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RESUMO 
 
O presente artigo tem como escopo principal estudar a utilização do instituto licitatório 
como ferramenta útil de regulação de mercado, fomento às atividades social e 
economicamente estratégicas para o desenvolvimento de obras públicas no Estado do 
Amazonas. Dessa feita, serão analisadas, assim, as principais mudanças já 
introduzidas no ordenamento jurídico pátrio na direção da utilização da licitação com 
função extraeconômica, com destaque para recentes inovações estabelecidas pelo 
poder público estadual por meio da respectiva Lei 4730/18 que estabeleceu a 
exigência de programa de integridade às empresas contratadas pela Administração 
Pública Estadual. Sua elaboração será de forma explicativa, com análise crítica de 
doutrina e da legislação pertinente, e de forma qualitativa, baseando-se em pesquisa 
documental bibliográfica. Sendo demonstrados de maneira clara e expositiva, os 
devidos esclarecimentos das controvérsias sobre este tema. Dessa forma, analisam-
se as abordagens doutrinárias sobre o tema, desenvolvendo-se um estudo técnico 
sobre o tema em epígrafe. Como resultado do estudo o instituto do programa de 
compliance mostrou-se um bom auxílio para e probidade nas contratações de obras 
públicas no estado do amazonas. Desta forma, entende-se que o Compliance e as 
políticas públicas voltadas para a probidade parecem ser um caminho razoável para 
mitigar a corrupção. 

 
Palavras-chave: Compliance. Lei 4340/18. Probidade Administrativa. Obras públicas. 

_______________________________________________________________ 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this article is to study the use of the bidding institute as a useful 
tool for market regulation, fostering social and economically strategic activities for the 
development of public works in the State of Amazonas. Thus, the main changes 
already introduced in the national legal system towards the use of bidding with an 
extra-economic function will be analyzed, with emphasis on recent innovations 
established by the state government through the respective Law 4730/18 that 
established the requirement of integrity program for companies hired by the State 
Public Administration. Its elaboration will be in an explanatory way, with critical analysis 
of doctrine and pertinent legislation, and in a qualitative way, based on bibliographic 
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documentary research. Being demonstrated in a clear and expository manner, the due 
clarification of the controversies on this topic. In this way, the doctrinal approaches on 
the theme are analyzed, developing a technical study on the subject in question. As a 
result of the study, the compliance program institute proved to be a good aid to and 
probity in the hiring of public works in the state of amazonas. In this way, it is 
understood that Compliance and public policies aimed at probity seem to be a 
reasonable way to mitigate corruption. 

 
Keywords: Compliance. Law 4340/18. Administrative Probity. Public works. 

_______________________________________________________________ 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

O conceito de Compliance - o termo compliance tem origem no verbo em 

inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução 

interna, um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar em 

concordância com leis e regulamentos externos e internos3 -, remete à ideia de 

consonância com a legislação ou com qualquer outra forma de regramento 

existente no âmbito das organizações, públicas ou privadas. Apesar de, 

inicialmente, estar  restrito ao campo financeiro, o Compliance tem se 

expandido com rapidez significativa para os diversos ramos de atuação 

empresarial. Parte desse crescimento decorre da dificuldade de controlar a 

atuação de cada um dos colaboradores e parceiros comerciais da empresa, 

especialmente diante da globalização e dos avanços tecnológicos.  

A intervenção estatal sobre a ação dos agentes econômicos privados é, 

tradicionalmente, justificada pelas ideias de poder de fiscalização, punibilidade, 

de autoridade e da precedência, a priori, dos interesses da coletividade sobre 

os direitos meramente individuais, em benefício dos mais variados setores da 

sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do 

consumidor, patrimônio cultural, propriedade. 

Todavia, essas concepções clássicas que, durante muito tempo, 

justificaram as mais variadas e drásticas ingerências estatais sobre o particular 

vêm sendo, aos poucos, superadas e supridas por outras noções modernas 

voltadas à solidariedade, à cooperação e a uma relação mais horizontalizada 

entre Estado e sociedade, sem a imposição de instrumentos jurídicos 

repressivos ou coercitivos. 

 
3 Disponível em: https://michaellira.jusbrasil.com.br/artigos/112396364 Acesso em: 12/03/ 2020. 
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Nesse sentido, apesar de a intervenção pública – notadamente por meio 

de um sistema normativo – invocar, atualmente, um papel crucial no 

desempenho de atividades privadas e econômicas, em razão, por exemplo, da 

demanda por bem-estar social e por políticas distributivas, as transformações 

no modelo de Estado passaram a demandar um novo fundamento de 

legitimidade que possa embasar a previsão sobre onde, quando e em que 

intensidade a interferência estatal vai (e poderá) ocorrer. 

Assim, se, de um lado, mudanças estruturais significativas no modo de 

direção governamental coincidiram com a limitação do papel do Estado 

intervencionista, de outro, as mesmas transformações resultaram no aumento 

do poder normativo e, com isso, na ascensão de um novo modelo de Estado 

regulador, que veio a demandar a adaptação de “estruturas tradicionais a 

novas estratégias regulatórias”, tendo em vista o surgimento de novos atores e 

arranjos institucionais, diferentes estilos de formulação de políticas públicas e 

de normas e padrões de legitimidade da atuação estatal, bem como métodos 

de responsabilização mais complexos. 

No cenário brasileiro, a relevância do programa de Compliance foi 

alçada a novos patamares com o advento da Lei Federal nº 12.846/2013 e a 

inédita possibilidade de responsabilização objetiva das empresas por atos de 

terceiros (dirigentes, funcionários e todo tipo de representante que atue em seu 

nome ou benefício).  

Ao exemplo do que já vinha sendo aplicado em outros ordenamentos 

jurídicos, a inovação legislativa aumentou a preocupação das empresas com 

os riscos inerentes à delegação de responsabilidades na estrutura 

organizacional. Essa demanda pelo instituto se justifica justamente pela 

necessidade de imprimir maior segurança às transações negociais cada vez 

mais virtuais e despersonalizadas. Nesse contexto, o Estado do Amazonas, 

criou a Lei 4730/18 para regulamentar as contratações, através de licitações, 

de obras públicas visando a lisura do certame e a probidade no trato com a 

coisa pública. 

E, precisamente nesse cenário de ascensão de um novo modelo 

regulatório e de incentivo, insere-se a utilização da licitação para contratação 

de obras públicas como instrumento de fomento a determinadas atividades, 
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bem como de indução a práticas e resultados social e economicamente 

desejáveis.  

Isso porque, em vez do mero arranjo convencional marcado pela 

imposição de deveres e obrigações aos agentes privados que interagem com a 

Administração, a licitação vem sendo progressivamente incluída em um 

sistema mais complexo de coordenação entre a racionalidade individual 

(voltada, em regra, para a satisfação de meros interesses individuais) e metas 

coletivas mais amplas. 

A justificativa para escolher o tema decorre justamente da oportunidade 

de realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre instituto contemporâneo em 

tudo inserido na seara do Direito Administrativo, com grande potencial de 

aplicação prática e debate acadêmico ainda em construção. Diante do frescor 

do tema no meio jurídico nacional, dentro das limitações inerentes ao volume 

de material disponível, a despeito da ampla pesquisa desenvolvida, como 

também desenvolver uma análise acerca das disposições da Lei 4730/2018 do 

estado do Amazonas. 

Com base nessa premissa, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar os principais aspectos jurídicos da Lei 4730/2018, bem como, seus 

objetivos específicos; conceituar historicamente o compliance e suas 

definições; elencar os tipos as ações normativas do estado no enfrentamento a 

corrupção no trato com as obras públicas e demonstrar a utilização do 

Compliance como instrumento da Governança Corporativa. 

Com vistas ao alcance destes objetivos, a metodologia adotada é a 

pesquisa de natureza bibliográfica. Baseando-se nos aspectos defendidos por 

Gil (2008, p. 44), dentre a classificação das pesquisas de natureza científica, a 

pesquisa de natureza bibliográfica em termos de procedimentos técnicos é 

realizada a partir de material que já discutiu a temática proposta, sobretudo, 

livros e artigos científicos. 

 

2 METODOLOGIA 
 

A metodologia deste estudo perpassa pela análise de revisão de 

literatura em livros e revistas científicas, sites como BIREME, LILACS, SCiELO 

e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos nas línguas portuguesa e 
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espanhola; publicados entre 2015 a 2019. As palavras chaves utilizadas foram 

Educação Financeira. Dinheiro e Consumo. Ensino Fundamental II. 

Nessa pesquisa bibliográfica, 15 artigos foram selecionados como base 

para leitura e estudo e, destes, 10 artigos foram incluídos nesse trabalho. 

 

_______________________________________________________________ 
 
 CONCEITO HISTÓRICO DO COMPLIANCE E SUAS DEFINIÇÕES 

 

No que se alude ao conceito e ao processo evolutivo do Compliance, 

pode-se vislumbrar como marco inicial a Conferência de Haia, incidida em 

1930, tendo como principal contribuição a criação da fundação do Bank for 

International Settlements - Banco de Compensações Internacionais - (BIS), 

sediado em Basiléia, na Suíça, cujo fim precípuo foi produzir a cooperação 

entre os bancos centrais (HSU, 2015, p.5).  

Doravante, a multiplicação dos programas de Compliance se estendeu 

pela Europa e começou a se espalhar pelo mundo. Inicialmente, com o 

estabelecimento do Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária em 1974, na 

Suíça, criado pelos bancos centrais dos países membros do G-10 – dez países 

mais ricos do mundo -, o sistema financeiro como um todo ganhou força ao 

adotar maior conceituação sistemática das suas atividades, aplicação de 

padrões de boas práticas financeiras e utilização de procedimentos de 

prudência em sua atuação.  

Posteriormente, o julgamento dos dois casos emblemáticos de cartel, o 

das lisinas e o das vitaminas, que levaram à investigação antitruste a países 

remotos como o Japão, causou tamanho impacto no mundo em razão da 

cominação de multas, condenação ao ressarcimento de danos e penas de 

prisão (HSU, p. 6, 2015).  

 
Nessa perspectiva, em 1991, a Comissão de Penas dos EUA 
publicou o documento intitulado Diretrizes Federais para a 
Condenação de Organizações, que teve o condão de articular os 
elementos específicos de um Programa eficiente de Compliance e 
Ética, estabelecendo penas mais brandas para as empresas que os 
adotassem (HSU, p. 6, 2015).  

 

Na observância do vasto lineamento legal internacional vigente, no ano 

de 1998, os Estados e as Instituições Financeiras instituíram normas e práticas 

para que estivessem alinhados, de forma adequada, às exigências de criação e 
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incorporação do Compliance, destacando-se nesse contexto a Norma 

Australiana AS 3806:1998, de 1998, como a primeira referência do mundo no 

que tange a implementação dos princípios relativos aos programas de 

Compliance (HSU, p. 6, 2015).  

 
Com o objetivo de reconquistar a credibilidade das corporações, o 
maquinário estatal internacional instituiu um processo de reação e, 
com isso, as instituições financeiras foram fortemente compelidas a 
executar profundas mudanças, com reestruturações estratégicas, 
organizacionais e tecnológicas, visando impedir o cometimento de 
novas ações lesivas à economia e ao sistema financeiro e roborar 
sua imagem perante clientes e fornecedores (HSU, p. 6, 2015).  

 

O Documento Consultivo “Função de Compliance” (ABBI e FEBRABAN, 

2009, n.p.) pontifica que o ato terrorista nos EUA, em 2001, os escândalos 

financeiros em Wall Street, em 2002, bem como outros fatos relevantes no 

cenário mundial, fizeram com que urgisse a necessidade de regulamentações 

mais efetivas e rapidamente aplicáveis em todos os países.  

 
O impulso inicial ao Compliance adveio das instituições financeiras, 
passando a se tonificar após os mundialmente famosos escândalos 
de governança (Barings, Enron, WorldCom, Parmalat) e a crise 
financeira de 2008, quando diversos documentos foram expedidos 
por órgãos internacionais para recomendar o robustecimento das 
políticas de Compliance empresarial, assim como inúmeras leis de 
diversos países estabeleceram a obrigação da instalação de 
mecanismos de monitoramento interno. Inclusive, outros países 
criaram ou majoraram a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, 
consolidando a existência de sistemas de Compliance como 
parâmetro para redução de pena. (NETTO apud BOTTINI, 2017, P. 
30).  

 

Nesse aspecto, os Programas de Compliance se sobressaem por serem 

importantes na proteção e no aprimoramento do valor e da reputação 

corporativa. O Compliance ganha força na medida em que esses 

acontecimentos provocam grande turbulência e insegurança no mundo 

empresarial. Sua implantação torna-se cada vez mais relevante, uma vez que 

enseja mudanças capazes alinhar processos, assegurar o cumprimento de 

normas e procedimentos e, sobretudo, preservar a imagem da empresa 

perante o mercado (HSU, p. 7, 2015).  

 
A “Função de Compliance”, integrada aos demais pilares da 
Governança Corporativa, chega no momento em que essas 
transformações ocorrem simultaneamente, e sua implementação nas 
instituições financeiras brasileiras tem importância e missão que vão 
além do implícito na Resolução emitida pelo Conselho Monetário 



Página 7 de 15 

Nacional no. 2.554/98, inseridas em mudanças que visam alinhar 
seus processos, assegurar o cumprimento de normas e 
procedimentos e, principalmente, preservar sua imagem perante o 
mercado. (ABBI, 2009, p.4) 

 

Sob o prisma global, os Programas de Compliance se desenvolveram 

em ritmos distintos. Atualmente, em alguns países, como Estados Unidos e 

Itália, encontram-se em processo avançado de evolução, enquanto em outros 

países, como o Brasil, a progressão do Compliance se deu em velocidade 

menos arrojada. Contudo, convém destacar que, nos Estados onde os 

programas de Compliance ainda possam ser considerados incipientes, o 

prognóstico é bastante positivo, isto é, não serão necessárias décadas para 

atingir o mesmo padrão dos demais países (HSU, p. 8, 2015).  

Neste sentido, Argenti aduz que: 

 
[...] Para que a “Função de Compliance” seja eficaz, é necessário o 
comprometimento da Alta Administração e que esta faça parte da 
cultura organizacional, contando com o comprometimento de todos os 
funcionários. Todos são responsáveis por compliance. Um Programa 
de Compliance eficaz pode não ser o suficiente para tornar uma 
empresa à prova de crises. Mas certamente aprimorará o sistema de 
controles internos e permitirá uma gestão de riscos mais eficiente. 
(ARGENTI, 2008, p. 39) 

 

Para Silveira e Saad-Diniz (2015, p. 113), “os programas de 

cumprimento normativo, ou simplesmente Compliance Programs, tornaram-se, 

em curto espaço de tempo, verdadeiro tema da moda no mundo jurídico”.  

 
_____________________________________________________________________ 

 

A LEI 4730/18 E AS AÇÕES NORMATIVAS DO ESTADO NO 
ENFRENTAMENTO A CORRUPÇÃO NO TRATO COM AS OBRAS 
PÚBLICAS 

 

Em dezembro de 2018, o Governador do Estado do Amazonas 

sancionou a Lei nº 4.730, para estabelecer a exigência de Programa de 

Integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, 

concessão ou parceria público-privado com o Estado, e cujo prazo de vigência 

seja igual ou superior a 180 dias. 

Conforme disposto no próprio normativo, tal exigência tem como 

finalidade proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que 

resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de 

ética e de conduta e fraudes contratuais; bem como, garantir a execução dos 
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contratos em conformidade com as normas aplicáveis; reduzir os riscos 

inerentes aos contratos, provendo maior segurança e transparência na sua 

consecução; e obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas 

relações contratuais.4 

Pode-se aventar, no entanto, se a exigência em questão efetivamente 

atende ao objetivo proposto, isto é, se trata-se de instrumento adequado, 

razoável e necessário para resguardar a lisura nas contratações públicas. 

Inicialmente, pode-se realizar o exame da abrangência da exigência 

legal, que sujeita todas as contratações cujos limites em valor sejam superiores 

ao da modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 3.300.000,00 (três 

milhões e trezentos mil reais) para obras e serviços de engenharia e, para 

obras e serviços de engenharia, e R$1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e 

trinta mil reais), para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão 

eletrônico.  

Portanto, seguindo direção bem mais restritiva, a lei amazonense, ao 

estender a exigência às contratações de menor vulto, tende a onerar 

excessivamente o contratado e assoberbar em demasia a já complexa – e 

tendente a falhas – fiscalização contratual, comprometendo os resultados 

pretendidos, seja no que diz respeito à execução do objeto anteriormente 

licitado, seja quanto à prevenção contra fraudes e irregularidades. 

Nesse ponto, aliás, também é questionável a atribuição conferida ao 

gestor ou ao fiscal do Contrato5 para fiscalizar a existência e implantação do 

 
4 Art. 2.º A exigência da implantação do Programa de Integridade tem por objetivo: 
I - proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que resultem em prejuízos 
financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais; 
II - garantir a execução dos contratos em conformidade com a lei e regulamentos pertinentes a 
cada atividade contratada; 
III - reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e transparência na sua consecução; 

IV - obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas relações contratuais. 

Parágrafo único. A exigência de implantação do Programa de Integridade deverá ser informada 
no edital licitatório, com detalhamento de prazos e penalidades. 
5 Art. 10. Caberá ao Gestor de Contrato, no âmbito da administração pública, sem prejuízo de 
suas demais atividades ordinárias, as seguintes atribuições: 
I - fiscalizar a implantação do Programa de Integridade, garantindo a aplicabilidade da Lei; 
II - informar ao Ordenador de Despesas sobre o não cumprimento da exigência, na forma do 
caput do artigo 5º desta Lei; 
III - informar ao Ordenador de Despesas sobre o cumprimento da exigência fora do prazo 
definido no caput do artigo 5.º desta Lei. 
1.º Na hipótese de não haver a função do Gestor de Contrato, ao Fiscal de Contrato, sem 
prejuízo de suas demais atividades ordinárias, serão atribuídas as funções relacionadas neste 
artigo. 
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Programa de Integridade por parte de cada empresa contratada pela 

Administração estadual. O gestor de contrato, figura essencial da etapa de 

execução contratual, tem, como função principal, acompanhar o cumprimento, 

de forma proativa e preventiva, das regras e especificações técnicas 

estabelecidas no ajuste, assegurando a eficiência da contratação. 

Ou seja, dentre uma gama de outras atividades, cabe ao gestor do 

Contrato: controlar os prazos contratuais; verificar a entrega de materiais, 

execução de obras ou a prestação de serviços; controlar todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados; atestar as notas fiscais 

emitidas pelo contratado; e acompanhar o cumprimento do cronograma físico-

financeiro. 

Assim, além da amplitude de funções técnicas, administrativas e 

operacionais que já cabe ao gestor contratual, a Lei lhe atribui adicionalmente, 

nos 16 incisos do art. 4º, uma infinidade de atividades relacionadas ao 

acompanhamento da execução do programa de integridade das empresas 

contratadas, que vão desde a avaliação do comprometimento da alta direção 

da pessoa jurídica até a análise dos registros contábeis que reflitam de forma 

completa e precisa as transações da pessoa jurídica, passando pela avaliação 

de ações comprovadas de promoção da cultura ética e de integridade por meio 

de palestras, seminários, workshops, debates e eventos da mesma natureza. 

Difícil, portanto, crer ser razoável um único agente administrativo ser 

apto a acompanhar e fiscalizar todas essas atividades sem comprometer sua 

missão primordial de assegurar a adequada e eficiente execução contratual. 

Outro questionamento que a lei amazonense pode suscitar diz respeito 

ao prazo previsto para implantação do programa de integridade: 180 dias 

corridos a partir da data de celebração do contrato.6 

 
2.º As ações e deliberações do Gestor de Contrato não poderão implicar em interferência na 
gestão das empresas e nem ingerência de suas competências, devendo ater-se à 
responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto nesta Lei, o que se dará mediante 
documento emitido pela empresa, comprovando a implantação do Programa de Integridade, na 
forma do artigo 4.º desta Lei. 
6 Art. 5.º A implantação do Programa de Integridade, no âmbito da pessoa jurídica, dar-se-á no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do contrato. 
Parágrafo único. Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos/despesas 
resultantes correrão à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão contratante o seu 
ressarcimento. 
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A norma remete, assim, à interpretação no sentido de que as normas de 

compliance deverão ser estruturadas tendo em vista o vínculo contratual 

firmado com o ente estatal, o que é corroborado pelo disposto no art. 3º da lei, 

que define programa de integridade como “O Programa de Integridade 

consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, ou outra de qualquer natureza que 

a ela se assemelhe, 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 o objetivo 

de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 

contra a administração pública do Estado do Amazonas.”. 

No entanto, para que seja possível a implementação do compliance, 

existem inúmero desafios da realidade corporativa que precisam ser 

superados, tais como: a avaliação ética e dos valores institucionais; a cultura 

individual e organizacional; a burocratização dos processos, o contexto 

regulatório abrangente; os custos da implementação do programa e a realidade 

concorrencial.  

Conforme esclarecem Coimbra e Manzi, (2010, p. 20) para a 

implementação de uma política de integridade,  

 
[...] a instituição deverá elaborar, primeiramente, um programa 
fundamentado na sua realidade, cultura, atividade, área de atuação e 
local de operação, sobretudo mediante o implemento de políticas, 
elaboração de um Código de Ética, criação de comitê exclusivo, 
treinamento permanente e disseminação da cultura, monitoramento 
do risco de compliance, revisão periódica, incentivos, assim como a 
criação de canal confidencial para recebimento de denúncias. 

 

Ou seja, estruturar e efetivamente executar uma política de integridade 

não é tarefa simples e não nasce do dia pra noite, envolvendo uma demorada 

etapa de maturação da identidade da corporação para, então, convertê-la em 

um programa e criar uma infraestrutura e um ambiente de compliance com o 

compromisso da administração e dos colaboradores de respeito às normas.  

Como mais uma vez lecionam Coimbra e Manzi, (2010, p. 23)  

 
“Cada indivíduo da organização deve incorporar o espírito do 
compliance, de adesão voluntária aos padrões de integridade, de 
fazer julgamentos de conformidade e tomar decisões observando as 
normas do programa. Afinal, o ‘estado de compliance’ não é 
alcançado com comando, controle e sanções”. Soa no mínimo 
estranho, portanto, a implementação de programa voltado 
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especificamente para determinada contratação com um ente público 
específico. 

 

Na verdade, os objetivos de uma política de compliance podem ser 

múltiplos: pode voltar-se à observância de regras ambientais, financeiras, 

societárias, das relações de trabalho, perante o consumidor, das relações com 

a administração pública, nos contratos internacionais, e por aí vai, apenas para 

referir alguns. O alcance, assim, de determinadas práticas deve passar pela 

adoção de códigos de ética e de conduta, políticas, treinamento de pessoal e 

criação de departamentos próprios para cuidar do assunto. 

 

COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA. 
 

Com a publicação da Lei 12.846/2013 e a exigência de que as empresas 

adotem mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e 

apliquem códigos de ética e de conduta, bem como a previsão de atenuação 

de sanções no caso de efetiva implementação e cumprimento deles, muito 

passou a se falar sobre compliance. Porém, antes que se adentre ao estudo do 

referido termo, analisando seus conceitos, métodos e vantagens, faz-se 

necessário uma breve exposição sobre a Governança Corporativa, uma vez 

que o primeiro nada mais é do que um dos pilares de sustentação do segundo. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes interessadas (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA — IBGC, 2018). 

 
[...] É difícil rastrear com exatidão o local e a época de nascimento da 
ideia de Governança Corporativa (GC), contudo, a maior parte dos 
estudiosos do assunto concorda que o termo é proveniente da cultura 
anglo-americana, entre as décadas de 1960 e 1980, e ganhou força 
no mercado internacional na década de 1990. (TEIXEIRA e 
AZEVEDO, 2017, p. 10): 

 

A governança corporativa surge com o intuito de cuidar dos conflitos 

apresentados de maneira a torná-los raros, inexistentes somente com o avanço 

da prática. O método utilizado foi a criação de institutos legais e de marcos 

regulatórios que protegem os acionistas, em conjunto aos conselhos de 
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administração, que têm como objetivo a conciliação de interesses e ser o 

guardião dos valores corporativos. 

Na Inglaterra, em 1992 foi publicado o Cadbury Report, que é tido como 

o primeiro código de práticas de governança corporativa.  

Em nível de Brasil, a Governança Corporativa teve seu berço com a 

abertura do mercado nacional, na primeira parte da década de 1990. O instituto 

ganhou força e se solidificou graças a instauração do Novo Mercado7 nos anos 

2000, por parte da BM&FBovespa, que passou a exigir que as empresas 

adotassem práticas de governança e além daquelas estabelecidas na 

legislação pátria.  

Conforme elucida Maruch (2009, p. 04), a GC é regida por cinco 

princípios, quais sejam: quais sejam: (i) Fairness, entendida como justiça; (ii) 

Ethics, ética na conduta dos diretores e gestores; (iii) Accountability ou 

prestação de contas; (iv) Disclosure:, que pode ser traduzida como 

transparência; e, por último (v) Compliance, que nada mais é do que a 

adequação e conformidade às leis, normas e códigos de conduta.  

Casado Filho (2016, p. 03) também declara que "Os pilares da 

Governança Corporativa sempre foram a transparência (disclosure), o 

tratamento equitativo, a compliance e accountability”.  

 
"As práticas de governança ajudam a empresa a comprovar o seu 
comprometimento com a ética. O compliance, por sua vez, é a 
ferramenta pela qual uma organização garante que a sua atuação 
está seguindo as normas do mercado” (DEPS TECNOLOGIA — DT, 
2018, n.p.). 

 

Por sua vez, apesar de muitas vezes utilizada como sinônimo de 

compliance pode-se definir integridade – expressão também cada vez mais 

comum na linguagem jurídica e corporativa – como o valor fundamental que 

não só orienta o programa de compliance, mas constitui sua razão de ser, 

enquanto o primeiro pode ser considerado como a peça-chave do sistema de 

integridade. Nesse sentido, uma organização íntegra “é aquela que consegue 

manter, em cada uma das suas decisões, atividades ou ações uma coerência 

com a sua identidade, nunca perdendo de vista os valores que a inspiram e os 

objetivos que ela deve perseguir, transformando-os em ação concreta”. 

De fato, nunca se exigiu tanto das organizações uma conduta ética, 

transparente e responsável como na atualidade e é cada vez mais amplamente 
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aceito que a falta de integridade tornou-se um problema mundial com a 

quantidade de escândalos, noticiada nos últimos anos, de corrupção, fraude e 

desvios de conduta envolvendo grandes corporações. 

Nesse contexto, no Amazonas, a edição da Lei Estadual n°4730 que 

institui o Programa de Integridade nas Empresas que contratam com a 

Administração Pública do Estado do Amazonas de 27 de dezembro de 2018, 

que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública estadual, revelou o esforço, 

com sinal positivo, para a ambiência de uma nova era de negócios e de 

relacionamento do Poder Público com o setor privado no Amazonas, em que a 

reputação de uma organização passa a ter valor econômico e no qual propina, 

suborno e congêneres deixam de ser ‘custo’ operacional de negócios para se 

tornarem infração prevista em lei. 

Na esteira dessas mudanças, o Estado do Amazonas assumiu o 

protagonismo na região Norte ao editar a norma que não apenas incentiva, 

mas exige que as empresas contratadas pela respectiva administração pública 

direta, indireta e fundacional apresentem política interna de integridade.  

A medida é ousada e merece um estudo cuidadoso, sempre tendo em 

vista a finalidade primordial de qualquer processo de contratação da 

administração pública: suas vantagens e a obtenção eficiente do objeto 

pretendido. 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CONCLUSÃO 
 

Após aproximadamente uma década no Brasil, a disseminação da 

cultura de compliance ainda apresenta inúmeros desafios. No estado do 

Amazonas, há pouco mais de dois anos, esse instituto tem demonstrado um 

excelente aliado ao desenvolvimento da cultura do bom trato com a coisa 

pública e consequentemente ao instituto da probidade administrativa.  

Os custos financeiros decorrentes de sua implementação e a suposta 

dificuldade em se mensurar os seus benefícios e o valor que esta função 

agrega, bem como a complexidade do seu processo de estruturação 

influenciam, até hoje, na opção corporativa por se investir ou não em um 

programa de integridade. 
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Portanto, apesar de não haver dúvidas sobre a importância do 

compliance para a boa governança das organizações, sua eficácia depende de 

um processo a ser estruturado de forma rigorosa e minuciosa, o que pode 

demandar períodos mais prolongados. Mais do que a criação de um programa, 

sem a disseminação de uma cultura de compliance a política pretendida 

dificilmente obterá êxito. 

__________________________________________________________________ 
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