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COMPLIANCE

UM BALIZAMENTO CONCEITUAL INICIAL: A DIFERENÇA ENTRE 
COMPLIANCE E GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

Funcional
Cumprimento das leis e de todas as
normas, internas e externas, que regem
uma empresa.

Estabelece padrões éticos e de
comportamento entre os stakeholders
internos e externos de uma empresa.

Estrutural
Conjunto de regras e processos de uma
empresa que visa a entender os riscos
da atividade e estabelecer formas de
sua mitigação/eliminação.

Conjunto de normas (políticas,
regulamentos, regimentos etc) usados
como modais estratégicos de
representação e afirmação dos valores
da empresa.

Interrelação?

Em uma perspectiva complementar, o Compliance e a Governança Corporativa
são pilares fundamentais de um Programa de Integridade, ajustando os objetivos
e valores da empresa às conformidades legais.



A LEI 13.303/2016 E SEU CONTEXTO

A divisão da “Lei das Estatais”

Estrutura 
societária

Contratos

Governança 
Corporativa



UMA ESTRUTURAÇÃO DOS MECANISMOS DE COMPLIANCE
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AS “LINHAS DE DEFESA” NA LEI 13.303
Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras 
de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam:

01ª Linha
02ª Linha 03ª Linha

I - ação dos
administradores e
empregados, por meio da
implementação cotidiana
de práticas de controle
interno;

Administradores: Conselho de
Administração e Diretoria (art.
16, Parágrafo Único)

II - área responsável pela 
verificação de 
cumprimento de 
obrigações e de gestão de 
riscos;
§ 2º A área responsável pela 
verificação de cumprimento de 
obrigações e de gestão de riscos 
deverá ser vinculada ao diretor-
presidente e liderada por diretor 
estatutário, devendo o estatuto 
social prever as atribuições da 
área, bem como estabelecer 
mecanismos que assegurem 
atuação independente.

III - auditoria interna e Comitê 
de Auditoria Estatutário.
§ 3º A auditoria interna deverá: I - ser 
vinculada ao Conselho de 
Administração, diretamente ou por 
meio do Comitê de Auditoria 
Estatutário; II - ser responsável por 
aferir a adequação do controle 
interno, a efetividade do 
gerenciamento dos riscos e dos 
processos de governança e a 
confiabilidade do processo de coleta, 
mensuração, classificação, 
acumulação, registro e divulgação de 
eventos e transações, visando ao 
preparo de demonstrações 
financeiras.



INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA NA LEI 13.303

Obrigatoriedade de Políticas diversas

1.- Política de divulgação de informações (art. 8º, V);
2.- Política de transações com partes relacionadas, em 
conformidade com os requisitos de competitividade, 
conformidade, transparência, equidade e comutatividade, 
que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada 
pelo Conselho de Administração (art. 8º, VII);
3.- Política de Indicação de administradores e conselheiros 
(art. 10, Parágrafo Único);
4.- Política de Gestão de Riscos (art. 9º, § 1º, VI);
5.- Política de Porta-Vozes (art. 18, III).

Código de Conduta e Integridade 
(art. 9º, § 1º)

I - princípios, valores e missão da empresa, bem 
como orientações sobre a prevenção de conflito de 
interesses e vedação de atos de corrupção e 
fraude;
II - instâncias internas responsáveis pela 
atualização e aplicação do Código;
III - canal de denúncias que possibilite o 
recebimento de denúncias internas e externas 
relativas ao descumprimento do Código e das 
demais normas internas de ética e obrigacionais;
IV - mecanismos de proteção que impeçam 
qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize 
o canal de denúncias;
V - sanções aplicáveis em caso de violação às 
regras do;
VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo 
anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a 
empregados e administradores, e sobre a política 
de gestão de riscos, a administradores.

Requisitos de Transparência (art. 8º)

Principais peculiaridades

1.- Carta Anual de Governança Corporativa
2.- Relatório anual de sustentabilidade



O PROGRAMA DE INTEGRIDADE: A RELAÇÃO ENTRE 
COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS E GOVERNANÇA

Instrumentos de 
Governança 

(Políticas, 
Código de 
Conduta)

Identificação e 
Gestão de 

Riscos (relativos 
a objetivos 

estratégicos ou 
a processos)

Compliance
(cumprimento 
das normas, 
atrelado à 

gestão de riscos)



OS ÓRGÃOS OBRIGATÓRIOS DAS ESTATAIS COM A LEI 13.303

Conselho de 
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Comitê de 
Auditoria 

Estatutário

Auditoria 
Interna

Área de 
Compliance e 

Gestão de 
Riscos
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