Como observa-se, os princípios são a base para que a Administração realize todos os 

atos para os quais foi criada, com estes é possível entender toda a estruturação do 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como da correta conduta a ser seguida pelo Setor 

Público.  

Para isso, Cretella Júnior (2005, p.222) apresenta o seguinte conceito, “princípios de 

uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as 

estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido são os alicerces da ciência”. 

Dentre todos os princípios da Administração, a Constituição Federal/88 enumera de 

forma expressa em seu artigo 37 os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, estes que devem ser seguidos atentamente pelos poderes da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e pela Administração Pública, seja ela, direta ou 

indireta. 
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Para tanto, Carvalho (2018, p. 08) fala que o legislador quando expressou estes 

princípios na Constituição Federal, estabeleceu parâmetros que devem ser seguidos por todos 

que estão no exercício do poder público, ou seja, todos os atos devem estar em total 

cumprimento com os princípios administrativos.  

Antes de adentrar na análise da ligação destes princípios com métodos de compliance, 

resta realizar uma breve analise conceitual dos princípios basilares trazidos pela constituição. 

Ao falar do princípio da legalidade, é importante aludir as considerações trazidas por 

Carvalho (2018, p. 10), que para ele trata-se de um princípio genérico, ou seja, todos os 

demais princípios constitucionais que aqui serão tratados e os infraconstitucionais são dele 

derivados, traz consigo a preponderância da lei para o Direito Administrativo, pois este é 

indispensável para a existência do Estado Democrático de Direito.  

Observa-se a definição trazida por Araújo; Garcia (2012, p.02) a respeito do princípio 

da legalidade: 

 

O princípio da legalidade, que é uma das principais garantias de direitos individuais, 

remete ao fato de que a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei 

permite, ou seja, só pode ser exercido em conformidade com o que é apontado na 

lei, esse princípio ganha tanta relevância pelo fato de não proteger o cidadão de 

vários abusos emanados de agentes do poder público. 

 

Desta forma, o princípio da legalidade, além de fornecer segurança jurídica em relação 

aos atos públicos que estão vinculados a normas, de certa forma, também limita o agir da 

Administração, seja do Chefe dos poderes executivos e de todos os agentes públicos. 

Quanto ao princípio da impessoalidade, Carvalho (2018, p. 11) fala que este esta 

amplamente ligado com a igualdade, não sendo necessário nem sua menção no rol 

estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que este já decore de alguns 

artigos anteriores, como mostra: 

O artigo 1º, caput da CF/88 (Brasil, 1988), diz que a República Federativa do Brasil, 

é um Estado Democrático de Direito que tem como caráter Fundamental, o princípio 

da impessoalidade, e no seu inciso III, traz como fundamento da república a 

dignidade da pessoa humana, e o artigo 5º, caput, diz que todas as pessoas são iguais 

perante a lei, devendo ser tratados igualmente, sem privilégios de uns em 

detrimentos de outros. 

 

Assim, e visível que os atos administrativos devem ser sempre impessoais, neste 

mesmo sentido, observa-se o conceito trazido por Mello (1994, p.58): 
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Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 

administrados sem discriminações, benéficas ou detrientosas. Nem favoritismo nem 

perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou 

ideologias não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses 

sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie 

  

Para uma explicação mais sucinta, este princípio, apresenta a obrigatoriedade de 

tratamento de igualdade dentro da Administração Pública, Araújo; Garcia (2012, p.05) fala 

que uma das garantias a este princípio é o concurso para entrada em cargos públicos. 

O princípio da moralidade está amplamente ligado com a honestidade dos agentes 

públicos e as decisões que são tomadas, para Meirelles (2000, p. 84) “É certo que 

a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além de sua 

adequação aos demais princípios constituem pressupostos de validade sem os quais toda 

atividade pública será ilegítima”. 

Com base no entendimento supracitado, fica claro a grande importância da moralidade 

para uma boa administração, pois um agente que haja com honestidade seguindo sempre a 

legalidade fará um bom trabalho.  

O princípio da publicidade, muito relacionado com a transparência, demonstra que 

para que todos os atos públicos sejam conhecidos pela sociedade se faz necessária a sua 

divulgação, ou seja a publicação, para Meirelles, (2000, p.89) este princípio não engloba 

apenas a publicação de toda a atuação estatal, abrange também a conduta interna dos agentes 

públicos para conhecimento de toda a sociedade.  

Ainda, sobre este Princípio, Pinto (2008, p. 06) fala: 

 

É imperioso assinalar que o princípio da publicidade, retratado nos incisos LX, XIV, 

XXXIII e LXXII, do artigo 5º da Constituição da República, assegura o direito à 

informação, não só para assuntos de interesse particular, mas também de interesse 

coletivo, o que demonstra um fortalecimento do controle popular sobre os atos da 

Administração Pública 

 

Desta forma, tendo em vista que a Administração trabalha em prol dos interesses da 

coletividade, suas ações devem estar expostas para sociedade, assegurando assim o direito à 

informação que também é assegurado pela Constituição Federal.  

Para finalizar a breve explicação individual dos princípios administrativos, resta agora 

falar a respeito do princípio da eficiência, que foi introduzido no rol dos princípios explícitos 

no artigo 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 19/1998. Trazendo 

a seguir o conceito de Meirelles (2000, p. 90): 
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O Princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em se desempenhar apenas com uma 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

Este princípio mostra que o agente público, de forma eficiente, deve alcançar muitos 

resultados positivos, garantindo assim de forma satisfatória os interesses da sociedade.  

Após vislumbrados estes princípios, também conhecidos como os princípios 

administrativos, torna-se evidente que estes estão claramente interligados, ou seja para a total 

efetivação de um devem ser seguido os demais.  

Ainda assim, mostram como se exige uma boa organização dentro da Administração 

Pública, que para Araújo; Garcia (2012, p.08) é um instituto rodeado de princípios e normas, 

que deve buscar estruturação para efetiva-las e assim, não só garantir a boa administração de 

acordo com os interesses da sociedade como também a ética e transparência do bom 

administrador.  

À vista disso, é certo a grande importância que os princípios e normas sejam fielmente 

cumpridos dentro da Administração Pública, e como a boa conduta dos agentes públicos é 

necessária para este cumprimento.  

Além do mais, em caso de descumprimento de qualquer um dos princípios que 

norteiam a Administração, os atos e contratos que destes se derivaram se tornaram irregulares 

e incapazes de produzir os efeitos necessários. 

Diante disto, observa-se a grande importância do tema aqui tratado para o Direito 

Administrativo, que é o ramo do direito público organizado por princípios, para que o Estado 

atenda às necessidades da sociedade através de condições harmônicas.  

Após está breve analise, fica claro a ligação de métodos de compliance com os 

princípios Administrativos, tendo em vista que o objetivo principal do compliance é 

monitorar a legalidade dos atos, motivo que garante a efetivação dos princípios, pois no 

momento em que um agente acabar por descumprir uma destas obrigações, tal irregularidade 

poderá ser identificada antes mesmo da fase de conclusão, e assim, podendo ser prontamente 

corrigida, o que garante a máxima eficiência e valorização do serviço público. 

 

3 BOA ADMIINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO  
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Todos os escândalos de corrupção que se vislumbraram no país nos últimos tempos 

descobertos com as investigações da Lava Jato, trouxeram também preocupações a respeito da 

governança, motivo que se exige que se tenha uma boa administração no setor privado e no 

setor público.  

Segundo Oliveira; Santos (2018, p.01) o Estado se organiza conforme suas 

necessidades, em alguns casos inclusive cria novas organizações que são estruturadas para 

algumas atribuições especificas, mas que ao mesmo tempo não deixam de estar vinculadas a 

ele.  

Desta forma, após a análise dos princípios constitucionais se faz necessária uma breve 

análise acerca da boa administração e da governança pública, pois são temas correlatos. 

O autor Moreira Neto (2009, p. 119), prefere se referir a boa administração como o 

chamado princípio da boa administração, o que por esta razão não deixa de ser ainda um 

direito fundamental.  

 A boa administração é o impacto que a expansão pública tem na vida da sociedade, 

tendo em vista que a Administração deve tutelar os direitos fundamentais individuais de 

forma eficiente. 

 Desta forma, a governança está amplamente ligada a isso, devendo o poder público 

tratar dos interesses da coletividade de forma proporcional e imparcial conforme as 

necessidades da população, garantindo o direito a uma boa administração.  

A governança pública vem como um parâmetro da Administração, trata a respeito da 

capacidade de implementar políticas públicas e entregar valores aos cidadãos, toda a vez que 

se presenciou uma crise, um grande colapso no mundo, surgiu a necessidade de rever a forma 

como as coisas são feitas. 

Desta forma, a governança está ligada com as necessidades, toda a vez que a 

Administração sofreu ou sofre algum abalo seja internacional, nacional ou até mesmo em 

determinada região vem a necessidade de implementar serviços de planejamento, liderança e 

controle. 

Os três componentes acima citados formam uma boa governança, falar de 

planejamento é falar da capacidade que a Administração tem de criar mecanismos para 

alcançar seus objetivos, a liderança está ligada a condenação, ética e moral e quanto ao 

controle este está direcionado sobre o próprio controle interno que é realizado dentro da 

Administração, ligado ao compliance, a auditoria.  
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De acordo com Matias; Pereira (2010, p. 125) apud Oliveira; Santos (2018, p. 25) para 

uma boa governança pública alguns requisitos devem ser cumpridos, como mostra: 

 

A boa governança no setor público requer, entre outras ações, uma gestão 

estratégica, gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. É por meio 

de uma gestão estratégica que se toma viável criar valor público. Isso diz respeito à 

capacidade da administração pública de atender de forma efetiva e tempestiva as 

demandas ou carências da população que sejam politicamente desejadas 

(legitimidade); sua propriedade seja coletiva; e 184Conhecimento Interativo, São 

José dos Pinhais, PR, v. 12, n. 1, p. XX-XX, jan./jun. 2018. Requeiram a geração de 

mudanças sociais (resultados) que modifiquem aspectos da sociedade. Com a gestão 

política, pode-se buscar a obtenção da legitimidade junto aos dirigentes políticos e a 

população. A gestão da eficiência, eficácia e efetividade é a forma de usar 

adequadamente os instrumentos disponíveis para tornar viável uma boa governança. 

  

Sendo assim, a Administração deve-se utilizar de todos os meios existentes, 

acompanhando ainda, todas as transformações da sociedade para conseguir alcançar uma 

gestão eficiente.  

Ainda, é possível verificar que para a boa governança a Administração deve saber 

identificar quando a forma em que está trabalhando não é mais suficiente para a realidade 

atual, ou seja para cobrir os anseios da sociedade, porque esta sociedade cresce 

constantemente, porque o mercado fica cada vez mais complexo, e isso faz surgir a 

necessidade de dar uma resposta mais eficiente a população, entregando serviços públicos de 

mais qualidade em menos tempo. 

Por fim, uma gestão mais eficiente e de menos riscos, deve contar com uma boa 

governança, uma governança mais robusta, que consequentemente trará impactos positivos 

para sociedade, garantindo assim a boa administração, que seguirá atentamente a linha de 

princípios normas e a ética dos gestores.  

 

4 PROGRAMAS DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE NO ESTADO DO PARANÁ 

 

Como já mencionado na parte introdutória do presente trabalho, o Compliance vem 

gerando grande destaque também no Governo do Estado do Paraná, sendo instituído na 

Administração Pública Estadual através da Lei Estadual (PR) nº 19.857 de 29 de maio de 

2019. 

Sabe-se que programas de integridades adotam princípios éticos e normas de condutas 

que auxiliam na prevenção e identificação de um ato irregular, antes mesmo que este se 

concretize e acabe gerando prejuízos e outras complicações ao órgão e à sociedade em geral, 
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o que não seria diferente do Governo do Estado do Paraná, que inclusive apresenta um campo 

específico em seu sítio oficial, com algumas orientações e explicações a respeito de 

Programas de Integridade e Compliance. 

Quanto aos objetivos destes programas de integridade, observa-se o rol apresentado 

pelo artigo 2º da Lei Estadual (PR) nº 19.857/2019: 

 

Art. 2.º O Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública 

Estadual tem por objetivo: 

I - adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; 

II - estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis 

desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços 

públicos; 

III - fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da 

conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da 

transparência das políticas públicas e de seus resultados; 

IV - aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de 

riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; 

V - fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; 

VI - estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; 

VII - proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função 

ou emprego; 

VIII - estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação 

e auditoria; 

IX - assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os 

requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle. 

 

Após a análise de todos os mecanismos acima apresentados, é notório que se 

cumpridos fielmente pela Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do 

Estado do Paraná, o objetivo dos programas de Compliance será alcançado.  

Para tanto, observa-se as fases dos Programas de Integridade e Compliance constantes 

no artigo 3º da Lei Estadual (PR) 19.857/2019, conforme segue: 

 

Art. 3.º As fases de implementação do Programa de Integridade e Compliance são: 

I - identificação e classificação dos riscos; 

II - estruturação do Plano de Integridade; 

III - definição dos requisitos, como medidas de mitigação dos riscos identificados; 

IV - elaboração de matriz de responsabilidade; 

V - desenho dos processos e procedimentos de Controle Interno, geração de 

evidências e respectiva implementação desses processos e procedimentos; 

VI - elaboração do Código de Ética e Conduta; 

VII - comunicação e treinamento; 

VIII - estruturação e implementação do Canal de Denúncias; 

IX - realização de auditoria e monitoramento; 

X - ajustes e retestes; 

XI - aprimoramento e monitoramento do funcionamento do Programa 
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Diante disto, é possível observar que para estes Programas de Integridade tenham total 

eficácia, é necessário que além de traçar objetivos sejam seguidas algumas fases de 

implementação dentro da Administração Pública Estadual.  

Ainda, dentre todas as disposições a respeito de programas de integridades trazidos 

pela Lei Estadual (PR) 19.857/2019, torna-se importante mencionar que além do plano de 

integridade ser elaborado por Núcleos de Integridade e Compliance, também serão vinculados 

à CGE-PR – Controladoria Geral do Estado do Paraná, tendo em vista que este órgão é 

considerado essencial ao Controle Interno do Executivo Estadual, conforme dispõe os artigos 

70 e 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual.  

Por fim, é possível verificar a ligação destes Programas de Integridade com a própria 

controladoria interna do Poder Público Estadual e a possibilidade de implantação destes atos 

no setor público, passando em seguida à análise da necessidade e importância destes 

programas em todos os Entes Federativos. 

 

5 NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE MÉTODOS DE INTEGRIDADE NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Pensando em prevenir atos corruptos o compliance surge como um suporte e uma 

obrigação às empresas privadas, porém, é importante ressaltar que na maioria das vezes os 

atos lesivos que atingem a administração são praticados ou facilitados por agentes públicos, 

ou seja, por quem tem mais o dever de zelar pelo interesse e direitos da sociedade.  

Para tanto, Coelho (2016, p. 78) fala que: 

 

A realidade fática em que vivemos, sobretudo com a exposição midiática das 

operações policiais que desvelam grandes escândalos de corrupção como, por 

exemplo, a operação Lava-Jato deixa clara a necessidade de reavaliar as ações do 

poder público que visam a combater a corrupção no plano normativo e fático. 

Alguns países como a Inglaterra e Estados Unidos vêm ao longo dos anos investindo 

em novos modelos de gestão estratégica da informação e em programas 

governamentais voltados a minimizar a corrupção no seio das estruturas 

corporativas. Apesar do índice de corrupção ainda estar longe do ideal, as 

experiências bem sucedidas no ambiente privado desses países inspirou o Poder 

Público a se inspirar nesses modelos privados e trazê-los para a esfera pública, 

fazendo nascer o chamado Compliance Público. 

 

Diante disto, logo se percebe a real necessidade brasileira de que a Administração 

Pública adote métodos que garantam que atos de improbidade ou atos corruptos não 

aconteçam principalmente dentro do setor público, e que no momento das relações com os 
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setores privados, estes estejam cientes que a Administração não estará só regulamentada com 

leis, porém com métodos que garantam a eficácia e legalidade dos procedimentos. 

É certo a inexistência de normas legais que determinem que a Administração pública 

direta deve realizar a implantação de programas de compliance, pois apesar de o cenário 

jurídico brasileiro apresentar diversas normas que também possuem o objetivo de evitar atos 

corruptos, como mostra Acocella; Oliveira (2019, p. 02): 

 

No tocante à administração pública direta, ainda não há determinação legal expressa 

no mesmo sentido. Mas é inegável que dispomos de amplo arcabouço jurídico que 

caminha nessa direção, notadamente: (i) lei 8.429/92 – lei de Improbidade 

Administrativa; (ii) decreto federal 1.171/94, que estabelece o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do poder Executivo Federal; (iii) decreto 

5.480/05, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal; (iv) 

lei complementar 101/00 (Lei de ResponsabilidadeFiscal), tendo por objeto aspectos  

éticos e morais e o comportamento da liderança; (v) lei 12.517/11 – Lei de Acesso a 

Informação; e (vi) lei 12.813/13, que dispõe sobre o conflito de interesses no 

exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal. 

 

Contudo, estas normas não parecem ser suficientes para obrigar a implantação de 

programas de compliance na Administração Pública, ou seja, programas voltados a manter a 

legalidade das ações destes órgãos, prevenindo, detectando e corrigindo eventuais atos 

irregulares com fraude.  

Os autores Jéssica Acocella e Rafael Carvalho Rezende Oliveira mostram que por esta 

razão, ou seja, por não ter lei que obrigue essa implantação, alguns órgãos públicos vêm se 

omitindo em se estruturar com mecanismos de integridade, motivo este que os órgãos 

fiscalizadores vêm cada vez mais aumentando o número de recomendações aos órgãos 

públicos, para que a Administração adote uma estrutura organizada, com ética e boa conduta, 

inclusive com procedimentos de auditoria e incentivo a denúncia de irregularidades.  

Desta forma, resta claro que mesmo sem uma lei especifica para a exigência do 

compliance, as orientações dos órgãos fiscalizadores exigem um posicionamento favorável da 

Administração Pública para que mantenham uma gestão adequada com mecanismos de 

integridade e transparência.  

Ainda assim, cabe ressaltar, que além de observar as leis existentes, a Administração 

deve valer-se de outros mecanismos, como mostra Acocella; Oliveira (2019, p.02): 

 

[...] indo além da mera observância das normas, a observância de uma política de 

integridade e compliance pelo poder público demanda, principalmente da alta 

administração, a liderança do processo de autoconhecimento do ente, mediante 
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realização de um planejamento estratégico institucional, que deve necessariamente, 

estar relacionado ao planejamento governamental macro.  

 

À vista disso, é visível que além de respeitar as normas existentes, a Administração 

Pública, pode “mapear” suas atividades, melhor dizendo, criar métodos que garantam a 

integridade de seus atos, processos e procedimentos, diante da necessidade local, desde que 

respeitado as normas e orientações pertinentes.  

Para isto, programas de compliance podem seguir alguns pilares baseados no 

requerimento do Federal Sentencing Guidelines, conforme demonstra Serpa (2016, p.16): 

 

1. Avaliação de riscos e determinação de respostas aos riscos 

2. Definição de políticas e procedimentos 

3. Suporte de Alta Administração 

4. Comunicação e treinamento 

5. Due diligence de terceiros 

6.  Monitoramento, e auditoria, do funcionamento do programa 

7. Disponibilização de um mecanismo para reporte ou auxilio, de forma anônima 

e/ ou confidencial, em relação a condutas, ou suspeitas de condutas criminosas 

8. Investigação de, e repostas para condutas inconsistentes com os objetivos do 

programa 

9. Melhoria continua (reiniciar o ciclo a partir do item 1) 

 

Diante disto, a Administração através de políticas e servidores capacitados pode adotar 

estes métodos dentro do órgão, prevenindo e detectando irregularidades no setor público.  

Nota-se que o compliance se encaixa na interpretação dos princípios que norteiam a 

Administração, pois os agentes públicos precisam agir de forma legal, ética; transparente e 

eficiente, levando sempre em consideração o interesse da coletividade. (CARVALHO, 2018, 

P.23) 

Ainda neste contexto, é possível encontrar outro fundamento para a implantação de 

compliance no órgão público, que terá total controle de atos que lhe são vedados, pois este 

programa representa uma espécie de freios a todos os atos que de alguma forma se desviam da 

sua finalidade especifica e do abuso de poder, alcançando assim a máxima de resultados e a 

necessária integridade do órgão público. (CARVALHO, 2018, p. 23). 

Diante disto, verifica-se que o Brasil, possui pilares para prevenir e punir atos de 

corrupção, entretanto existe a falta de exigência e até mesmo de iniciativa própria dos órgãos 

públicos para a implantação de métodos que acompanhem e efetivem a estrutura normativa do 

país. (FOIATTO, 2018, p. 41). 
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Sendo assim, método de trabalho sendo implantado na Administração Pública, fará 

com que o ordenamento jurídico não seja apenas letras frias que não são respeitas e sim 

condutas dos servidores públicos que de forma legal vão tornar todos os atos públicos 

eficazes. (CARVALHO, 2018, p.24).   

Ainda assim, a realidade brasileira e o desenvolvimento da sociedade dependem da 

implantação de programas de compliance em órgãos privados, porém também dentro dos 

órgãos públicos, pois se todos possuírem políticas de integridade que garantam a legalidade e 

transparência de seus atos, os resultados serão eficazes e compensatórios a todos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os tempos são outros, e não só no direito como todas em as áreas se busca 

constantemente meios de tecnologia que proporcionem mais desenvolvimento e capacitação 

aos agentes, e mesmo que a mudança cultural do Brasil seja morosa, para alcançar grandes 

conquistas se torna necessário os primeiros passos. 

Como se percebe o objetivo que se busca com programas compliance, tanto nas 

empresas privadas como nos órgãos públicos, é evitar que os ilimitados esquemas de suborno 

e corrupção continuem acontecendo, pois estes atos vem limitando o desenvolvimento do país 

e da sociedade em geral.   

Desta forma, políticas de compliance estão sendo aplicadas, seja no setor privado 

como no setor público de forma significativamente, entretanto, este trabalho tentou 

demonstrar que o tratamento com normas de integridade devem ser dia após dia mais 

rigorosas com o Poder Público, pois este tem o dever de seguir normas e princípios em todos 

os seus atos, e ainda, dar exemplo de transparência as empresas privadas, sendo certo afirmar 

que a implantação de métodos de compliance na Administração Pública é uma questão de 

necessidade. 
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