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ANEXO I – Metodologia  

 

1. Eixo de Juridicidade 

 

O primeiro dos eixos de pesquisa deste projeto concentra-se na análise de juridicidade. 

Nesse sentido, o grande objetivo do eixo da juridicidade é situar o tema dos reportantes 

no atual cenário normativo, institucional e doutrinário brasileiro. Trata-se de um estudo 

eminentemente descritivo, que não se limita apenas a fontes nacionais ou que se 

relacionem diretamente com o tema. Com um estudo abrangente e sistematizador, 

buscou-se recolher informações essenciais ao desenho dos experimentos e à construção 

de alternativas para o desenvolvimento de programas de reportantes no Brasil. 

 

Para tanto, o eixo macro foi desdobrado em outros três ramos de análise: (i) arcabouço 

normativo brasileiro, (ii) produção doutrinária brasileira, (iii) mapeamento internacional.  

 

2. Metodologia da primeira fase de pesquisa 

 

Aos três ramos que compõe o eixo de juridicidade aplicou-se etapas comuns em termos 

metodológicos, bem como mecanismos de busca e de análise específicos, apropriados a 

cada uma das frentes. 

 

De modo uniforme, foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

 

i. Levantamento de material: ampla pesquisa de material pertinente ao tema, bem 

como a temas conexos. Para cada um dos três eixos houve aplicação de 

mecanismos de busca específicos, descritos separadamente; 

 

ii. Leitura dos documentos; 

 

iii. Tabulação de variáveis: para todos os eixos foram definidos elementos pertinentes 

a programas de whistleblowing (“variáveis”) a serem identificados nos materiais 

levantados, sendo que para cada documento mapeou-se a presença ou ausência 

daqueles, bem como seu formato. Foram utilizadas as seguintes variáveis, 

separadas em três categorias: 

 

a. Prêmio pecuniário: quando; forma de cálculo; quem determina o valor da 

retribuição; critérios para cálculo da retribuição; recolhimento e 

pagamento.  

b. Medidas de proteção: quando; extensão da proteção para outras pessoas; 

proteção contra responsabilização; previsão sobre denúncia em 

anonimato; preservação da identidade do reportante; proteção à 

integridade física; proteção funcional e profissional; proteção contra 

retaliações; previsão de ressarcimento por danos morais; previsão relativa 

a celebração de acordo; previsão sobre preservação das informações;  

c. Regras sobre o relato: existência de unidade para recebimento de 

denúncias; criação de processo para o recebimento; autoridade competente 

para o recebimento; poderes da autoridade que receber a denúncia; 

autonomia da autoridade para estabelecer critérios para o recebimento. 

 

iv. Análise crítica e redação de relatórios. 



 

As metodologias próprias e adequadas a cada eixo, desenvolvidas para as fases descritas 

acima, encontram-se detalhadas abaixo. 

 

2.1. Juridicidade – pesquisa normativa 

 

A pesquisa normativa destina-se a sistematizar as diversas normas sobre reportantes no 

Brasil e sua construção legislativa por meio de projetos de lei. Nesse sentido, a pesquisa 

dividiu-se entre leis e decretos federais, e projetos de lei. 

 

Para cada um dos grupos normativos, seguiu-se o formato de levantamento de materiais 

sistematizado na tabela e abaixo descrito. 

 

Espécies 

normativas 

Banco de 

dados 

eletrônico 

Palavras-chave 

Recorte 

temporal 

 

Legislação 

Federal: 

 

“Leis Ordinárias” 

“Leis Delegadas” 

“Leis 

Complementares” 

“Estatutos” 

“Medidas 

Provisórias” 

“Decretos” 

“Decretos-lei” 

Planalto – 

legislação 

 

“Pesquisa 

Avançada” 

do Google 

 

“testemunha”, “denúncia”, “representação”, 

“ciência”, “comunicação”, “anônimo”, 

“ouvidoria”, “corrupção”, “improbidade”, 

“informante”, “reportante”, “delator”, 

“leniente”, “leniência”, “delação” e 

“prestação de informações” 

Não houve 

Projetos de Lei 

Câmara dos 

Deputados 

 

Senado 

Federal 

 

“Pesquisa 

Avançada” 

do Google 

“testemunha”, “denúncia”, “representação”, 

“ciência”, “comunicação”, “anônimo”, 

“ouvidoria”, “corrupção”, “improbidade”, 

“informante”, “reportante”, “delator”, 

“leniente”, “leniência”, “delação” e 

“prestação de informações” 

Janeiro/1990 a 

Março/2019 

 

 

2.1.1. Levantamento de Leis e Decretos Federais 

 

O levantamento de normas federais foi realizado por meio do site Legislação do Planalto,1 

no campo “Legislação Federal”, nas seções “Leis Ordinárias”, “Leis Delegadas”, “Leis 

Complementares”, “Estatutos”, “Medidas Provisórias”, “Decretos” e “Decretos-lei”. As 

palavras-chave utilizadas foram: “testemunha”, “denúncia”, “representação”, “ciência”, 

“comunicação”, “anônimo”, “ouvidoria”, “corrupção”, “improbidade”, “informante”, 

“reportante”, “delator”, “leniente”, “leniência”, “delação” e “prestação de informações”. 

Na busca, não foi discriminado recorte temporal, de modo que o levantamento buscou 

identificar todos os documentos normativos disponíveis na base de busca utilizada. O 

levantamento foi feito entre outubro de 2018 e março de 2019. 

 

                                                 
1 http://www4.planalto.gov.br/legislacao. 



 Para confirmar os resultados, foi feita pesquisa complementar a partir da 

ferramenta “Pesquisa Avançada” do Google.2 A ferramenta foi escolhida em vista da 

insuficiência do método de busca disponibilizado pela página Legislação do Planalto, e a 

escolha se justificou, uma vez que foram encontrados documentos não alcançados por 

meio do método de pesquisa anterior. O campo “domínio” da ferramenta foi preenchido 

com o endereço do site Legislação do Planalto. As palavras-chave utilizadas foram as 

mesmas. Para “testemunha”, retornaram 4 resultados, para “denúncia”, 9 resultados, para 

“representação”, 160 resultados, para “ciência”, 510 resultados, para “comunicação”, 396 

resultados, para “anônimo”, nenhum resultado, para “ouvidoria”, 2 resultados, para 

“corrupção”, 61 resultados, para “improbidade”, 5 resultados, para “informante”, nenhum 

resultado, para “reportante”, nenhum resultado, para “delator”, nenhum resultado, para 

“leniente”, nenhum resultado, para “leniência”, 2 resultados, para “delação”, nenhum 

resultado e para “prestação de informações”, 78 resultados. 

De todos os documentos levantados, foram selecionados aqueles que apresentassem os 

seguintes elementos, combinados ou isoladamente: (i) incentivo a denúncias (e.g. 

recompensa financeira); (ii) proteção a pessoas físicas ou jurídicas que realizem 

denúncias (e.g. garantia de anonimato); e (iii) sistema de recebimento e apuração de 

denúncias em sentido amplo (e.g. ouvidoria para o recebimento de denúncias). Foram 

desconsideradas, em especial, normas encontradas relativas ao dever de informar para 

fins estatísticos, bem como normas de direito civil relativas a testemunhas como forma 

de se atestar a veracidade de atos jurídicos.  

 

Ao total, foram localizados 82 documentos pertinentes à pesquisa, sendo 44 leis, 27 

decretos, 5 decretos-lei, 3 leis complementares, 2 instruções normativas e 1 resolução. 

Tais normas foram analisadas, em tabela anexa, a partir da discriminação do tipo de 

documento, seu número, ementa e preceitos normativos relacionados com o tema da 

pesquisa. A tabela com o conjunto completo das normas está disponível em anexo. 

 

2.1.2. Levantamento de Projetos de Lei 

 

O levantamento de projetos de leis federais foi realizado por meio do site da Câmara dos 

Deputados3 e do Senado Federal.4 No site da Câmara, a pesquisa foi feita no campo 

“Atividade Legislativa”, na seção “Propostas Legislativas”, a partir do tipo da proposição 

“PL – Projeto de Lei”. Já no site do Senado, a pesquisa foi feita no campo “Atividade 

Legislativa”, na seção “Projetos e Matérias”, na subseção “Pesquisa de Matérias”. As 

palavras-chave utilizadas foram: “testemunha”, “denúncia”, “representação”, “ciência”, 

“comunicação”, “anônimo”, “ouvidoria”, “corrupção”, “improbidade”, “informante”, 

“reportante”, “delator”, “leniente”, “leniência”, “delação” e “prestação de informações”. 

O recorte temporal utilizado foi janeiro de 1990 até março de 2019. 

 

Para confirmar os resultados, foi feita pesquisa complementar a partir da ferramenta 

“Pesquisa Avançada” do Google.5 A ferramenta foi escolhida em vista da insuficiência 

do método de busca disponibilizado pelas páginas da Câmara e do Senado, e a escolha se 

justificou, uma vez que foram encontrados documentos não alcançados por meio do 

método de pesquisa anterior. O campo “domínio” da ferramenta foi preenchido com o 

                                                 
2 https://www.google.com/advanced_search. 
3 http://www2.camara.leg.br. 
4 https://www12.senado.leg.br. 
5 https://www.google.com/advanced_search. 



endereço dos sites da Câmara e do Senado. As palavras-chave utilizadas foram as 

mesmas.  

 

No domínio da Câmara, para “testemunha”, retornaram 4.330 resultados, para 

“denúncia”, 17.300 resultados, para “representação”, 28.300 resultados, para “ciência”, 

156.000 resultados, para “comunicação”, 172.000 resultados, para “anônimo”, 465 

resultados, para “ouvidoria”, 3.750 resultados, para “corrupção”, 23.300 resultados, para 

“improbidade”, 4.620 resultados, para “informante”, 483 resultados, para “reportante”, 

43 resultados, para “delator”, 524 resultados, para “leniente”, 210 resultados, para 

“leniência”, 1.870 resultados, para “delação”, 2.390 resultados e para “prestação de 

informações”, 16.500 resultados. 

 

No domínio do Senado, para “testemunha”, retornaram 1.510 resultados, para 

“denúncia”, 9.400 resultados, para “representação”, 11.900 resultados, para “ciência”, 

37.100 resultados, para “comunicação”, 139.000 resultados, para “anônimo”, 125 

resultados, para “ouvidoria”, 3.940 resultados, para “corrupção”, 17.300 resultados, para 

“improbidade”, 1.820 resultados, para “informante”, 259 resultados, para “reportante”,  7 

resultados, para “delator”, 243 resultados, para “leniente”, 106 resultados, para 

“leniência”, 824 resultados, para “delação”, 1.250 resultados e para “prestação de 

informações”, 8.260 resultados. 

De todos os documentos levantados, foram selecionados aqueles que apresentassem os 

seguintes elementos, combinados ou isoladamente: (i) incentivo a denúncias (e.g. 

recompensa financeira); (ii) proteção a pessoas físicas ou jurídicas que realizem 

denúncias (e.g. garantia de anonimato); e (iii) sistema de recebimento e apuração de 

denúncias em sentido amplo (e.g. ouvidoria para o recebimento de denúncias). Foram 

desconsideradas, em especial, normas encontradas relativas ao dever de informar para 

fins estatísticos, bem como normas de direito civil relativas a testemunhas como forma 

de se atestar a veracidade de atos jurídicos.  

 

Ao total, foram localizados 43 projetos de lei. Os projetos de lei foram analisados na em 

tabela anexa, seguindo os critérios de análise de variáveis descrito no item 2, iii, deste 

capítulo. A tabela com o conjunto completo dos projetos de lei está disponível no em 

anexo. 

 

 

2.2. Juridicidade – doutrina 

 

O eixo de análise doutrinária buscou mapear o debate doutrinário sobre o tema 

considerando artigos, trabalhos acadêmicos, livros e produções técnicas sobre programas 

de reportantes no direito, administração pública, economia, ciências sociais, entre outros. 

O relatório final do eixo tem por objetivo apresentar o debate do tema no Brasil, indicando 

correntes interpretativas, preocupações e aplicações. 
 

Para este eixo, não apenas a fase de levantamento deu-se de forma específica, mas 

também a própria leitura e análise de documentos. 

 

A etapa de levantamento de dados deu-se conforme as bases de dados e palavras-chave 

descritas na tabela abaixo: 

 

Banco de Dados Nome Termos Pesquisados 



Revistas Jurídicas 

Plataforma Fórum6 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

RT-Online7 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

DOAJ8 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

Bancos de Teses 

USP9 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

FGV10 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

UERJ11 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

UFRJ12 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

UFPR13 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

Editoras Malheiros Editores14 - Whistleblowing 

                                                 
6 Busca realizada através do site: http://bidforum.com.br/bidBiblioteca_pre_plataforma_forum.aspx. A 

pesquisa foi realizada no campo “busca geral” com o campo “pesquisa em todos os periódicos” selecionado. 
7 Busca realizada através do site: https://revistadostribunais-com-br.sbproxy.fgv.br/. A pesquisa foi 

realizada na área “Doutrina” nos campos “título” e “pesquisa livre”. 
8 Busca realizada através do site: https://doaj.org/search. A pesquisa foi realizada no campo “search DOAJ” 

com os campos “journals” e “articles” selecionados. 
9 Busca realizada através do site: https://www.teses.usp.br/. a busca foi realizada no campo “busca 

avançada”, utilizando-se o comando “ou” para filtrar resultados, a fim de que o termo pesquisado aparecesse 

no “título” ou no “resumo” ou nas “palavras-chave” ou na “unidade”. 
10 Busca realizada através do site: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/?locale-attribute=pt_BR. A busca 

foi realizada no campo “buscar no repositório digital FGV”, sem a adição de filtros, contemplando a 

pesquisa todo o acervo disponível. 
11 Buscar realizada através do site: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/index.php. a busca foi realizada no 

campo “pesquisa avança”, sem a adição de filtros, contemplando a pesquisa todo o acervo disponível (com 

textos em qualquer idioma, de qualquer área de conhecimento, podendo o termo de busca aparecer em 

qualquer parte do texto).  
12 Busca realizada através do site: https://pantheon.ufrj.br/. A busca foi realizada no campo “buscar no 

repositório”, sem a adição de filtros, contemplando a pesquisa todo o acervo disponível. 
13 Busca realizada através do site: https://www.portal.ufpr.br/teses_acervo.html. A pesquisa foi realizada 

na página em que constam os documentos do acervo digital do repositório, no campo “Search within this 

community and its collections”, sem a adição de filtros, contemplando a pesquisa todo o acervo disponível. 
14 Busca realizada através do site: http://www.malheiroseditores.com.br/index.asp. a busca foi realizada no 

campo “busca de livros”. O buscador do site não possibilita a utilização de filtro. Ainda, foi possível notar 



- Whistleblower 

- Reportante 

- Compliance 

- Programa de integridade 

Juruá Editora15 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

- Compliance 

- Programa de integridade 

Bibliotecas Digitais 

STF16 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

- Compliance 

- Programa de integridade 

STJ17 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

- Compliance 

- Programa de integridade 

 Senado Federal18 

- Whistleblowing 

- Whistleblower 

- Reportante 

- Compliance 

- Programa de integridade 

 

Conforme se extrai da tabela, os termos “compliance” e “programa de integridade” foram 

utilizados somente nas pesquisas em bibliotecas e editoras, isso porque, além de os 

autores que escrevem sobre esse tema terem maior contato com as realidades dos 

ordenamentos jurídicos que já possuem programas de reportantes consolidados, existe 

uma limitação dos mecanismos de busca de bibliotecas e editoras que não permitem a 

indexação de palavras contidas em capítulos de obras. Desse modo, a busca pelos termos 

foi relevante para que fosse possível filtrar obras que tratassem de whistleblowing dentro 

da grande área “programa de integridade”. 

 

Ainda, é preciso esclarecer que, muito embora tenha se pesquisado por “compliance” e 

“programa de integridade” nas Bibliotecas do STF e STJ, não se chegou a analisar os 

documentos obtidos, pois, diferentemente do que se esperava, a pesquisa apresentou 

resultados extremamente numerosos, o que acabou por inviabilizar a análise detida de 

tosos os documentos19.   

 

                                                 
que os resultados obtidos com as pesquisas trazem somente documentos em que o termo buscado esteja 

contido no título do livro.  
15 Busca realizada através do site: https://www.jurua.com.br/. a busca foi realizada no campo “faça uma 

busca”, filtrando-se os resultados para que fossem apresentados livros da “biblioteca virtual” e da loja 

virtual”. 
16 Busca realizada através do site: http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F. A busca foi realizada no campo 

“palavra”, deixando de se aplicar filtros quanto ao campo em que o termo pesquisado poderia aparecer na 

obra encontrada.  
17 Busca realizada através do site: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/. A busca foi realizada na página de pesquisa 

destinada à “doutrina”, através do campo “pesquisa geral”. Não houve utilização de filtros de resultados. 
18 Busca realizada através do site: http://www2.senado.leg.br/bdsf. A busca foi realizada no campo 

“pesquisa”, sem adição de filtros. 
19 A busca pelo termo “compliance” apresentou 514 resultados no STF e 1.354 no STJ. Do mesmo modo, 

a busca por “programa de integridade” encontrou 17 documentos no STF e 3.550 no STJ.  



Identificado e encontrado o material, passou-se à fase de leitura dinâmica dos resumos 

dos documentos, nos casos em que estes existiam, com o objetivo de descobrir se 

possuíam pertinência temática com o whistleblowing. O objetivo, neste momento, foi 

justamente distinguir os documentos que tratam do objeto da pesquisa de outros, que 

aparentemente tratam do assunto, mas que, na realidade, possuem temáticas diversas e 

não interessantes à investigação em andamento.  

 

O saldo de textos, após a primeira análise, foi de 43 (quarenta e três) documentos 

selecionados para o tratamento pela frente doutrinária, entre artigos em periódicos, 

boletins, capítulos de livros, trechos de livros, dissertações, monografias e trabalhos de 

conclusão de cursos de graduação e pós-graduação. A lista completa de documentos 

encontra-se no em anexo. 

 

A análise dos documentos levantados pela frente doutrinária passou não apenas pelo 

mapeamento de variáveis, mas também incluíram a elaboração de hand-outs, a partir do 

método de leitura estrutural,20 bem como de fichas-resumo a fim de cumprir os seguintes 

objetivos: 

 Identificar o autor do texto e sua qualificação;  

 Descobrir qual a pertinência temática do texto: se tem ligação a uma 

colaboração premial em sentido lato ou trata especificamente do 

whistleblowing; 

 Identificar a área do direito com que o documento se relaciona, ou seja, 

com o Direito Penal, Administrativo, Constitucional, entre outras; 

 Identificar o tema central do texto; 

 Verificar a existência de alguma inovação na maneira de tratar o tema, 

disrupção em relação a como tem sido tratado o whistleblowing.; 

 Por último, busca-se identificar se o texto trata de assuntos de interesse de 

outras frentes da pesquisa: normas, documentos internacionais ou mesmo 

novas indicações de doutrina.  

 

O mapeamento de variáveis encontra-se disponível na em anexo, enquanto os hand-outs 

e fichas-resumo encontram-se em anexo. 

 

2.3. Juridicidade – mapeamento internacional 

 

O eixo internacional tem por objetivo o mapeamento das normas internacionais, aqui 

entendidas como tratados e convenções, e das recomendações emitidas pelos principais 

organismos multilaterais e centros de estudo internacionais, nos temas de anticorrupção, 

compliance e whistleblowing. 

 

Assim, o levantamento dos documentos internacionais deu-se em duas fases conforme os 

dados descritos na tabela a seguir: 

 

Espécies normativas 

Banco de 

dados 

eletrônico 

Palavras-chave 

Recorte 

temporal 

 

                                                 
20 Cf. RONALDO PORTO MACEDO, O Método de Leitura Estrutural. Cadernos Direito GV, 

março/2007 – São Paulo. Ed. Fundação Getulio Vargas. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2814/caderno%20direito%2016%20-

%20revisado%20031207.pdf 



Tratados Internacionais 

e 

Convenções internacionais 

Pesquisa 

simples do 

Google 

 

“tratado internacional 

+ whistleblowing” 

e 

“convenção internacional 

+ whistleblowing” 

Não houve 

Manuais, guidelines, best-practices, e 

outros materiais produzidos por 

centros de referência 

 

Pesquisa 

simples do 

Google 

“nome da organização21 + 

whistleblowing” 

e 

“nome da organização 22+ 

whistleblower” 

Não houve 

 

 

2.3.1. Levantamento de Tratados e Convenções Internacionais 

 

Além da busca descrita na tabela, buscou-se cruzar os resultados encontrados com aqueles 

obtidos nos eixos 2.1 e 2.2 a fim de garantir que os tratados e convenções eventualmente 

mencionados em normativas internas ou na produção doutrinária estavam cobertos pela 

busca inicial. Ressalte-se que não houve a inclusão de novos documentos a partir deste 

cruzamento de dados. 

  

Após o levantamento, os critérios coletivamente determinados para tabulação desses 

marcos normativos foram os de: 

i. Nome da norma;  

ii. Data (considerando-se apenas o ano);  

iii. Órgão que produziu a norma;  

iv. Natureza da norma;   

v. Posicionamento do Brasil perante a norma;  

vi. Link no qual a norma pode ser encontrada;   

vii. Previsões expressas de whistleblower;  

viii. Mecanismos de proteção, viabilização ou incentivo ao whistleblower. 

 

Para fins da pesquisa, foram considerados como tratados e convenções internacionais 

todos os documentos que criam direitos e obrigações entre sujeitos internacionais, 

seguindo o conceito proposto por José Francisco Rezek.23  

 

                                                 
21 As organizações foram definidas conforme os critérios descritos no item 2.3.2. 
22 Idem. 
23 A definição proposta pelo autor é de que “Tratado é o acordo formal, concluído entre sujeitos de direito 

nternacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”. Cf. JOSÉ FRANCISCO REZEK, Direito 

Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 14. 



Foi levado em conta o fato de que, após redigido e aprovado pelos representantes 

autorizados, o instrumento apenas se torna vinculante quando passa por uma série de 

estágios necessários para que o Estado demonstre seu consentimento.24 Para o caso do 

Brasil, entendeu-se que a vinculação de um tratado somente ocorre após a ratificação, 

seguindo o argumento exposto por Rezek e o art. 49, I da Constituição Federal. 

 

Segundo a corrente do dualismo moderado, adotada pela maior parte da doutrina 

brasileira,25 as normas internacionais somente operam na ordem jurídica de qualquer 

Estado quando este promove a introdução em seu plano doméstico.26 Dada a 

independência entre os sistemas, os tratados internacionais são elaborados em dois 

planos: interno e internacional.27  

 

No plano internacional, o Poder Executivo é o responsável pela representação do país, 

sendo que a celebração de tratados, convenções e atos internacionais é de competência 

privativa do Presidente da República, sujeita ao referendo do Congresso Nacional.28 Em 

sequência às negociações de um tratado, são necessários alguns procedimentos para a 

vinculação do país. Historicamente, este é um dos motivos para alguns tratados adotarem 

uma vacatio legis, permitindo que o texto seja conhecido pelas nações pactuantes.29 Nesse 

contexto, a assinatura é apenas a autenticação da redação do projeto convencional. Apesar 

de não criar obrigações jurídicas, é considerada o prenúncio da intenção governamental 

de prosseguir no procedimento.30 Por outro lado, a não assinatura ou a demora por parte 

do Estado que integrou os trabalhos negociais é um gesto sem consequência jurídica, mas 

que, no plano político, têm o efeito publicitário de demonstrar insatisfação com o texto 

acabado.31 

 

Concluída a negociação do tratado, no plano interno, o Presidente deve submeter a 

matéria à apreciação do Legislativo, pois é competência exclusiva do Congresso Nacional 

a resolução definitiva sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.32 A discussão é referida a 

ambas as casas do Congresso, primeiramente à Câmara e depois ao Senado. Caso o 

compromisso seja recusado pela Câmara, o Senado não poderá apreciar o instrumento. 

Com a aprovação bicameral, com quórum mínimo da maioria absoluta do número total 

de deputados ou senadores, o Presidente do Senado promulgará um Decreto Legislativo. 

                                                 
24 Cf. JAMES CRAWFORD, Brownlie's Principles of Public International Law, 8a edição. Oxford 

University Press: Oxford, 2012. p. 817/816. 
25 Cf. JOSÉ FRANCISCO REZEK, Direito Internacional Público: curso elementar/Francisco Rezek. – 

14 ed.rev., aumente. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013; ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO 

AMARAL (coord.) et al, Tratados Internacionais na ordem Jurídica Brasileira /; prefácio José 

Francisco Rezek. – São Paulo: Lex Editora: Aduaneiras, 2005; ALBERTO DO AMARAL JÚNIOR, Curso 

de Direito Internacional Público / Alberto do Amaral Júnior – 4ed. – São Paulo: Atlas, 2013. 
26 Cf. JOSÉ FRANCISCO REZEK, Direito Internacional Público: curso elementar/Francisco Rezek. – 

14 ed.rev., aumente. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. p. 27. 
27 Cf. ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO AMARAL (coord.) et al, Tratados Internacionais na 

ordem Jurídica Brasileira /; prefácio José Francisco Rezek. – São Paulo: Lex Editora: Aduaneiras, 2005. 

O “Iter” de elaboração dos Tratados Internacionais no Brasil, George Augusto Niaradi. p, 133. 
28 Cf. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, de 05 de outubro de 1988. Art. 84, 

VIII Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em: 

19 mar. 2019. 
29 Rezek 2013, p.98. 
30 Rezek 2013, p. 62. 
31 Rezek 2013, p.68. 
32 Brasil, CF, art. 49, I. 



Este não é ato normativo, mas somente a manifestação da aprovação do Congresso 

Nacional.33 Portanto, o Decreto Legislativo ainda não confere ao tratado aplicabilidade 

em território nacional. O Poder Executivo não está obrigado a ratificar o instrumento 

internacional após a manifestação de concordância do Legislativo, sendo a ratificação 

uma escolha de conveniência.34 Não há norma costumeira que delimite prazo máximo 

para ratificação, ainda que as Partes possam optar por delimitá-lo no tratado.35  

 

A ratificação é ato unilateral com que a pessoa jurídica de direito internacional, 

signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, sua vontade 

de obrigar-se.36 Cumpridos os requisitos internos e publicado no Diário Oficial o Decreto 

de Promulgação Presidencial, o tratado internacional ganha auto executoriedade no 

território internacional.  No plano internacional, o compromisso é assumido por meio de 

instrumentos de ratificação, os quais geralmente são depositados no órgão de registro 

competente de cada organização.37 

 

Em termos práticos, o Executivo tende a apresentar uma influência de maior impacto na 

internalização desses instrumentos. No entanto, e seguindo o raciocínio de Shaw, 

entendeu-se como de grande relevância a existência dos mecanismos de aprovação e 

ratificação dos instrumentos internacionais, até porque, sem eles - caso em que os tratados 

seriam automaticamente implementados na jurisdição interna, sem nenhum estágio 

intermediário entre a assinatura e a implementação doméstica - o Executivo legislaria sem 

o Legislativo.38 

 

Nesse sentido, em uma segunda etapa, buscou-se melhor compreender os processos de 

internalização de tratados e convenções. Para tanto, a tabulação destes foi complementada 

com as datas dos seguintes eventos: 

i. Conclusão da redação/Abertura para assinaturas 

ii. Entrada em vigor 

iii. Assinatura pelo Brasil 

iv. Ratificação no Brasil39 

v. Ecaminhamento ao Congresso (Câmara dos Deputados), pelo Executivo 

vi. Encaminhamento ao Senado 

vii. Decreto Legislativo (Presidente Senado) 

viii. Decreto de Promulgação Presidencial 

 

Ainda, foram acrescentadas as referências aos seguintes documentos : 

i. Mensagem do Poder Executivo 

ii. Projeto de Decreto Legislativo 

iii. Decreto Legislativo 

iv. Decreto Presidencial 

 

A tabulação completa dos documentos encontra-se anexa. As demais etapas seguiram o 

padrão geral, definido para todos os eixos. 

                                                 
33 Amaral et al, p. 135. 
34 Amaral et al, p. 58. 
35 Rezek 2013, p. 77. 
36 Rezek 2013, p. 74. 
37 Amaral et al, p. 138. 
38 Shaw, p. 135 - 136.  
39 A data de ratificação é coincidente com a data do Decreto Presidencial. 



 

2.3.2. Levantamento de Manuais, guidelines, best-practices, e outros materiais 

produzidos por centros de referência 

 

Antes de passarmos à descrição do levantamento realizado cabe discorrer sobre a escolha 

das organizações em questão. Foram considerados os seguintes centros, organizações e 

blocos econômicos, conforme os critérios descritos: 

 

i. Banco Mundial – BM; Fundo Monetário Internacional – FMI; Conselho de 

Estabilidade Financeira –FSB: referências em Governança Global Econômica.  

 

ii. International Chamber of Commerce – ICC; e World Economic Forum - 

Partnering Against Corruption Initiative: alta aderência do setor privado. 

 

iii. International Standard Organization – ISO: relevante atuação na padronização por 

standards. 

 

iv. Organização Estados Americanos – OEA; Organização Internacional do Trabalho 

– OIT; Organização das Nações Unidas – ONU; e G20 : adesão do Brasil a 

tratados e convenções produzidos pelas respectivas organizações. 

 

v. Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico – OCDE ; e 

Transparência Internacional - TI: elevada produção de materiais e promoção de 

debates sobre o tema. 

 

vi. União Europeia: relevante produção regulatória sobre o tema. 

 

Assim, definidas as organizações cuja produção deveria ser mapeada, realizou-se a 

pesquisa exploratória, tendo por base as palavras-chave descritas na tabela constante do 

item 2.3. As demais etapas deram-se conforme as diretrizes gerais e a referência completa 

dos documentos encontra-se descrita no Capítulo 4.  

 
  



ANEXO II – Eixo Internacional 
 

1. Documentos internacionais: Tratados e Convenções 

 

Tabela 1.1. Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 
 

Norma Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
31/10/2003 

Entrada em Vigor 14/12/2005 

Assinatura 09/12/2003 

Ratificação 15/06/2005 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
22/04/2004 

Matéria encaminhada ao Senado 29/03/2005 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
18/05/2005 

Decreto de Promulgação Presidencial 31/01/2006 

Órgão Organização das Nações Unidas - ONU 

Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Ratificado 

Previsões 
Artigo 32: Proteção a testemunhas, peritos e vítimas 

Artigo 33: Proteção aos denunciantes 

Mecanismos 

Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em 

conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro 

de suas possibilidades, para proteger de maneira eficaz contra 

eventuais atos de represália ou intimidação as testemunhas e 

peritos que prestem testemunho sobre os delitos qualificados 

de acordo com a presente Convenção, assim como, quando 

proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas. 

Cada Estado Parte considerará a possibilidade de incorporar 

em seu ordenamento jurídico interno medidas apropriadas 

para proporcionar proteção contra todo trato injusto às 

pessoas que denunciem ante as autoridades competentes, de 

boa-fé e com motivos razoáveis, quaisquer feitos 

relacionados com os delitos qualificados de acordo com a 

presente Convenção. 

Mensagem do Poder Executivo MSC 183/2004 

Projeto de Decreto Legislativo PDC 1525/04 

Decreto Legislativo DL 348/2005 

Decreto Presidencial Decreto 5.687/2006 

Observações  

 

Tabela 1.2. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

 



Norma 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
15/11/2000 

Entrada em Vigor 29/09/2003 

Assinatura 12/12/2000 

Ratificação 29/01/2004 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
31/01/2002 

Matéria encaminhada ao Senado 26/02/2003 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
29/05/2003 

Decreto de Promulgação Presidencial 12/03/2004 

Órgão Organização das Nações Unidas - ONU 

Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Ratificado 

Previsões Artigo 24: Proteção das testemunhas 

Mecanismos 

1. Cada Estado Parte, dentro das suas possibilidades, adotará 

medidas apropriadas para assegurar uma proteção eficaz 

contra eventuais atos de represália ou de intimidação das 

testemunhas que, no âmbito de processos penais, deponham 

sobre infrações previstas na presente Convenção e, quando 

necessário, aos seus familiares ou outras pessoas que lhes 

sejam próximas. 

2. Sem prejuízo dos direitos do arguido, incluindo o direito a 

um julgamento regular, as medidas referidas no parágrafo 1 

do presente Artigo poderão incluir, entre outras: 

a) Desenvolver, para a proteção física destas pessoas, 

procedimentos que visem, consoante as necessidades e na 

medida do possível, nomeadamente, fornecer-lhes um novo 

domicílio e impedir ou restringir a divulgação de informações 

relativas à sua identidade e paradeiro; 

b) Estabelecer normas em matéria de prova que permitam às 

testemunhas depor de forma a garantir a sua segurança, 

nomeadamente autorizando-as a depor com recurso a meios 

técnicos de comunicação, como ligações de vídeo ou outros 

meios adequados. 

3. Os Estados Partes considerarão a possibilidade de celebrar 

acordos com outros Estados para facultar um novo domicílio 

às pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo. 

4. As disposições do presente Artigo aplicam-se igualmente 

às vítimas, quando forem testemunhas. 

Mensagem do Poder Executivo MSC 48/2002 

Projeto de Decreto Legislativo PDC 6/2003 

Decreto Legislativo DL 231/2003 

Decreto Presidencial D 5.015/2004 

Observações  

 



Tabela 1.3. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 
 

Norma 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
21/11/1997 

Entrada em Vigor 15/02/1999 

Assinatura N/A 

Ratificação 24/08/2000 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
23/04/2000 

Matéria encaminhada ao Senado 19/08/1999 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
14/06/2000 

Decreto de Promulgação Presidencial 30/11/2000 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Ratificado 

Previsões Não há previsão expressa. 

Mecanismos Não há previsão expressa. 

Mensagem do Poder Executivo MSC 376/98 

Projeto de Decreto Legislativo PDC 235/99 

Decreto Legislativo D 125/2000 

Decreto Presidencial D 3.678/2000 

Observações 

Após início da vigência, países que se tornaram membros do 

Working Group on Bribery in International Business 

Transactions podem integrar a Convenção por acessão. Neste 

caso, a entrada em vigor para o país será de 60 dias após a 

data do depósito do instrumento de ratificação. Para o Brasil, 

a entrada em vigor foi em 23/10/2000 e a entrada em vigor da 

legislação de implementação em 11/06/2000. O depositário 

da Convenção é o Secretário-Geral da OCDE. 

 

Tabela 1.4. Convenção OIT nº 158: Convenção sobre Término da Relação de Trabalho 

por Iniciativa do Empregador 
 

Norma 
Convenção OIT nº 158: Convenção sobre Término da 

Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
02/06/1982 



Entrada em Vigor 23/11/1985 

Assinatura N/A 

Ratificação 05/01/1995 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
28/06/1988 

Matéria encaminhada ao Senado 27/04/1989 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
16/09/1992 

Decreto de Promulgação Presidencial 10/04/1996 

Órgão Organização Internacional do Trabalho 

Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Não-signatário 

Previsões Artigo 5 

Mecanismos 

Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o 

término da relação de trabalho constam os seguintes: c) 

apresentar uma queixa ou participar de um procedimento 

estabelecido contra um empregador por supostas violações de 

leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autoridades 

administrativas competentes (...). 

Mensagem do Poder Executivo MSC 261/1988 

Projeto de Decreto Legislativo PDC 62/1989 

Decreto Legislativo DL 68/1992 

Decreto Presidencial D 1.855/1996 

Observações 

Promulgada pelo Decreto 1.855/1996, mas revogada pelo 

Decreto 2.100/1996. A constitucionalidade da revogação está 

sendo analisada na ADI 1625. 

 

Tabela 1.5. Convenção Interamericana contra a Corrupção 
 

Norma Convenção Interamericana contra a Corrupção 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
29/03/1996 

Entrada em Vigor 06/03/1997 

Assinatura 29/03/1996 

Ratificação 24/07/2002 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
20/01/1999 

Matéria encaminhada ao Senado 24/06/1999 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
25/06/2002 

Decreto de Promulgação Presidencial 07/10/2002 

Órgão Organização dos Estados Americanos - OEA 



Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Ratificado 

Previsões Artigo 3, seção 8 

Mecanismos 

8. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos 

particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, 

inclusive a proteção de sua identidade, sem prejuízo da 

Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu 

ordenamento jurídico interno. 

Mensagem do Poder Executivo MSC 114/99 

Projeto de Decreto Legislativo PDC 189/99 

Decreto Legislativo DL 152/2002 

Decreto Presidencial D 4.410 

Observações 

A MSC 114/99 substitui a MSC 1259/96 (submetida ao 

Congresso em 02/12/96), após modificações de cunho 

vernacular no texto final da Convenção. O Brasil fez uma 

reserva ao art. XI, 1, c no momento da ratificação. 

 

Tabela 1.6. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption of 11 

July 2003 
 

Norma 
African Union Convention on Preventing and Combating 

Corruption of 11 July 2003 

Conclusão redação / Abertura de 

assinaturas 
01/07/2003 

Entrada em Vigor 05/08/2006 

Assinatura N/A 

Ratificação N/A 

Executivo encaminha ao Congresso 

(Câmara dos Deputados) 
N/A 

Matéria encaminhada ao Senado N/A 

Decreto Legislativo (Presidente 

Senado) 
N/A 

Decreto de Promulgação Presidencial N/A 

Órgão African Union - AU 

Natureza da Norma Convenção Internacional 

Posicionamento BR Não-signatário 

Previsões Article 5 

Mecanismos 
State Parties to adopt measures that ensure citizens report 

instances of corruption without fear of consequent retaliation. 

Mensagem do Poder Executivo N/A 

Projeto de Decreto Legislativo N/A 

Decreto Legislativo N/A 



Decreto Presidencial N/A 

Observações  

 

2. Documentos internacionais: Mapeamento de recomendações – Tratados 

 

Tabela 2.1. Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção 
 

Documento Convenção das Nações Unidas Contra Corrupção 

Organização Organização das Nações Unidas - ONU 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 

Medidas apropriadas contra eventuais atos de represália ou 

intimidação as testemunhas e peritos que prestem testemunho 

sobre os delitos qualificados de acordo com a presente 

Convenção e contra todo trato injusto às pessoas que 

denunciem ante as autoridades competentes, de boa-fé e com 

motivos razoáveis, quaisquer feitos relacionados com os 

delitos qualificados de acordo com a presente Convenção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim. Familiares e pessoas próximas. 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Sim (proteção contra atos de represália e intimidação) 

Proteção funcional e profissional? Não 

Proteção contra retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 



Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.2. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
 

Documento 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional 

Organização Organização das Nações Unidas - ONU 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 

Medidas apropriadas contra eventuais atos de represália ou de 

intimidação das testemunhas que, no âmbito de processos 

penais, deponham sobre infrações previstas na presente 

Convenção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim. Familiares e pessoas próximas. 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 

Sim (depor com recurso a meios técnicos de comunicação, 

como ligações de vídeo ou outros meios adequados) 

Preservação da identidade do 

reportante? 

Sim (impedir ou restringir a divulgação de informações 

relativas à sua identidade e paradeiro) 



Proteção à integridade física? 

Sim (Desenvolver, para a proteção física destas pessoas, 

procedimentos que visem, consoante as necessidades e na 

medida do possível, nomeadamente, fornecer-lhes um novo 

domicílio e impedir ou restringir a divulgação de informações 

relativas à sua identidade e paradeiro) 

Proteção funcional e profissional? Não 

Proteção contra retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.3. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 

 

Documento 

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 



Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Não 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Não 

Proteção contra retaliações? Não 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.4. G20 Anti-Corruption Action Plan 
 

Documento G20 Anti-Corruption Action Plan 



Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Reportantes que reportem de boa-fé atos de corrupção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Não 

Proteção contra retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 



Observações 

Com base no trabalho existente de organizações como a 

OCDE e o Banco Mundial, os especialistas do G20 estudarão 

e resumirão a atual legislação e mecanismos de fiscalização 

de proteção a denunciantes e proporão melhores práticas 

sobre a legislação de proteção aos denunciantes. 

 

Tabela 2.5. Convenção OIT nº 158: Convenção sobre Término da Relação de Trabalho 

por Iniciativa do Empregador 
 

Documento 
Convenção OIT nº 158: Convenção sobre Término da 

Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador 

Organização Organização Internacional do Trabalho 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 

Sim, ao apresentar uma queixa ou participar de um 

procedimento estabelecido contra um empregador por 

supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer 

perante as autoridades administrativas competentes. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? 
Sim (relato não pode constituir motivo de demissão com justa 

causa) 

Proteção contra retaliações? Não 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 



Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.6. Convenção Interamericana contra a Corrupção 
 

Documento Convenção Interamericana contra a Corrupção 

Organização Organização dos Estados Americanos - OEA 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim para cidadãos que denunciarem de boa-fé atos de 

corrupção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Não 



Proteção contra retaliações? Não 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.7. African Union Convention on Preventing and Combating Corruption of 11 

July 2003 
 

Documento 
African Union Convention on Preventing and Combating 

Corruption of 11 July 2003 

Organização African Union - AU 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim para cidadãos que denunciarem de boa-fé atos de 

corrupção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 



Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Não 

Proteção contra retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

Tabela 2.8. Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific 
 

Documento Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific 

Organização ADB / OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 



Há medidas de proteção? 

Sim para oficiais públicos que reportarem atos de corrupção e 

particulares que se engajarem em práticas anticorrupção ou 

ajudarem as autoridades a resolver esse tipo de crime. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

Previsão sobre denúncia em 

anonimato? 
Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não 

Proteção à integridade física? Sim (segurança) 

Proteção funcional e profissional? Sim (status profissional) 

Proteção contra retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

Há previsão relativa à celebração de 

acordo? 
Não 

Há previsão sobre preservação das 

informações? 
Não 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  

 

3. Documentos internacionais: Autorregulação 

 

Tabela 3.1. Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific 
 

Norma Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific 

Data 2001 

Órgão ADB / OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific  

Natureza da Norma Plano de Ação  

Posicionamento BR Não-signatário 



Previsões 

Pillar 1 - Developing effective and transparent systems for 

public service / Pillar 2 – Strengthening Anti-Bribery Actions 

and Promoting Integrity in Business Operations / Pillar 3 – 

Supporting Active Public Involvement 

Mecanismos 

"Measures which ensure that officials report acts of 

corruption and which protect the safety and professional 

status of those who do" / "Strengthening of investigative and 

prosecutorial capacities by fostering inter-agency co-

operation, and by ensuring that investigation and prosecution 

are free from improper influence and have effective means 

for gathering evidence, by protecting those persons helping 

the authorities in combating corruption, and by providing 

appropriate training and financial resources" / "Encourage 

public participation in anti-corruption activities, in particular 

through [...] Protection of whistleblowers" 

Observações 

Iniciativa conjunta da OCDE com o Banco de 

Desenvolvimento Asiático. 52 países ratificaram o 

documento. 

 

Tabela 3.2. G20 Anti-Corruption Action Plan 
 

Norma G20 Anti-Corruption Action Plan 

Data 2010 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Plano de Ação  

Posicionamento BR Não-signatário 

Previsões Artigo 7 

Mecanismos 

To protect whistleblowers, who report in good faith 

suspected acts of corruption, from discriminatory and 

retaliatory actions, G20 countries will enact and implement 

whistleblower protection rules by the end of 2012. To that 

end, building upon the existing work of organizations such as 

the OECD and the World Bank, G20 experts will study and 

summarize existing whistleblower protection legislation and 

enforcement mechanisms, and propose best practices on 

whistleblower protection legislation.  

Observações 
Planos a cada 2 anos. Rever inclusão como 

tratado/convenção. 

 

Tabela 3.3. Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk 

Culture 
 

Norma 
Guidance on Supervisory Interaction with Financial 

Institutions on Risk Culture 

Data 2004 



Órgão Conselho e Estabilidade Financeira - FSB 

Natureza da Norma Guidance  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Indicators of accountability - Escalation Process - Article 3 

Mecanismos 

3.2.7 Appropriate whistleblowing procedures are in place and 

are expected to be utilized by employees without any reprisal, 

to support effective compliance with the risk management 

framework; the treatment of whistle blowers is clearly 

articulated and followed in practice. 

Observações   

 

Tabela 3.4. ICC Guidelines on Whistleblowing 
 

Norma ICC Guidelines on Whistleblowing  

Data 2030 

Órgão International Chamber of Commerce - ICC 

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Sistema de whistleblowing 

Mecanismos 

8) All employees should be in a position to report serious 

occurrences, as defined above, without fear of retaliation or 

of discriminatory or disciplinary action. Therefore, the 

whistleblower’s employment, remuneration and career 

opportunities should be protected by the enterprise during a 

reasonable period of time. Enterprises should maintain, to the 

fullest extent possible and at all times, the confidentiality of 

the data revealed through whistleblowing, and the identity of 

the whistleblower, subject to overriding legal requirements, 

and should protect such data with the most appropriate 

means. 

Observações   

 

Tabela 3.5. ILO Office Directive IGDS Number 76 
 

Norma ILO Office Directive IGDS Number 76 

Data 2009 

Órgão Organização Internacional do Trabalho - OIT 

Natureza da Norma Norma interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Whistleblowing (17-20) 



Mecanismos 

17. Where an official is aware of a situation that appears to 

him or her to be incompatible with the standards of conduct 

or established rules and procedures involving a third party, 

there are a number of mechanisms for reporting such cases 

with accompanying protection from retaliation. 

18. In cases involving financial impropriety, fraud, 

presumption of fraud or attempted fraud, Financial Rule 

13.10 requires officials to report them to the Treasurer and 

the Chief Internal Auditor. In accordance with Financial Rule 

14.30, the Chief Internal Auditor is also available to receive 

from individual official’s complaints or information 

concerning the possible existence of waste, abuse of authority 

or other irregular activities. Both the Treasurer and the Chief 

Internal Auditor are bound by a duty of confidentiality and no 

official who provides information to them shall be adversely 

affected unless this information was willfully provided with 

the knowledge that it was false or with intent to misinform. 

19. Under Circular No. 649, Series 6, concerning informal 

conflict resolution mechanisms, 9 the Mediator can receive, 

in confidence, information concerning noncompliance with 

ILO internal rules and procedures (other than Financial 

Rules), breach of standards of conduct or concealment of 

such action. Where the Mediator considers that the concern is 

credible, he or she will report it to the relevant authority for 

appropriate action. 

20. The responsibilities of the Ethics Officer as regards 

protection against retaliation are specified in paragraph 10 

above. 

Observações  

 

Tabela 3.6. ILO Office Procedure IGDS Number 186 
 

Norma ILO Office Procedure IGDS Number 186 

Data 2010 

Órgão Organização Internacional do Trabalho - OIT 

Natureza da Norma Norma interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Ethics in the Office: Whistleblower protection 

Mecanismos 
Documento que institui o procedimento do mecanismo de 

whistleblowing.  

Observações   

 

Tabela 3.7. IMF Code of Conduct for Staff 

 

Norma IMF Code of Conduct for Staff 

Data 1998 (atualizado em 2017) 

Órgão Fundo Monetário Internacional - FMI 

Natureza da Norma Diretiva Interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 



Previsões Conduct within the IMF 

Mecanismos 
Staff should also be aware that malicious and unfounded 

whistle blowing is not acceptable behavior. 

Observações 

The ethics framework includes a comprehensive set of rules 

and procedures for disciplinary action, supported by a robust 

infrastructure that includes the independent Ethics Advisor, 

an independent Ombudsperson, and the recently established 

Integrity Hotline, which enables staff and the general public 

to report misuse of IMF resources or misconduct by staff or 

vendors securely and anonymously. 

 

Tabela 3.8. ISO 37001 – Anti-bribery management systems 
 

Norma ISO 37001 – Anti-bribery management systems 

Data 2016 

Órgão International Standard Organization - ISO 

Natureza da Norma Standard 

Posicionamento BR Setor privado 

Previsões Sistema anti-suborno 

Mecanismos  

Observações  

 

Tabela 3.9. OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a System for Protecting 

Public Servants and Private Citizens who, in Good Faith, Report Acts of Corruption 

 

Norma 

OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a 

System for Protecting Public Servants and Private Citizens 

who, in Good Faith, Report Acts of Corruption 

Data 2030 

Órgão Organização Estados Americanos - OEA 

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 

Basic Elements on a System for Protecting Public Servants 

and Private Citizens who, in good faith, report acts of 

Corruption 



Mecanismos 

These guidelines refer to the basic elements that should be 

included in legal frameworks related to a system for 

protecting public servants and private citizens who, in good 

faith, report acts of corruption. As the title suggests, the 

elements contained herein are the basic elements that should 

be included in such a legal framework, and accordingly, the 

list of elements is not exhaustive. It should be noted that this 

draft legislative guideline corresponds closely with the 

system requiring public officials to report to appropriate 

authorities acts of corruption in the performance of public 

functions of which they are aware. This system for reporting 

is addressed in a separate draft legislative guideline. 

Observações   

 

Tabela 3.10. OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a System Requiring 

Public Officials to Report to Appropriate Authorities Acts of Corruption in the 

Performance of Public Function of Which They Are Aware 
 

Norma 

OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a 

System Requiring Public Officials to Report to Appropriate 

Authorities Acts of Corruption in the Performance of Public 

Function of Which They Are Aware 

Data 2030 

Órgão Organização Estados Americanos - OEA 

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 

Basic Elements on a System Requiring Public Officials to 

Report to Appropriate Authorities Acts of Corruption in the 

Performance of Public Function of Which They Are Aware 

Mecanismos 

These guidelines refer to the basic elements that should be 

included in legal frameworks related to a system requiring 

public officials to report to appropriate authorities acts of 

corruption in the performance of public functions of which 

they are aware. As the title suggests, the elements contained 

herein are the basic elements that should be included in such 

a legal framework, and accordingly, the list of elements is not 

exhaustive. It should be noted that this draft legislative 

guideline corresponds closely with the system for protecting 

public servants and private citizens who, in good faith, report 

acts of corruption. This system for protection is addressed in 

a separate draft legislative guideline. 

Observações   

 

Tabela 3.11. OAS Draft Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts 

of Corruption and to Protect Whistleblowers and Witnesses 
 



Norma 

OAS Draft Model Law to Facilitate and Encourage the 

Reporting of Acts of Corruption and to Protect 

Whistleblowers and Witnesses 

Data 2011 

Órgão Organização Estados Americanos - OEA 

Natureza da Norma Lei modelo 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 
Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption 

and to Protect Whistleblowers and Witnesses 

Mecanismos 

Institui várias regras para facilitar e incentivar a denúncia de 

atos de corrupção e para proteger o denunciante. Inclusive 

propõe regras para facilitação e cooperação entre os países da 

OEA.  

Observações   

 

Tabela 3.12. OAS General Secretariat Executive Order 14-03 Annex A Procedures for 

Whistleblowers and Protections Against Retaliation 
 

Norma 

OAS General Secretariat Executive Order 14-03 Annex A 

Procedures for Whistleblowers and Protections Against 

Retaliation 

Data 2030 

Órgão Organização Estados Americanos - OEA 

Natureza da Norma Norma interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 
Procedures for Whistleblowers and Protections Against 

Retaliation 

Mecanismos 
Cria um sistema de proteção para reportantes interno da 

organização 

Observações Esse apendix foi adotado pela Staff Rule da OAS.  

 

Tabela 3.13. OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and 

Compliance 
 

Norma 
OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, 

and Compliance 

Data 2010 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Guidance  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Não cita expressamente. 



Mecanismos Não cita expressamente. 

Observações   

 

Tabela 3.14. OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service 
 

Norma 
OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the 

Public Service 

Data 2003 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 

2.3.2. Develop monitoring mechanisms to detect breaches of 

policy and take into account any gain or benefit that resulted 

from the conflict. 

Mecanismos 

b) Complaint-handling: (...) Provide clear rules and 

procedures for whistleblowing, and take steps to ensure that 

those who report violations in compliance with stated rules 

are protected against reprisal, and that the complaint 

mechanisms themselves are not abused.  

Observações   

 

Tabela 3.15. OECD Guidelines for Multinational Enterprises of 2000 
 

Norma OECD Guidelines for Multinational Enterprises of 2000 

Data 2000 (primeira versão 1976) 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Chapter II, item 9 

Mecanismos 

Recommend that enterprises “refrain from discriminatory or 

disciplinary action against employees who make bona fide 

reports to management or, to the competent authorities, on 

practices that contravene the law, the Guidelines or the 

enterprise’s policies" 

Observações   

 

Tabela 3.16. OECD Principles for Managing Ethics in the Public Service 
 

Norma OECD Principles for Managing Ethics in the Public Service 

Data 1998 



Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Princípios 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Não cita expressamente. 

Mecanismos Não cita expressamente. 

Observações   

 

Tabela 3.17. OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions 

 

Norma 

OECD Recommendation for Further Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business 

Transactions 

Data 2009 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Recomendação 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Annex II, Section A.11.i-iii 

Mecanismos 

Effective measures for: i) providing guidance and advice to 

directors, officers, employees, and, where 

appropriate, business partners, on complying with the 

company's ethics and compliance programme or measures, 

including when they need urgent advice on difficult situations 

in foreign jurisdictions; ii) internal and where possible 

confidential reporting by, and protection of, directors, 

officers, employees, and, where appropriate, business 

partners, not willing to violate professional standards or 

ethics under instructions or pressure from hierarchical 

superiors, as well as for directors, officers, employees, and, 

where appropriate, business partners, willing to report 

breaches of the law or professional standards or ethics 

occurring within the company, in good faith and on 

reasonable grounds; and iii) undertaking appropriate action in 

response to such reports; 

Observações   

 

Tabela 3.18. OECD Recommendation of the Council for Development Co-operation 

Actors on Managing the Risk of Corruption 
 

Norma 
OECD Recommendation of the Council for Development 

Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption 

Data 2016 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  



Natureza da Norma Recomendação 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Article 7 

Mecanismos 

vii) Ensure protection for whistle-blowers, including 

protection from retaliation when reporting suspicion of 

corruption, including allegations of bribery paid by the 

donors’ own staff or implementing partners. 

Observações   

 

Tabela 3.19. OECD Recommendation on Public Integrity 
 

Norma OECD Recommendation on Public Integrity 

Data 2017 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Recomendação 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Não cita expressamente. 

Mecanismos Não cita expressamente. 

Observações   

 

Tabela 3.20. OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement 
 

Norma 
OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public 

Procurement 

Data 2008 

Órgão 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE  

Natureza da Norma Recomendação 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 

XI. RECOMMENDS that Adherents integrate risk 

management strategies for mapping, detection and mitigation 

throughout the public procurement cycle. 

Mecanismos 

ii) Publicize risk management strategies, for instance, 

systems of red flags or whistleblower programmes, and raise 

awareness and knowledge of the procurement workforce and 

other stakeholders about the risk management strategies, their 

implementation plans and measures set up to deal with the 

identified risks.  

Observações   

 

Tabela 3.21. Proposta ISO/NP 37002 - Whistleblowing management systems 
 



Norma 
Proposta ISO/NP 37002 - Whistleblowing management 

systems 

Data Ainda não promulgada  

Órgão International Standard Organization - ISO 

Natureza da Norma Standard 

Posicionamento BR Setor privado 

Previsões  

Mecanismos  

Observações   

 

Tabela 3.22. UN Secretary-General’s bulletin Protection against retaliation for reporting 

misconduct and for cooperating with duly authorized audits or investigations 

 

Norma 

UN Secretary-General’s bulletin Protection against retaliation 

for reporting misconduct and for cooperating with duly 

authorized audits or investigations 

Data 2017 

Órgão União das Nações Unidas 

Natureza da Norma Norma interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 
Protection against retaliation for reporting misconduct and 

for cooperating with duly authorized audits or investigations 

Mecanismos Cria um sistema de proteção para reportantes 

Observações 
United Nations Ethics Office (órgão independente e 

especializado).  

 

Tabela 3.23. UNCTAD Guidance on Good Practices in Corporate Governance 

Disclosure 
 

Norma 
UNCTAD Guidance on Good Practices in Corporate 

Governance Disclosure 

Data 2006 

Órgão 
 Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento - UNCTAD 

Natureza da Norma Guidelines  

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 
II. Non-Financial Disclosures / Ethics policy and support 

structure  



Mecanismos 

Ethics management is important for the promotion of good 

business practices, transparency and risk reduction. As ethics 

management becomes more common in enterprises, the 

existence of its key structural features is an important area of 

disclosure. It is noted that, with the exception of some 

countries such as the United States, no general or 

international best practice has yet been established in this 

area. Nevertheless, some possible features subject to 

disclosure might include: the existence of a senior ethics 

officer and that person’s responsibilities; the existence of an 

ethics committee and its relationship to the board; policies for 

breaches of the ethics code, including reporting mechanisms 

and "whistleblower" protection mechanisms; and policies on 

the dissemination and promotion of the ethics code. 

Observações   

 

Tabela 3.24. World Bank Staff Rule 3.00 - Office of Ethics and Business Conduct 
 

Norma 
World Bank Staff Rule 3.00 - Office of Ethics and Business 

Conduct (EBC)   

Data 2016 

Órgão Banco Mundial - BM 

Natureza da Norma Diretiva Interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 

06. Allegations of Misconduct Addressed by EBC / 07. 

Reporting of Allegations and Concerns Regarding Suspected 

Misconduct Reporting Channels Scope of Allegations 

Addressed by EBC 



Mecanismos 

g. Retaliation by a staff member against any person who 

provides information regarding suspected. / 6.03 Except 

where the President or his/her designee, or the World Bank 

Group Human Resources Vice / 7.01 Staff members are 

encouraged to report suspected staff misconduct that falls 

within the scope of matters addressed by EBC, as set forth in 

Section 6, "Allegations of Misconduct Addressed by EBC," 

of this Rule, to EBC or to line management, but are not 

required to do so. A manager who suspects or receives a 

report of suspected staff misconduct, however, has an 

obligation to report it either to EBC or, as provided in this 

Rule, to INT. As provided in Staff Rule 8.01, "Disciplinary 

Proceedings," paragraph 2.02, a staff member has a duty to 

report suspected fraud or corruption in Bank Group financed 

projects or in the administration of Bank Group business to 

his/her line management or to INT, and a manager who 

suspects or receives a report of suspected fraud or corruption 

has an obligation to report it to INT. With respect to reports 

of suspected misconduct that may threaten the operations or 

governance of the Bank Group, the provisions of Staff Rule 

8.02, "Protections and Procedures for Reporting Misconduct 

(Whistleblowing)" shall apply. Reports of suspected 

misconduct involving Board Officials should be submitted to 

the Ethics Committee of the Board as provided in the Code of 

Conduct for Board Officials President, determines that an 

alternative reviewer should be designated, EBC shall address 

matters raised under this Rule. An alternative reviewer may 

be any person outside of EBC, including an external reviewer 

from outside of the Bank Group. If the Vice President and 

Chief Ethics Officer, EBC, determines that EBC has a 

conflict of interest in addressing a matter under this Rule, 

EBC shall refer to the World Bank Group Human Resources 

Vice President, the determination as to whether an alternative 

reviewer should be designated to handle the matter. Where a 

staff member has grounds to believe that reporting 

suspected misconduct to line management and EBC would 

subject the staff member to retaliation or create a likelihood 

that evidence relating to the suspected misconduct will be 

concealed or destroyed, the staff member may report 

suspected misconduct directly to the World Bank Group 

Human Resources Vice President, with a request that an 

alternative reviewer outside of EBC be designated to review 

the report of suspected misconduct. With respect to reports of 

suspected misconduct that may threaten the operations or 

governance of the Bank Group, the provisions of Staff Rule 

8.02, "Protections and Procedures for Reporting Misconduct 

(Whistleblowing)" shall apply. misconduct or who cooperates 

or provides information in connection with an investigation 

or review of allegations of misconduct, review or fact 

finding, or who uses the Conflict Resolution System, 

including retaliation with respect to reports of misconduct to 

which Staff Rule 8.02, "Protections and Procedures for 

Reporting Misconduct (Whistleblowing)" applies. 

Observações Aplicável para IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID 

 

Tabela 3.25. World Bank Staff Rule 8.02 - Protections and Procedures for Reporting 

Misconduct (Whistleblowing) 
 



Norma 
World Bank Staff Rule 8.02 - Protections and Procedures for 

Reporting Misconduct (Whistleblowing) 

Data 2018 

Órgão Banco Mundial - BM 

Natureza da Norma Diretiva Interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Sistema de whistleblowing 

Mecanismos Proteção / Direitos / Procedimentos 

Observações Aplicável para IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID 

 

Tabela 3.26. World Bank Staff Rules - 02.01 Confidentiality of Personnel Information 
 

Norma 
World Bank Staff Rules - 02.01 Confidentiality of Personnel 

Information 

Data 2017 

Órgão Banco Mundial - BM 

Natureza da Norma Diretiva Interna 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões 05. Disciplinary Matters - Misconducts 

Mecanismos 

5.01 A staff member who has brought an allegation of 

misconduct against another staff member may be informed of 

any disciplinary measures imposed under Staff Rule 3.00, 

"Office of Ethics and Business Conduct (EBC)," or Staff 

Rule 8.01, "Disciplinary Proceedings," as a result of the 

allegation. This includes, but is not limited to, staff members 

who report suspected misconduct or retaliation under Staff 

Rule 8.02, "Protections and Procedures for Reporting 

Misconduct (Whistleblowing)," paragraphs 2.06 and 3.02(c). 

A staff member informed under this section shall not disclose 

the information to any other person. In addition, the World 

Bank Group Human Resources Vice President, or his/her 

designee, may decide that information about disciplinary 

measures in a particular case should be disclosed to other 

staff members when the circumstances warrant. 

Observações Aplicável para IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID 

 

Tabela 3.27. World Economic Forum Principles for Countering Bribery 
 

Norma World Economic Forum Principles for Countering Bribery 

Data 2016 

Órgão 
World Economic Forum - Partnering Against Corruption 

Initiative 

Natureza da Norma Princípios 

Posicionamento BR Não está vinculado 

Previsões Anti-bribery checklist 



Mecanismos 

Does your company provide secure and accessible channels 

through which employees and others can obtain advice or 

raise concerns (‘whistleblowing”) without risk of reprisal? 

Observações   

 

4. Documentos internacionais: Mapeamento de recomendações –Autorregulação 

 

Tabela 4.1. World Bank Staff Rule 3.00 - Office of Ethics and Business Conduct (EBC); 

Staff Rules - 02.01 Confidentiality of Personnel Information; Staff Rule 8.02 - Protections 

and Procedures for Reporting Misconduct (Whistleblowing) 
 

Documento 

World Bank Staff Rule 3.00 - Office of Ethics and Business 

Conduct (EBC); Staff Rules - 02.01 Confidentiality of 

Personnel Information; Staff Rule 8.02 - Protections and 

Procedures for Reporting Misconduct (Whistleblowing) 

Organização Banco Mundial - BM 

Esfera pública, privada, 

compliance interno (preencher c/ 

público; privado; compliance 

interno) 

Compliance interno 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da 

retribuição? 
N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim, quando a suspeita de irregularidade for fundada em boa fé. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim 

Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em 

anonimato? 
Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? Sim 

Preservação das informações? Sim 



Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer 

critérios para o recebimento? 
Não 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não, compliance geral 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Sim 

Qual a autoridade competente para 

o recebimento? 

Autoridade interna com competência para receber denúncia. 

Procedimento especial para denúncias contra Diretoria. 

Denúncias externas são permitidas somente se cumprirem os 

requisitos de exceção. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

Início de investigações internas. Informações podem ser 

compartilhadas com as autoridades públicas, de maneira a 

cumprir com obrigações legais. 

Observações  

 

Tabela 4.2. Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk 

Culture 
 

Documento 
Guidance on Supervisory Interaction with Financial 

Institutions on Risk Culture 

Organização Conselho de Estabilidade Financeira - FSB 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance interno 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Não 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Não 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 



Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
Não 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não, compliance geral 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

O documento chamado 'Guidance on Good Practices in 

Corporate Governance Disclosure' é um guideline para 

orientar empresas, reguladores e outros players de países 

emergentes a fazer disclosures no ambiente corporativo, com 

o objetivo principal de informar e atrair investidores. Não 

continha guidelines específicas sobre whistleblowing. 

 

Tabela 4.3. IMF Code of Conduct for Staff 
 

Documento IMF Code of Conduct for Staff 

Organização Fundo Monetário Internacional - FMI 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance interno 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando?  

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, quando a suspeita de irregularidade for fundada em boa 

fé. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 



Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? Não 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
Não 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Sim 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Autoridade interna com competência para receber denúncia. 

Procedimento especial para denúncias contra Diretoria. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
Início de investigações internas. 

Observações  

 

Tabela 4.4. ICC Guidelines on Whistleblowing 
 

Documento ICC Guidelines on Whistleblowing 

Organização International Chamber of Commerce - ICC 

Esfera pública, privada, 

compliance interno (preencher c/ 

público; privado; compliance 

interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da 

retribuição? 
N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim, quando a suspeita de irregularidade for fundada em boa fé. 



Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em 

anonimato? 
Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim. Profissional 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer 

critérios para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 

Pode ser designada empresa externa ao grupo, especializada em 

receber e manusear relatórios de denúncia. 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para 

o recebimento? 

As empresas devem nomear pessoal de alto nível, de renome 

indiscutível e de extensa experiência de trabalho para ser 

responsável pela gestão e administração de suas unidades de 

denúncia de irregularidades ou serviço de ombudsman. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

A autoridade deve ter uma grande autonomia dentro da empresa 

e se reportar ao mais alto escalão possível dentro do grupo. 

Observações  

 

Tabela 4.5. ISO 37001 – Anti-bribery management systems; Proposta ISO/NP 37002 - 

Whistleblowing management systems 
 

Documento 
ISO 37001 – Anti-bribery management systems; Proposta 

ISO/NP 37002 - Whistleblowing management systems 

Organização International Standard Organization - ISO 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 



Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da 

retribuição? 
N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em 

anonimato? 
N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer 

critérios para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para 

o recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

As guidelines do padrão ISO devem ser compradas. A ISO 

37001 (Anti-bribery management systems) é voltada a 

empresas privadas. A ISO/NP 37002 (Whistleblowing 

management systems) ainda está em desenvolvimento. 

 

Tabela 4.6. OAS General Secretariat Executive Order 14-03 Annex A Procedures for 

Whistleblowers and Protections Against Retaliation 
 



Documento 

OAS General Secretariat Executive Order 14-03 Annex A 

Procedures for Whistleblowers and Protections Against 

Retaliation 

Organização Organização Estados Americanos - OEA 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance interno da OIT 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, quando a suspeita de irregularidade for genuína e 

razoável. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Não há menção 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? Não 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
Sim 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Sim 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Autoridade interna com competência para receber denúncia, 

exceto nos casos de obrigação legal. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

Admitir - ou não - o relato e o encaminhamento para 

Secretária Geral 



Observações  

 

Tabela 4.7. OAS Draft Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of 

Corruption and to Protect Whistleblowers and Witnesses 

 

Documento 

OAS Draft Model Law to Facilitate and Encourage the 

Reporting of Acts of Corruption and to Protect 

Whistleblowers and Witnesses 

Organização Organização Estados Americanos - OEA 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público com cooperação do privado 

Prêmio pecuniário? Sim 

Quando? 

Quando a informação fornecida permitir a imposição de 

penalidades envolvendo reparação pecuniária, ou quando a 

informação fornecida for verdadeira, útil e contribui para a 

identificação e localização de recursos, direitos ou bens 

relacionados ou potencialmente associados a operações 

relacionadas a atos de corrupção. 

Forma de cálculo? Considerando a importância das informações fornecidas 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
Peritos e autoridades competentes envolvidas 

Critérios para cálculo da retribuição? Percentagem de valor arrecadado 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, para funcionários públicos e cidadãos que denunciam 

atos de corrupção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim 

Proteção contra responsabilização? Sim, mas false claims podem gerar multas. 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim e ao patrimônio também. 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Sim 

É possível acordo? Sim 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? Sim 



Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
Controller General e Procurador Geral 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Sim 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações Programa de Proteção de Testemunhas 

 

Tabela 4.8. OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a System for Protecting 

Public Servants and Private Citizens who, in Good Faith, Report Acts of Corruption 
 

Documento 

OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a 

System for Protecting Public Servants and Private Citizens 

who, in Good Faith, Report Acts of Corruption 

Organização Organização Estados Americanos - OEA 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim. Familiares. 

Proteção contra responsabilização? Não 

É possível a denúncia em anonimato? Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 



É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Priorização de meios eletrônicos 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

Proteções: a) the assignment of bodyguards to those persons 

and their immediate family b) change of address c) change of 

identity d) transfer of public servants to positions in which 

they enjoy greater security e) payment of living expenses for 

such persons and their immediate family when they must 

leave their job 

 

Tabela 4.9. OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a System Requiring 

Public Officials to Report to Appropriate Authorities Acts of Corruption in the 

Performance of Public Function of Which They Are Aware 
 

Documento 

OAS Draft Legislative Guideline: Basic Elements on a 

System Requiring Public Officials to Report to Appropriate 

Authorities Acts of Corruption in the Performance of Public 

Function of Which They Are Aware 

Organização Organização Estados Americanos - OEA 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Não 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 



Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Priorização de meios eletrônicos 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
Estabelece a obrigação de que funcionários públicos 

reportem casos de corrupção. 

 

Tabela 4.10. ILO Office Directive IGDS Number 76 
 

Documento ILO Office Directive IGDS Number 76 

Organização Organização Internacional do Trabalho - OIT 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance Interno da OIT 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim. Retaliações devem ser interessadas ao canal para serem 

processadas. 



Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Ethics Officer. Para casos relacionados a fraudes e 

improbidades: Treasurer e Chief Internal Auditor 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
fazer investigação preliminar 

Observações  

 

Tabela 4.11. ILO Office Procedure IGDS Number 186 
 

Documento ILO Office Procedure IGDS Number 186 

Organização Organização Internacional do Trabalho - OIT 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance Interno da OIT 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim, assim que reportadas as retaliações. 



Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Sim 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Não 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
Ethics Officer 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

Procedimentos a serem seguidos pela autoridade descritos no 

item 9: investigação preliminar, notificação do investigado, 

oitiva, relatório final, decisão, comunicação do retaliador. 

Observações Regulamento processamento das denúncias de retaliação. 

 

Tabela 4.12. OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service 
 

Documento 
OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the 

Public Service 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público com cooperação do privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 



Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações Previsão de caráter geral. 

 

Tabela 4.13. OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement 

 

Documento 
OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public 

Procurement 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público com cooperação do privado 

Prêmio pecuniário? Não 



Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações Previsão de caráter geral 

 

Tabela 4.14. OECD Recommendation on Public Integrity 
 

Documento OECD Recommendation on Public Integrity 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público com cooperação do privado 



Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, quando a suspeita de irregularidade for fundada em boa 

fé e razoável (reasonable grounds). 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? 
Se for considerado como razoável pela autoridade 

competente 

Preservação da identidade do 

reportante? 

Se for considerado como razoável pela autoridade 

competente 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? Fala em medidas informais, mas não menciona acordos. 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Procedimentos claros, transparentes e bem explicados. 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Menciona tanto autoridades dentro do órgão como 

departamentos independentes como auditorias e ombudsman. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
Frisa o estabelecimento de parcerias de cooperação entre 

órgãos do governo. 

 

Tabela 4.15. OECD Guidelines for Multinational Enterprises of 2000 
 

Documento OECD Guidelines for Multinational Enterprises of 2000 



Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 

Sim, quando de boa-fé e na ausência de possibilidade de ação 

corretiva oportuna ou em face de uma ação ilícita de 

empregado de alto risco. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações  



 

Tabela 4.16. OECD Principles for Managing Ethics in the Public Service 
 

Documento OECD Principles for Managing Ethics in the Public Service 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público com cooperação do privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 



Observações 

Frisa o estabelecimento de parcerias de cooperação entre o 

oficial público e a sociedade civil. Menciona a criação de 

mecanismos e procedimentos proporcionais e de um sistema 

de accoutability baseado em resultados. 

 

Tabela 4.17. OECD Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public 

Officials in International Business Transactions 
 

Documento 

OECD Recommendation for Further Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business 

Transactions 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, quando o relato for razoável (on reasonable grounds) e 

de boa-fé e. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? 
Deve ser feito diretamente para autoridade competente ou 

indiretamente (através de sistema interno de compliance). 



Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
Criação de departamento especializado (compliance interno). 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
Atenção para ilícitos que acontecem em jurisdições 

estrangeiras (empresas multinacionais). 

 

Tabela 4.18. OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and 

Compliance 

 

Documento 
OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, 

and Compliance 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 

Sim, quando o funcionário agir sob instruções ou pressão de 

superiores hierárquicos, diretores, executivos, funcionários e 

parceiros de negócio. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? Confidencial, quando possível 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 



Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Sistema interno de compliance. 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Órgãos independentes de monitoramento, como a auditoria 

interna comitês de conselhos de administração ou de 

conselhos de supervisão. Também serem geridos por pessoas 

com certo grau de autonomia perante o administrador. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações Atenção para subsidiárias. 

 

Tabela 4.19. OECD Recommendation of the Council for Development Co-operation 

Actors on Managing the Risk of Corruption 
 

Documento 
OECD Recommendation of the Council for Development 

Co-operation Actors on Managing the Risk of Corruption 

Organização 
Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico - OCDE 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público e privado 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim, inclusive quando se tratar de relatos sobre corrupção. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? N/A 



É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? 
Sistema interno de compliance, autoridade no país local 

estrangeiro ou agência internacional no país de origem 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Alternativas ao sistema interno, tais como consultores 

independentes, ouvidoria e, quando pertinente, acesso a 

autoridades públicas 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
Mecanismo mais específico dentro dos documentos da 

OCDE 

 

Tabela 4.20. UN Secretary-General’s bulletin Protection against retaliation for reporting 

misconduct and for cooperating with duly authorized audits or investigations 
 

Documento 

UN Secretary-General’s bulletin Protection against retaliation 

for reporting misconduct and for cooperating with duly 

authorized audits or investigations 

Organização Organização das Nações Unidas 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance interno 

Prêmio pecuniário? Não 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 



Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? 
Sim, quando a suspeita de irregularidade for fundada em boa 

fé. 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Não 

Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em anonimato? Não 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? Não 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? Não 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
Não 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Sim 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Autoridade interna com competência para receber denúncia. 

Denúncias externas são permitidas somente se cumprirem os 

requisitos de exceção. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

Início de investigações internas. Abre processo. Institui 

medidas protetivas. 

Observações  

 

Tabela 4.21. World Economic Forum Principles for Countering Bribery 
 

Documento World Economic Forum Principles for Countering Bribery 

Organização 
World Economic Forum - Partnering Against Corruption 

Initiative 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Privado 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 



Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

O 'Global Principles for Countering Corruption' é um 

documento do WEF, sob o qual empresas privadas 

comprometem-se a seguir os PACI principles. Não existe 

uma recomendação específica e as diretrizes seguidas são 

consoantes com a Anti-bribery checklist da Transparência 

Internacional. Não existe outro documento sobre 

whistleblowing da WEF. 

 

Tabela 4.22. Whistleblower Protection and the UN Convention Against Corruption 
 



Documento 
Whistleblower Protection and the UN Convention Against 

Corruption 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público 

Prêmio pecuniário? Menciona que alguns sistemas preveem 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? 
Há presunção de boa-fé, mas pode haver responsabilização 

por false claim 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? Recomendações sobre anonimato e confidencialidade 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Anti-corruption commission, an ombudsman, audit body or 

the police. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
O relatório traz alguns exemplos de legislações 

internacionais.  



 

Tabela 4.23. Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation 
 

Documento Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Todos 

Prêmio pecuniário? Recomenda análise caso a caso 

Quando? Ao final 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? Sim, mas false claims podem gerar sanções. 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 

Não. Mas recomenda que as proteções/compensações 

incluam: "interim and injunctive relief; attorney and 

mediation fees; transfer to a new department or supervisor; 

compensation for lost past, present and future earnings and 

status; and compensation for pain and suffering.*A fund to 

provide assistance for legal procedures and support 

whistleblowers in serious financial need should be 

considered. *This may also include medical expenses, 

relocation costs or identity protection." 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? 
Previsão de relatos internos (compliance) e externos 

(autoridades competentes) 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 



Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Compliance interno ou autoridades independentes. O 

primeiro deve ser o canal principal. No caso de falha, as 

autoridades devem estar disponíveis. No caso de ambos 

falharem, há recomendações para que a mídia ou OSCs sejam 

acionadas. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

Trata-se de um detalhamento do documento mapeado na 

linha 26, trazendo exemplos de países que já adotam WB. 

Prevê outras formas de recompensa: reconhecimento público 

ou promoção. Também recomenda que haja publicações 

anuais de resultados, envolvimento de atores diversos e 

treinamento das equipes. Recomenda fortemente a adoção de 

canais internos de denúncia. 

 

Tabela 4.24. International Principles for Whistleblower Legislation 
 

Documento International Principles for Whistleblower Legislation 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Todos 

Prêmio pecuniário? Recomenda análise caso a caso 

Quando? Ao final 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Quando? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? Sim, mas false claims podem gerar sanções. 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 



Responsabilização por retaliações? Sim 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? 
Previsão de relatos internos (compliance) e externos 

(autoridades competentes) 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
Compliance interno ou autoridades independentes 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

Prevê outras formas de recompensa: reconhecimento público 

ou promoção. Também recomenda que haja publicações 

anuais de resultados, atuação de atores diversos e treinamento 

das equipes. 

 

Tabela 4.25. The business case for 'speaking up': how internal reporting mechanisms 

strengthen private-sector organizations 
 

Documento 
The business case for 'speaking up': how internal reporting 

mechanisms strengthen private sector organizations 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Compliance interno 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 



Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Compliance interno - recomenda a criação de unidade 

específica 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

Guia recomenda a criação de mecanismos internos de 

denúncia, apresentando as vantagens em ter um programa 

estruturado, e trazendo diretrizes simples e genéricas. 

 

Tabela 4.26. Whistleblowing in Europe: Legal Protections for Whistleblowers in the EU 
 

Documento 
Whistleblowing in Europe: Legal Protections for 

Whistleblowers in the EU 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 



Há medidas de proteção? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
O relatório analisa o cenário de WB em diversos países, sem 

trazer recomendações de melhores práticas. 

 

Tabela 4.27. Recommended draft principles for whistleblowing legislation 
 

Documento Recommended draft principles for whistleblowing legislation 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Todos 

Prêmio pecuniário? Recomenda análise caso a caso 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 



Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? Sim 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? 
Sim (responsabilidade pessoal dos agentes responsáveis pela 

retaliação) 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? Sim 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 

Receber e encaminhar a denúncia para as autoridades 

responsáveis 

Observações Prevê a possibilidade de desistência ao longo do processo 

 

Tabela 4.28. Alternative to Silence: WB Protection in 10 European Countries 
 

Documento 
Alternative to Silence: WB Protection in 10 European 

Countries 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Público 

Prêmio pecuniário? Apenas na Lituânia 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 



Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
Sim. Familiares. 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? Sim 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Sim 

Proteção à integridade física? Sim 

Proteção funcional e profissional? Sim 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Em alguns países 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? Recomendações sobre anonimato e confidencialidade 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
Sim 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
Não 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 

Compliance interno ou autoridades independentes. Também 

se recomenda a criação de hotlines e plataformas eletrônicas 

para as denúncias. 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 
O relatório traz alguns exemplos de legislações 

internacionais. 

 

Tabela 4.29. WB Protection in the EU: Analysis of and Recommendations on the 

Proposed EU Directive 
 

Documento 
WB Protection in the EU: Analysis of and Recommendations 

on the Proposed EU Directive 

Organização Transparência Internacional 



Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

Todos 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? Sim (apontadas como falhas pela IT) 

Quando? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? Não (IT recomenda que haja) 

Preservação da identidade do 

reportante? 
Não (IT recomenda que haja) 

Proteção à integridade física? Não 

Proteção funcional e profissional? Não 

Responsabilização por retaliações? Não (ônus da prova das retaliações é do WB) 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
Não (IT recomenda que haja) 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? 
Servidores (públicos ou privados) devem reportar 

internamente e não às autoridades competentes 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 

Não (IT recomenda que haja órgão independentes a nível 

federal) 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 

Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações False claims podem gerar punição (previsão criticada pela IT) 

 



Tabela 4.30. Compendium of Good Practices on Anti-Corruption for OGP Action Plans 
 

Documento 
Compendium of Good Practices on Anti-Corruption for OGP 

Action Plans 

Organização Transparência Internacional 

Esfera pública, privada, compliance 

interno (preencher c/ público; 

privado; compliance interno) 

N/A 

Prêmio pecuniário? N/A 

Quando? N/A 

Forma de cálculo? N/A 

Quem determina o valor da 

retribuição? 
N/A 

Critérios para cálculo da retribuição? N/A 

Recolhimento e pagamento? N/A 

Há medidas de proteção? N/A 

Quando? N/A 

Extensão da proteção para outras 

pessoas? 
N/A 

Proteção contra responsabilização? N/A 

É possível a denúncia em anonimato? N/A 

Preservação da identidade do 

reportante? 
N/A 

Proteção à integridade física? N/A 

Proteção funcional e profissional? N/A 

Responsabilização por retaliações? N/A 

Há previsão de ressarcimento por 

danos morais? 
N/A 

É possível acordo? N/A 

Preservação das informações? N/A 

Regras sobre o relato? N/A 

Autoridade pode estabelecer critérios 

para o recebimento? 
N/A 

Há criação de unidade para 

recebimento de denúncias? 
N/A 

Há criação de processo para o 

recebimento? 
N/A 

Qual a autoridade competente para o 

recebimento? 
N/A 



Quais os poderes da autoridade que 

receber a denúncia? 
N/A 

Observações 

Relatório explica o que é um programa de WB como um dos 

pilares para o combate a corrupção, mas não explora os 

aspectos do programa. 

 

 



ANEXO III – Eixo Normativo 

 

1. Projetos de Lei 
 

Casa 

Legislativa 
Projeto Número Ano Situação Ementa resumida Tema Autor Partido 

Artigos 

relevantes 

PLs 

Apensados 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1971 1991 Arquivado 

Institui processo sumário para apurar 

denúncias contra atos de corrupção ou 

lesivos ao patrimônio público. 

Apuração 

de 

denúncia. 

Jackson 

Pereira 
PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2180 1991 Arquivado 

Estabelece diretrizes para o sistema de 

controle interno dos poderes da união, 

organiza e disciplina o funcionamento do 

sistema de controle interno e dos 

subsistemas de auditoria e avaliação de 

gestão. 

Controle 

interno. 

Poder 

executivo 
  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2967 1992 Arquivado 

Exclui da punibilidade prevista nos artigos 

332 e 333 do Código Penal e em leis 

especiais os que denunciarem atos de 

corrupção e outros que especifica, contra a 

administração pública, e dá outras 

providências. 

Incentivo à 

denúncia. 

Lazaro 

Barbosa 
PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4342 1993 Arquivado 

Cria a comissão especial de combate à 

corrupção, que tem por finalidade apurar 

denúncias de corrupção. 

Combate à 

corrupção. 

Maria Luiza 

Fontenele 
PSB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1584 1996 

Devolvido 

ao autor 

Dispõe acerca de reclamações sobre 

serviços públicos. 

Canal de 

reclamações

. 

Celso 

Russomano 
PSDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2008 1996 Arquivado 

Define a forma como os cidadãos, partidos 

políticos, sindicatos e associações exercerão 

o seu direito de oferecer denúncias de 

irregularidades no âmbito da administração 

pública, ao TCU. 

Canal de 

denúncia. 

Paes 

Landim 
PFL  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1489 1999 Arquivado 

Estabelece que qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte 

legitima para denunciar irregularidades ou 

Canal de 

denúncia. 

Paes 

Landim 
PFL  NÃO 



ilegalidades contra o bom emprego de 

recursos públicos. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2614 2000 Arquivado 

Estabelece o procedimento para denúncias 

de irregularidades ao Tribunal de Contas da 

União, nos termos do art. 74, § 2º, da 

Constituição Federal. 

Canal de 

denúncia. 

Freire 

Junior 
PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3063 2000 Arquivado 

Autoriza que a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária crie um serviço 0800 

destinado a ouvir as reclamações, sugestões 

e denúncias dos consumidores de produtos 

registrados na Agência. 

Canal de 

denúncia. 

Darcísio 

Perondi 
PMDB  

PL 1631/2003; 

PL 2003; PL 

2826/2003. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4469 2004 Arquivado 

Altera lei 9.807 de 13 de julho de 1999 para 

inserir o capítulo III, que dispõe sobre os 

incentivos a denúncias a ilícitos 

administrativos 

Recompens

a ao 

informante. 

Paulo 

Govea 
PL  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4691 2004 Arquivado 

Estabelece que os veículos oficiais devem 

ter exposto telefone e e-mail para 

recebimento de denúncias quando de sua 

utilização de forma indevida. 

Canal de 

denúncia. 

Edson 

Duarte 
PV  NÃO 

Senado PLS 61 2005 

Transforma

do na Lei 

13.866/201

9. 

Altera a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União. 

Proteção ao 

reportante. 

Pedro 

Simon 
PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4793 2005 Arquivado 

Altera lei 9.807 de 13 de julho de 1999 para 

inserir artigos dispondo sob a proteção a 

servidores públicos que denunciem ilícitos 

cometidos por servidores da área de 

segurança pública. 

Proteção ao 

reportante. 
Vieira Reis PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 188 2007 Arquivado 

Institui o serviço telefônico gratuito de 

esclarecimentos e denúncias a respeito da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Canal de 

denúncia. 

José 

Linhares 
PP  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 790 2007 

Devolvido 

ao autor 

Altera a Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União. 

Proteção ao 

reportante. 

Senador 

Federal 

Pedro 

Simon 

PMDB  NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 1332 2007 

Transforma

do na Lei 

13.608/201

8. 

Inclui no serviço telefônico o recebimento 

de informações por terceiros e a premiação 

deles 

Canal de 

denúncia; 

recompensa 

ao 

informante 

Beto 

Mansur 
PRB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1432 2007 Arquivado 

Dispõe sobre serviço telefônico de recepção 

de denúncias e dá providências. 

Canal de 

denúncia. 

William 

Woo 
PSDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2710 2007 

Em 

tramitação 

Dispõe sobre a implantação do Portal Único 

de Ações Governamentais e Serviços 

Eletrônicos. 

Canal de 

denúncia. 

Luiz Carlos 

Busato 
PTB  

PL 7163/2010; 

PL 4070/2019; 

PL 2505/2011; 

PL 8341/2017. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 7711 2007 

Transforma

do na Lei 

12.483/201

1. 

Acrescenta o art. 19-A à Lei n. 9.807/1999, 

que estabelece normas para a organização e 

a manutenção de programas especiais de 

proteção às vítimas e testemunhas 

ameaçadas. 

Proteção a 

vítimas e 

testemunhas

. 

Poder 

Executivo 
  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4189 2008 

Apensado 

ao PL 

4449/1998. 

Amplia a proteção dos réus colaboradores 

Proteção ao 

réu 

colaborador

. 

Raul 

Jungmann 
PPS  PL 3316/2012. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 143 2011 

Em 

tramitação 

Dispõe sobre o serviço de "Disque-

Denúncia" de atos ou infrações praticadas 

contra o meio ambiente. 

Canal de 

denúncia. 

Weliton 

Prado 
PT  

PL 2284/2011 

e PL 

5127/2013. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1701 2011 

Em 

tramitação 

Institui o Programa Federal de Recompensa 

e Combate à Corrupção por meio do qual o 

informante recebe recompensa pecuniária 

Recompens

a ao 

informante. 

Manato PDT  

PL 6132/2013; 

PL 83/2015; 

PL 4080/2015; 

PL 588/2015; 

PL 3527/2015; 

PL 8727/2017; 

PL 9167/2017; 

PL 

11116/2018; 

PL 13/2019; 

PL 65/2019; 

PL 3906/2019; 

PL 



11079/2018; 

PL 2411/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3506 2012 

Apensado 

ao PL 

3760/2004. 

Estabelece o programa de recompensa a 

delatores de crimes cometidos contra a 

Administração Pública. 

Recompens

a ao 

informante. 

João 

Campos 
PSDB  PL 3565/2015. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 5313 2013 Arquivado 

Dispõe sobre a preservação do sigilo dos 

colaboradores de serviços telefônicos de 

denúncias. 

Proteção ao 

reportante. 

Major 

Fábio 
DEM  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 6097 2013 Arquivado 

Altera a lei de improbidade administrativa, 

constituindo crime fazer denúncias falsas 

contra servidores públicos. 

Denúncia 

falsa. 

Bernardo 

Santana De 

Vasconcello

s 

PR  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 6132 2013 

Apensado 

ao PL 

1701/2011. 

Concede prêmio a pessoa que comunicar às 

autoridades competentes a prática de crime 

contra a Administração Pública. 

Premiação 

por 

informações

. 

Enio Bacci PDT  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 83 2015 

Apensado 

ao PL 

6132/2013. 

Concede prêmio a pessoa que comunicar às 

autoridades competentes a prática de crime 

contra a Administração Pública. 

Recompens

a ao 

informante. 

Pompeo de 

Mattos 
PDT  NÃO 

Senado PL 362 2015 Arquivado 

Dispõe sobre medidas de proteção e de 

incentivo a trabalhadores que denunciem a 

prática de crime, ato de improbidade, 

violação de direitos trabalhistas ou qualquer 

outro ilícito verificado no âmbito da relação 

de trabalho. 

Proteção ao 

reportante; 

incentivo ao 

reportante 

Aloysio 

Nunes 
PSDB Inteiro teor. NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3165 2015 

Em 

tramitação 

Institui o Programa de Incentivo à 

Revelação de Informações de Interesse 

Público 

Programa 

de 

reportantes. 

Onyx 

Lorenzoni 
DEM  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3926 2015 

Apensado 

ao PL 

2808/2015. 

Disciplina, nos termos do art. 5º, inciso 

XIV, da Constituição Federal, o sigilo da 

fonte da informação que deu causa à 

investigação relacionada à prática de atos 

de corrupção. 

Proteção ao 

informante 

Indio da 

Costa 
PSD  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3927 2015 

Apensado 

ao PL 

3394/2015. 

Aplicação de percentuais de publicidade 

para ações e programas, estabelece 

Anticorrupç

ão. 

índio da 

Costa 
PSD Art. 2, §4 

PL 3993/2015; 

PL 66/2018 



procedimentos e rotinas para prevenir a 

prática de atos de corrupção. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3993 2015 

Apensado 

ao PL 

3927/2015.  

Aplicação de percentuais de publicidade 

para ações e programas, estabelece 

procedimentos e rotinas para prevenir a 

prática de atos de corrupção. 

Anticorrupç

ão. 

Miro 

Teixeira 
REDE Art. 2, §5 

PL 

10846/2018; 

PL 2072/2018 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4083 2015 

Apensado 

ao PL 

622/2011. 

Governança e gestão de risco de empresas 

públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 

Empresas 

públicas 

CPI da 

Petrobras 

(2005-

2015) 

 Arts. 19 a 

25 

PL 9163/2017; 

PL 

11120/2018; 

PL 475/2019; 

PL 5716/2018 

Câmara dos 

Deputados 
PL 5771 2016 

Devolvido 

ao autor 
Dispõe sobre o Cidadão Colaborador 

Programa 

de 

reportantes. 

Antônio 

Carlos 

Mendes 

Thame 

PV  NÃO 

Senado PLS 114 2017 Arquivado 

Altera o art. 61 da Lei nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 

bem como acrescenta novos dispositivos 

para dispor sobre as Ouvidorias. 

? 
Valdir 

Raupp 
MDB 

Art. 2º (art. 

81-F, 

incisos II e 

III) 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 7355 2017 Arquivado 

Garante aos legitimados a apresentarem 

denúncia ou representação junto ao TCU a 

condição automática de parte no processo. 

Denúncia. 
Augusto 

Carvalho 
SD  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 7937 2017 Arquivado 

Cria o serviço telefônico voltado para 

receber denúncias relacionadas à prática de 

corrupção no âmbito da administração 

pública dos entes federativos. 

Canal de 

denúncia. 

Miguel 

Haddad 
PSDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 8462 2017 

Em 

tramitação 

Cria serviço na administração federal 

especificamente voltado ao recebimento e 

processamento de notificações relativas à 

violação dos direitos humanos. 

Canal de 

denúncia. 

Carlos 

Bezerra 
PMDB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 8727 2017 

Apensado 

ao PL 

1701/2011. 

Institui o Programa Federal de Recompensa 

e Combate à Corrupção por meio do qual o 

informante que contribui para a elucidação 

de crime contra a Administração e 

Patrimônio públicos recebe recompensa 

Recompens

a ao 

informante. 

Antônio 

Carlos 

Mendes 

Thame 

PV  NÃO 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2074450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2074450&ord=1
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2074450&ord=1


pecuniária (PL 1701/2011) Estabelece 

medidas de combate à corrupção e à 

impunidade, e dá outras providências (PL 

8727/2017) 

Câmara dos 

Deputados 
PL 9167 2017 

Apensado 

ao PL 

1701/2011. 

Estabelece normas gerais sobre o Programa 

de Proteção e Incentivo a Relatos de 

Informações de Interesse Público. 

Programa 

de 

reportantes. 

Antônio 

Carlos 

Mendes 

Thame 

PV  

PL 

11116/2018; 

PL n. 13/2019; 

PL n. 65/2019; 

PL n. 

3906/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 9387 2017 

Em 

tramitação 

Estabelece canal de denúncias para usuários 

de serviço de energia elétrica 

Canal de 

denúncia. 

Walter 

Alves 
PMDB  PL 9388/2017 

Senado PLS 323 2018 
Em 

tramitação 

Estabelece normas gerais de proteção e 

incentivo a pessoas naturais que relatem 

suspeitas de irregularidades no âmbito de 

entes públicos ou privados. 

Programa 

de 

reportantes. 

Senador 

Antônio 

Carlos 

Valadares 

PSB  NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 10372 2018 

Transforma

do na Lei 

13.964/201

9. 

Introduz modificações na legislação penal e 

processual penal 
Anticrime José Rocha PR Art. 14-A PL 882/2018 

Câmara dos 

Deputados 
PL 10844 2018 

Em 

tramitação 

Dispõe sobre criação de ouvidorias pela 

União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios e entidades privadas que 

recebam recursos públicos. 

? 

Rubens 

Pereira 

Júnior 

PCdoB Art. 3º 
PL 708/2019 e 

PL 4068/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 11079 2018 

Apensado 

ao PL 

1701/2011. 

Dispõe sobre a proteção de denunciantes 

anônimos, alterando a Lei nº 13.608, de 10 

de janeiro de 2018. 

Proteção ao 

reportante. 

Ronaldo 

Carletto 
PP Art. 2º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 11116 2018 

Apensado 

ao PL 

9167/2017. 

Institui Programa Nacional de Proteção e 

Incentivo a Relatos de Suspeitas de 

Irregularidades no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, com o fim de assegurar a 

participação da sociedade no relato de 

informações em defesa do interesse público. 

Programa 

de 

reportantes. 

Jaime 

Martins 
PROS Inteiro teor. NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 13 2019 

Apensado 

ao PL 

9167/2017. 

Institui o Programa de Incentivo à 

Revelação de Informações de Interesse 

Público e de Proteção ao Reportante e a 

Ação de Extinção de Domínio. 

Programa 

de 

reportantes. 

Joice 

Hasselmann 
PSL Inteiro teor. NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 48 2019 

Em 

tramitação 

Cria o serviço de disque denúncia de maus 

tratos e abandono de animais. 

Canal de 

denúncia. 
Fred Costa PATRI 

Art. 2º; art. 

5º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 65 2019 

Apensado 

ao PL 

9167/2017. 

Institui Programa Nacional de Proteção e 

Incentivo a relatos de suspeitas de 

irregularidades no âmbito dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

Programa 

de 

reportantes. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB Inteiro teor. NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 66 2019 

Apensado 

ao PL 

3927/2015. 

Institui o Sistema Nacional de Controle 

Social e Integridade Pública (SNCSI) e dá 

outras providências. 

Controle 

social. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB 

Art. 5º, 

inciso VII 
PL 4800/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 74 2019 

Apensado 

ao PL 

3915/2015. 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 

1995, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, e a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, a fim de estabelecer a 

responsabilização dos partidos políticos por 

atos de corrupção, promover transparência, 

ampliar a democracia partidária, e dá outras 

providências. - Prevê canais de denúncias e 

proteção (genérica) ao denunciante. 

Canal de 

denúncia. 

Rodrigo 

Agostinho 
PODE 

Art. 1º (art. 

15, inciso 

XI; art. 44-

E, inciso 

III) 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 83 2019 

Apensado 

ao PL 

3915/2015. 

Prevê a responsabilização dos partidos 

políticos por atos de corrupção e similares - 

abrandamento das sanções se comprovada 

existência de canais de denúncia. 

Canal de 

denúncia. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB 

Art. 1º (art. 

49-B, §2º, 

inciso II); 

art. 4º (art. 

15, incisos 

X e XII) 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 84 2019 

Apensado 

ao PL n. 

11096/2018

. 

Altera dispositivos da Lei n. 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, para estimular as 

empresas à adoção de programas de 

integridade. 

Incentivo à 

denúncia. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB Art.1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 97 2019 

Apensado 

ao PL 

879/2007. 

Altera os arts. 12 e 17, § 1º da Lei nº 8.429, 

de 2 de junho de 1992, e insere o art. 12-A 

no mesmo diploma. 

Improbidad

e 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB 

Art. 1º (art. 

12-A, inciso 

IX) 

NÃO 



administrati

va. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 128 2019 

Em 

tramitação 

Institui a Política Nacional de Participação 

Social - PNPS e o Sistema Nacional de 

Participação Social - SNPS, e dá outras 

providências. 

Controle 

social. 

Renata 

Abreu 
PODE 

Art. 2º, 

inciso V; 

art. 12 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 135 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei n. 9.807/99, com o objetivo de 

ampliar os mecanismos de proteção às 

vítimas e testemunhas vulneráveis. 

Proteção a 

vítimas e 

testemunhas

. 

Renata 

Abreu 
PODE Art.1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 182 2019 

Apensado 

ao PL 

11095/2018

. 

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 12.846, de 1º 

de agosto de 2013, para tornar obrigatória a 

comprovação de realização de programa de 

integridade aos participantes das 

contratações de grande vulto com a 

Administração Pública. 

Incentivo à 

denúncia. 
Igor Timo PODE Art. 1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 187 2019 

Apensado 

ao PL 

7350/2017. 

Tipifica crimes contra a pessoa idosa - 

prevê obrigação de denunciar a prática 

delitiva. 

Incentivo à 

denúncia. 
Igor Timo PODE 

Art. 1º (art. 

95-B; art. 

95-E) 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 226 2019 

Em 

tramitação 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação da Central de Atendimento à 

Mulher e do Serviço de Denúncia às 

Violações aos Direitos humanos em 

estabelecimentos de acesso ao público. 

Canal de 

denúncia. 

Roberto 

Lucena 
? 

Art. 1º; art. 

3º 

PL 464/2019; 

PL 851/2019; 

PL 2940/2019; 

PL 3793/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 464 2019 

Apensado 

ao PL 

226/2019. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação da Central de Atendimento à 

Mulher (Disque 180) e do Serviço de 

Denúncia de Violações aos Direitos 

Humanos (Disque 100) nos 

estabelecimentos de acesso ao público que 

especifica. 

Canal de 

denúncia. 

Valmir 

Assunção 
PT 

Art. 1º; art. 

3º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 475 2019 

Apensado 

ao PL n. 

4083/2015. 

Estabelece diretrizes para as atividades de 

controle interno dos entes públicos, 

conforme os artigos 37, 70 e 74 da 

Constituição Federal. 

Controle 

interno. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB 

Art. 4º, 

inciso II; 

art. 10º 

NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 481 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 

2013, para dispor sobre o serviço telefônico 

de recebimento de denúncias sobre 

corrupção. 

Canal de 

denúncia 

Capitão 

Wagner 
PROS Art. 1º PL 558/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 482 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 

2006, para dispor sobre o serviço telefônico 

de recebimento de denúncias sobre drogas. 

Canal de 

denúncia. 

Capitão 

Wagner 
PROS Art. 1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 550 2019 

Em 

tramitação 

Determina ao SINPDEC a manutenção de 

canal de comunicação para o recebimento 

de denúncias e informações relacionadas à 

segurança de barragens. 

Canal de 

denúncia. 

Senado 

Federal - 

Leila 

Barros 

PSB 

Art. 1º (art. 

12, §3º, 

inciso IV); 

art. 7º (art. 

13, § único) 

PL 1486/2007; 

PL 6091/2013; 

PL 29/2015; 

PL 5695/2016; 

PL 3598/2015; 

PL 3976/2015; 

PL 516/2019; 

PL 1770/2019; 

PL 968/2019; 

PL 2495/2019; 

PL 2915/2019; 

PL 1130/2019; 

PL 2789/2019; 

PL 4299/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 558 2019 

Apensado 

ao PL 

481/2019. 

Cria o "Disque Corrupção" e o "Digite 

Contra a Corrupção", para receber 

denúncias relacionadas à prática de 

corrupção no âmbito da administração 

pública. 

Canal de 

denúncia. 
Hélio Lopes PSL 

Art. 1º; art. 

3º; art. 4º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 708 2019 

Apensado 

ao PL 

10844/2018

. 

Institui, em todo o território nacional, o 

Programa de fortalecimento das ouvidorias 

públicas. 

? 
Célio 

Studart 
PV 

Art. 1º, art. 

2º e art. 3º. 
PL 4068/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 796 2019 

Apensado 

ao PL 

7012/2002. 

Institui diretrizes para a prestação de 

auxílio, proteção e assistência às vítimas de 

violência. 

Proteção a 

vítimas e 

testemunhas

. 

Marcelo 

Freixo 
PSOL 

Art. 2º; art. 

3º; art. 6º 
NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 851 2019 

Apensado 

ao PL 

226/2019. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação 

de placa informativa da Central de 

Atendimento à Mulher - Ligue 180 em 

estabelecimentos públicos e privados e 

locais de grande circulação de pessoas 

Canal de 

denúncia. 

Sâmia 

Bomfim 
PSOL 

Art. 1º; art. 

4º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 877 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei n. 10.714/03, com objetivo de 

ampliar a divulgação do Disque 180. 

Canal de 

denúncia. 

Talíria 

Petrone 
PSOL Inteiro teor. PL 2697/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 882 2019 

Apensado 

ao PL 

10.372/201

8. 

Estabelece medidas contra a corrupção, o 

crime organizado e os crimes praticados 

com grave violência à pessoa. 

Proteção ao 

reportante. 

Poder 

Executivo 
 Art. 14 NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1022 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei n. 4.117/62, para estabelecer a 

obrigatoriedade de exibição de mensagens 

educativas de combate à exploração sexual 

de crianças e adolescentes na mídia 

eletrônica. 

Canal de 

denúncia. 
Flordelis PSD 

Art. 2º (art. 

38-A, §1º, 

inciso II) 

PL 1591/2019; 

PL 3537/2019; 

PL 2184/2019; 

PL 2185/2019; 

PL 2466/2019; 

PL 2818/2019; 

PL 5112/2019. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1130 2019 

Apensado 

ao PL 

550/2019. 

Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro 

de 2010 (que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens - PNSB), para 

obrigar o órgão fiscalizador a instalar e 

manter serviço de disque-denúncia e para 

corresponsabilizar a alta direção de 

empreendimentos minerários pela 

segurança de barragens de rejeito. 

Canal de 

denúncia. 

Jesus 

Sérgio 
PDT 

Art. 1º (art. 

16, § 3º) 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1155 2019 

Em 

tramitação 

Autoriza o Poder Executivo a 

disponibilizar, em âmbito nacional, número 

telefônico destinado a informar sobre os 

direitos da pessoa com deficiência e receber 

denúncias sobre seu descumprimento. 

Canal de 

denúncias. 

Ronaldo 

Carletto 
PP Art. 1º, §1º. NÃO 

Senado PL 1399 2019 
Em 

tramitação 

Altera a Consolidação das leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, para instituir 

medidas de combate ao assédio de mulheres 

Canal de 

denúncia. 

Veneziano 

Vital do 

Rêgo 

PSB Art. 389-A NÃO 



no ambiente de trabalho. - abertura de 

canais de denúncia e proteção às vítimas. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1693 2019 

Apensado 

ao PL 

18/2019. 

Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro 

de 2010, que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens - Prevê a 

manutenção de canais de denúncia. 

Canal de 

denúncia. 
Nilto Tatto PT 

Art. 1º (art. 

5º, § único) 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1762 2019 

Em 

tramitação 

Acrescenta §3° ao artigo 55 da Lei n° 

8.443, de 16 de julho de 1992, de modo a 

determinar que o denunciante junto ao 

Tribunal de Contas da União seja 

condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios na hipótese de improcedência 

da denúncia. 

Denúncia 

improceden

te. 

Ricardo 

Barros 
PP 

Art. 1º; art. 

2º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1880 2019 

Em 

tramitação 

Dispõe sobre a garantia de proteção a 

agentes públicos que comuniquem casos de 

suspeita de violência, agressão e maus-

tratos contra crianças e adolescentes. 

Proteção ao 

reportante. 

José 

Medeiros 
PODE 

Art. 1º; art. 

2º 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 1881 2019 

Apensado 

ao PL 

4749/2016. 

Altera a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 

2017, para estabelecer sanções penais para 

quem deixar de comunicar violência 

praticada contra criança ou adolescente. 

Incentivo à 

denúncia. 

José 

Medeiros 
PODE Art. 1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2086 2019 

Apensado 

ao PL 

10219/2018

. 

Altera Lei n. 9.096, para que os partidos 

políticos atendam às normas de 

"compliance" em suas atividades. 

Incentivo à 

denúncia. 

Kim 

Kataguiri 
DEM Art. 1º NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2411 2019 

Apensado 

ao PL 

1701/2011. 

Dispõe sobre a imunidade para pessoas 

naturais e jurídicas que oferecerem 

informações que sejam úteis para a 

prevenção, a repressão ou a apuração de 

crimes ou ilícitos administrativos, alterando 

o caput do art. 4º da Lei nº 13.608, de 10 de 

janeiro de 2018. 

Recompens

a ao 

informante. 

Rodrigo 

Agostinho 
PSB 

Art. 1º e art. 

2º. 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2697 2019 

Apensado 

ao PL 

877/2019. 

Acrescenta o art. 38-A à Lei nº 11.340, de 7 

de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, 

para estabelecer a obrigatoriedade da 

Canal de 

denúncia. 
Rejane Dias PT Art. 1º. NÃO 



divulgação de informações sobre a Central 

de Atendimento à Mulher. 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2791 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei nº 12.334, de 2010, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB), e o Decreto-Lei nº 227, 

de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe 

sobre o Código de Minas. 

Canal de 

denúncia. 

Zé Silva, 

Leonardo 

Monteiro, 

Gilberto 

Abramo, 

Júlio 

Delgado, 

Áurea 

Carolina, 

Greyce 

Elias, 

André 

Janones, 

Igor Timo, 

Léo Motta, 

Dr. 

Frederico, 

Rogério 

Carvalho, 

Hercílio 

Coelho 

Diniz. 

SOLID

ARI, 

PT, 

PRB, 

PSB, 

´PASOL

, 

AVANT

E, 

PODE, 

PSL, 

PATRI, 

MDB 

Art. 4º (art. 

17-A, §2º). 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2940 2019 

Apensado 

ao PL 

226/2019. 

Dispõe sobre os códigos de acesso 

telefônico destinados a atender denúncias 

de violência contra a mulher (Disque 180) e 

de violações de Direitos Humanos (Disque 

100). 

Canal de 

denúncias. 

Marreca 

Filho 
PATRI 

Art. 1º e art. 

2º, § 1º. 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 2940 2019 

Apensado 

ao PL 

226/2019. 

Dispõe sobre os códigos de acesso 

telefônico destinados a atender denúncias 

de violência contra a mulher (Disque 180) e 

de violações de Direitos Humanos (Disque 

100). 

Canal de 

denúncia. 

Marreca 

Filho 
PATRI 

Art. 1º, art. 

2º e art. 3º. 
NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 2983 2019 

Apensado 

ao PL 

9671/2018. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação, na contracapa, da Central de 

Atendimento à Violência, Abuso Sexual 

contra criança e adolescente (Disque 100), 

em todos os Livros, alfarrábios, folhetos e 

similares elaborados pelo Ministério da 

Educação. 

Canal de 

denúncias. 

Julian 

Lemos 
PSL Art. 1º. NÃO 

Senado 

Federal 
PL 3359 2019 

Em 

tramitação 

Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 

(Lei de Improbidade Administrativa) para 

conferir maior celeridade, eficiência e 

efetividade ao processo de improbidade 

administrativa. 

Incentivo à 

denúncia. 
Flávio Arns REDE 

Art. 12, 

inciso IX; 

art. 19. 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3379 2019 

Apensado 

ao PL 

3361/2019. 

Aumenta a pena do crime de denunciação 

caluniosa quando a falsa imputação se tratar 

de crimes contra a dignidade sexual. 

Denúncia 

falsa. 

Celso 

Sabino 
PSDB Art. 2º. NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3448 2019 

Devolvido 

ao autor 

Regula o sistema de controle interno dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios previsto nos arts. 

31, 70 e 74 da Constituição Federal. 

Controle 

interno. 

Tiago 

Mistraud, 

Felipe 

Rigoni e 

Adriana 

Ventura. 

NOVO 

e PSB 

Art. 8º, 

inciso VIII; 

art. 9º, 

inciso VIII; 

art. 10, 

inciso I; art. 

11; art. 13, 

inciso VI. 

NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3793 2019 

Apensado 

ao PL 

226/2019. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

informação sobre a existência da Lei Maria 

da Penha como requisito para expedição de 

alvará. 

Canal de 

denúncia. 

Professora 

Rosa Neide 
PT Art. 3º. NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 3906 2019 

Apensado 

ao PL 

9167/2017. 

Dispõe sobre direitos e garantias dos 

agentes públicos quando da colaboração 

com informações sobre a prática de crimes, 

atos de improbidade ou infrações. 

Proteção ao 

reportante. 

Expedito 

Netto 
PSD 

Art. 1º e art. 

2º. 
NÃO 

Câmara dos 

Deputados 
PL 4068 2019 

Apensado 

ao PL 

708/2019. 

Altera a Lei n° 13.460, de 26 de junho de 

2017, que "dispõe sobre participação, 

proteção e defesa do usuário dos serviços 

da administração pública", para aperfeiçoar 

as normas relativas às ouvidorias públicas. 

? 
Roberto 

Pessoa 
PSDB Art. 1º. NÃO 



Câmara dos 

Deputados 
PL 

3855 (nº 

anterior 

4850) 

2019 

(ano 

anter

ior 

2016

) 

Em 

tramitação 

Estabelece medidas contra a corrupção e 

demais crimes contra o patrimônio público 

e combate o enriquecimento ilícito de 

agentes públicos. 

Denúncia 

falsa. 

Iniciativa 

Popular 
  NÃO 

 

 



2. O sistema normativo brasileiro permite a construção de programas de 

reportantes? 

 

2.1. Desenvolvimento legislativo da dinâmica de relato para o combate à corrupção 

na esfera pública 

 

2.1.1. Raízes legislativas do relato contra a corrupção no Brasil (década de 1950). 

 

A década de 1950 é politicamente dividida em duas eleições diretas marcantes para a 

história do país. Muito resumidamente, a primeira caracterizada pelo nacionalismo de 

Getúlio Vargas, que buscava controlar a economia e promover a indústria nacional, 

enquanto a segunda é lembrada pelo lema “50 anos em 5”, de Juscelino Kubitschek, que 

buscava um rápido desenvolvimento econômico do país, priorizando cinco setores da 

economia.  

 

No mesmo período houve a promulgação de duas leis relevantes à temática dos relatos 

contra a corrupção. Sob os efeitos da Constituição de 1946, em abril de 1950 fora 

promulgada a Lei n. 1.079, originária do Projeto de Lei n. 1384/49, conhecida 

popularmente como a Lei do Impeachment. Seu texto define os crimes de 

responsabilidade praticados pelo Presidente da República; Ministros de Estado; Ministros 

do Supremo Tribunal Federal; Procurador Geral da República e Governador de Estado, 

bem como o respectivo processo de julgamento. 

 

Fator importante trazido pela norma em questão é a conferência de legitimidade a todo e 

qualquer cidadão de denunciar aqueles passíveis de cometerem crimes de 

responsabilidade, revelando um controle social das atividades dessas autoridades. 

 

Quanto ao relato, o texto normativo estabelece a observância ao preenchimento de 

requisitos à apresentação, como a necessidade de que seja acompanhado de documentos 

que comprovem o alegado, bem como que haja o reconhecimento de firma da denúncia 

assinada pelo denunciante. Ademais, seu recebimento encontra-se condicionado à 

duração do mandato do denunciado. 

 

Dois anos depois, em 1952, promulga-se a Lei n. 1.579/1952, cuja finalidade é 

regulamentar o disposto no art. 58, § 3º da Constituição Federal. Popularmente conhecida 

como Lei da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), originária da proposição n. 

1.446/91, confere ao Poder Legislativo uma função atípica característica do Poder 

Judiciário: o poder de investigar. 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito trata-se de instituto do Direito Processual 

Constitucional, criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, conjunta ou 

separadamente, por prazo certo, a fim de apurar fatos determinados relacionados às 

atividades públicas.40 

 

Dentre os poderes conferidos às comissões encontra-se a inquirição de testemunhas, 

momento em que se trata da questão do “relato”. O texto normativo prevê, expressamente, 

a possibilidade de punição aquele que, na condição de testemunha, perito, tradutor ou 

intérprete, fizer afirmação falsa ou calar com a verdade perante a Comissão.  

                                                 
40 Disponível em: https://www.pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTA4OQ%2C%2C  

Acesso em: 17 set. 2019 



 

A relevância dessa previsão legal se dá, uma vez que demonstra a tendência no tratamento 

de relatos falsos, visto que fortalece o previsto no Código Penal, o qual tipifica a conduta 

de “denunciação caluniosa” (art. 339, Código Penal), dar causa, dentre outros, à 

instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 

administrativa quando se sabe da inocência do investigado. 

 

2.1.2. Lei de Ação Popular e Lei de Abuso de Autoridade: fortalecimento do papel do 

particular no combate à corrupção na esfera pública (década de 196041). 

 

 A década de 1960 é marcada pela instauração do regime militar no país após golpe 

aplicado contra o governo de João Goulart, em 31 de março de 1964. Os anos que se 

seguiram foram caracterizados por violenta repressão política e social. Nesse contexto, 

leis importantes para o fortalecimento da participação dos particulares no combate à 

corrupção na esfera pública.  

 

A primeira delas foi a Lei n. 4.717/1965, cuja proposição originária corresponde ao PL n. 

2726/1965, popularmente conhecida como Lei da Ação Popular, teve por objetivo 

regulamentar o instituto da ação popular, segundo o qual qualquer cidadão é parte 

legitima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio 

dos entes públicos, tanto da administração direta como indireta dos mesmos. 

 

Alguns meses depois, em dezembro, fora publicada a Lei n. 4.898, oriunda do PL n. 

952/1956, cujo objeto tratado em seu texto é a regulamentação do direito de representação 

e processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de 

autoridade, exercido por meio de petição dirigida à autoridade competente. A 

representação deveria ser feita em duas vias e conter a exposição do fato, suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. 

 

Diante desse contexto, restou evidente a intenção do legislativo da época de viabilizar 

meios para que controle das instituições públicas também fosse exercido pelo particular, 

a fim de que atos prejudiciais ou abusivos chegassem ao conhecimento das autoridades 

competentes para que as medidas cabíveis fossem tomadas. 

 

Nesse sentido, no ano de 1966, ao ser editado o Código Tributário Nacional, seu texto 

trata expressamente do dever daqueles trazidos em seu rol de prestarem informações às 

autoridades administrativas, quando essas estiverem exercendo as atividades 

fiscalizadoras da aplicação da legislação tributária. Percebe-se assim que além da 

tentativa de provocar a atuação espontânea da comunidade, as normas editadas na década 

em questão também conferem a certos atores a obrigação de relatar o que possa vir a ser 

indício de prática de ilícitos contra a ordem pública. 

 

Ademais, no ano de 1967, sanciona-se a Lei n. 5.250, conhecida por Lei da Imprensa, 

cujo artigo 71 confere proteção aos profissionais da imprensa em não serem compelidos 

ou coagidos a indicarem o nome de seus informantes ou fontes de informação. Tal 

dispositivo corrobora com a interpretação de que buscou-se assegurar e incentivar o 

exercício do controle social, tanto por meios judiciais, como por informações relatadas à 

                                                 
41 Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 Acesso em: 17 set.2019 



imprensa, tendo em vista que se assegura o direito do jornalista em manter sua fonte em 

sigilo e, consequentemente, resguarda a identidade do informante. 

 

2.1.3. Fortalecimento das instituições de controle e o papel do relato contra a corrupção 

na Constituição de 1988 (décadas de 1970 e 1980)42. 

 

No ano de 1974, toma posse o general Ernesto Geisel, evento esse que marca 

historicamente o processo de derrocada da ditadura no Brasil, visto que se inicia um 

movimento por parte do governo, ainda aos poucos, de reação à violência perpetrada pelo 

Estado contra seus opositores. 

 

Em 13 de agosto de 1978, ao final do governo Geisel, edita-se a Emenda Constitucional 

n. 11, pela qual revoga-se os atos institucionais e complementares, que são considerados 

símbolos do regime de exceção instaurado no país43. 

 

Nesse cenário, inicia-se um movimento por parte do Poder Executivo, como autor de 

iniciativas legislativas, de aprovação de normas que regulamentassem, dentre outros 

assuntos, o recebimento de denúncias e/ou representações/reclamações no âmbito das 

instituições das quais dispusessem, aumentando o controle sobre o exercício de suas 

atividades. 

 

Sancionada em 1979 e conhecida como Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei 

Complementar n. 35 teve origem do PL n. 183/1978 e dispõe sobre o exercício da 

magistratura no país. O texto normativo prevê a possibilidade de oferecimento de 

reclamações/representações contra atos de membros dos Tribunais. Uma vez conhecidas 

e processadas pelo Conselho Nacional de Magistratura, as denúncias poderiam culminar 

em aplicação da aposentadoria ou disponibilidade ao magistrado, como forma de 

repreendê-lo. 

 

No mesmo sentido, em 1981, a Lei Complementar n. 40 vem ao ordenamento jurídico 

com o propósito de estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização do 

Ministério Público estadual. Quanto ao controle do órgão, dispõe sobre a obrigatoriedade 

de cada estado possuir um Conselho Superior do Ministério Público, ao qual competirá a 

fiscalização e superintendência da atuação do órgão estadual. Além disso, legitima a 

Corregedoria-Geral do Ministério Público a inspecionar e regular as atividades dos 

membros da instituição. 

 

Note-se que após um período de intensa repressão por parte do Estado, aonde sua 

autoridade era imposta à população sem possibilidade de questionamento dos atos 

praticados, ambas as leis supracitadas trazem um poder de fiscalização e regulação das 

atividades dos órgãos que o compõem, possibilitando que seus membros sejam 

responsabilizados. O fato de ainda terem sido editadas no período ditatorial reflete o 

processo lento de decaída desse e a construção de mecanismos de controle das atividades 

estatais.  
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Sucessor de Geisel, João Batista Figueiredo44, o último presidente do regime militar, 

restabelece em 1982 as eleições diretas para governadores dos estados, medida que 

fortalece a insatisfação com o sistema de eleição presidencial trazido pelo art. 74 da 

Constituição de 1967, cujo texto determinava que a escolha do presidencial fosse feita 

através da manifestação do Colégio Eleitoral45. 

 

A abertura das eleições para governadores incita o início do movimento político “Diretas 

Já”, mobilizando milhões de brasileiros em prol da volta das eleições diretas para o cargo 

de Presidente da República. As manifestações e comícios se estendem pelos anos de 1983 

e 1984, arrastando multidões por todo o país e forçando o governo a discutir abertura das 

eleições. 

 

Depois de inúmeras reuniões tanto no governo, como nos partidos de oposição, Tancredo 

Neves e José Sarney são eleitos, respectivamente, para os cargos de presidente e vice-

presidente da república, colocando fim à ditadura, em janeiro de 1985. 

 

Sob a influência desses eventos históricos, em julho de 1985 é aprovada a Lei n. 7.347, 

originária da proposição n. 4984/1985, cujo objetivo era regulamentar a ação civil pública 

de responsabilidade por danos causados aos direitos difusos. 

 

A propositura da ação civil pública é resguardada aqueles legitimados no rol do art. 5º da 

referida lei, contudo, seu art. 6º assegura a qualquer pessoa ou servidor público provocar 

a iniciativa do Ministério Público, entregando-lhe informações sobre o objeto da ação e 

indicando os elementos de convicção.  

 

2.1.4. Protagonismo da pauta do combate à corrupção e movimento legislativo para 

fortalecimento dos canais de denúncia (década de 1990). 

 

Com o fim do período ditatorial e a instauração de uma nova constituinte, as discussões 

que cercaram a elaboração de um novo texto constitucional foram muito marcadas pela 

terrível perda de direitos da década anterior, razão pela qual o texto final da Constituição 

que entrou em vigor no ano de 1988 busca abarcar o máximo de garantias, individuais e 

coletivas, bem como a transparência nos atos do Poder Público, a fim de assegurar o 

acesso às informações públicas pela população e evitar que o passado marcado por um 

governo totalitário se repetisse.  

 

Isto posto, com o início da década e 90, o incentivo ao combate à corrupção e à prática 

de denunciar atos ilícitos no âmbito da Administração Pública começa a ganhar maior 

espaço nas discussões do legislativo brasileiro. 

 

 O primeiro indício deste fortalecimento institucional surge com o advento da Lei n. 

8.112/1990, responsável pela regulamentação do regime jurídico dos servidores públicos 

da União, bem como das autarquias e fundações federais. A importância de tal norma 

para o incentivo ao relato é percebida inicialmente em seu art. 116, responsável por 

elencar deveres inerentes aquele que se encontra na condição de servidor público, dentre 

quais destaca-se o previsto pelo inciso VI que traz o “dever de levar ao conhecimento da 

autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo”. 
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 Percebe-se que a obrigação colocada como dever funcional não estava atrelada a 

nenhuma forma de proteção àquele que denunciasse, resultando em um denunciante 

totalmente desamparado de garantias após o relato. 

 

Contudo, mais de vinte anos depois, com a edição de Lei n. 12.527/2011, conhecida como 

Lei de Acesso a Informação, o referido dispositivo, assim como outros do texto normativo 

original, sofreu alteração no sentido de amparar o servidor que procedesse à denúncia, 

prevendo a possibilidade de comunicar autoridade competente, diversa daquele 

hierarquicamente superior, quando houver indícios de envolvimento dessa.  

 

Ademais, quanto à proteção devida aquele que denuncie, houve a inserção do art. 126-A, 

o qual isenta de responsabilidades cível, penal e administrativa, aquele que em 

decorrência do cargo, emprego ou função pública, der ciência à autoridade competente 

acerca da prática de crimes ou atos de improbidade que tiver conhecimento.  

 

Outro ponto fundamental é o previsto pelo art. 143, o qual coloca como obrigação a 

apuração de irregularidade no serviço público da qual a autoridade tiver ciência. 

 

Além da norma relativa ao funcionalismo público federal, no mesmo ano a edição da Lei 

n. 8.069/1990, responsável por regulamentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

trouxe a previsão do instituto da denúncia como forma de proteção aos interesses 

individuais, difusos e coletivos, disposta no art. 220 do referido texto normativo. Sua 

importância se sobressai diante dos 267 artigos da norma, pois ela legitima a sociedade 

civil a provocar o Ministério Público e prestar-lhe informações “sobre os fatos que 

constituam objeto de ação civil pública”.  

 

Contudo, no mesmo sentido da Lei n. 8.112/90, aos funcionários e servidores públicos é 

imposto o “dever de ciência”, ou seja, eles são incumbidos legalmente de provocar a 

iniciativa do órgão ministerial acerca de possíveis violações aos direitos ali tutelados, sem 

nenhuma segurança de proteção diante dos efeitos gerados por tal prática. 

 

2.1.5. Estruturação das grandes leis de combate à corrupção pós-Constituição de 1988 

 

Dando prosseguimento à movimentação legislativa em decorrência da promulgação de 

uma nova Constituição federal, o incentivo à participação popular e o controle social das 

atividades do Poder Público de modo geral, começam a ser amplamente tratados pelas 

normas editadas a partir deste período, principalmente no tocante ao combate à corrupção 

e inserção de canais de denúncia. No ano de 1992, dois diplomas legais fundamentais 

foram editados no sentido de regulamentar atos de improbidade administrativa, bem como 

organizar a estrutura a atuação do Tribunal de Contas da União.  

 

A Lei n. 8.429/1992, advinda do Projeto de Lei n. 1446/1991, dispõe sobre os atos de 

improbidade administrativa e as respectivas sanções aplicadas aos agentes públicos que 

os praticarem. Contudo, além de elencar tais atos, a presente norma dá seguimento ao 

entendimento legislativo de promoção da participação da sociedade civil e, 

consequentemente, do controle social exercido por ela sobre as instituições públicas.  

 



Nesse sentido, o art. 14 do referido diploma legal confere legitimidade a qualquer pessoa 

para que represente perante autoridade administrativa competente, a fim de que “seja 

instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade”.  

 

Possibilitar a participação do particular nada mais é do que incentivar os relatos pelo 

particular e, para isso, são previstos alguns requisitos para seu recebimento, quais sejam 

(i) forma específica; (ii) assinatura; (iii) qualificação do requerente; e (iv) informações 

sobre o fato, sua autoria e indicação de provas que tenha conhecimento. 

 

Ainda, a fim de prevenir a propagação de relatos falsos, o art. 19 tipifica como conduta 

criminosa a representação feita contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor tem ciência de sua inocência. 

 

A fim de impulsionar o controle social e o incentivo ao relato, em julho do mesmo ano o 

Projeto de Lei n. 4064/1989 foi transformado na Lei n. 8.443/1992, responsável por 

disciplinar as atividades do Tribunal de Contas da União, portanto, tratando-se da Lei 

Orgânica do TCU. 

Mais uma vez, o texto normativo aproxima a atuação do particular à atividade 

jurisdicional. Logo em seu art. 1º se confere competência a qualquer cidadão – ou seja, 

aquele regularmente inscrito na justiça eleitoral e em dia com suas obrigações com essa 

– partido político, associação ou sindicato para denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal. 

 

No diploma legal em questão, a participação popular é tratada como “denúncia”, não 

sendo previstos requisitos à sua apresentação, sendo assegurado o caráter sigiloso de sua 

apuração até que haja comprovação de sua procedência e apenas poderá ser arquivada 

após a realização das diligências que couberem ao caso concreto, conforme disposições 

trazidas pelo capítulo IV. A publicidade do conteúdo da denúncia e de seus atos 

processuais apenas ocorrerá após a reunião de provas que indiquem a existência de 

irregularidades ou ilegalidades, sendo assegurado aos acusados a ampla defesa. 

 

Fator importante abordado pela Lei é a proteção aos direitos e garantias dos denunciantes. 

O art. 55 prevê a não sujeição às sanções administrativas, cíveis e penais que decorrerem 

da matéria, contudo, faz ressalva aos casos de comprovada má-fé do denunciante. Quanto 

à autoria da denúncia, o §3º do dispositivo acima citado prevê a manutenção de seu sigilo, 

bem como do objeto da denúncia, quando imprescindíveis à segurança da sociedade e do 

Estado. 

 

2.1.6. Movimentos legislativos para efetividade da denúncia 

 

Em continuidade à institucionalização dos canais denúncia, no ano de 1993, por meio do 

Decreto n. 04 ficou instituída a criação de Comissão, cujo objetivo era o recebimento de 

denúncias e reclamações relativas às irregularidades de atos da Administração Pública 

direta, indireta e fundacional. 

 

Dentre aqueles que a comporiam, sua presidência seria exercida pelo Ministro da Justiça, 

e estariam a ela vinculados o Secretário Executivo, o Consultor Jurídico e o Secretário de 

Estudos Legislativos, também do Ministério da Justiça. Tal formação reflete a 

preocupação em provocar uma atuação conjunta e efetiva de órgãos do Poder Público.  

 



No ano seguinte, em 1994, por meio de decreto assinado pelo Presidente da República na 

época, Sr. Itamar Franco, restou aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo federal, responsável por traçar as diretrizes das 

atividades dos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta. 

 

Dentre seus diversos parâmetros importantes, ao analisarmos sob o espectro do combate 

à corrupção, destaca-se a seção II, do capítulo I, uma vez que qualifica como obrigação 

imposta a todo e qualquer funcionário público de resistir às pressões, em qualquer âmbito, 

daqueles que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 

decorrência de ações imorais ou aéticas e o dever de denunciá-las.  

 

Mais uma vez é perceptível a adoção do termo “denúncia” como forma de levar ao 

conhecimento do Poder Público casos de corrupção ativa e, nesse caso em especial, 

legitima-se a figura do funcionário a manifestar-se como forma de exercício do dever 

funcional. 

 

Outro aspecto trazido pelo texto normativo em questão é a previsão da necessidade da 

presença das Comissões de Ética em todos os órgãos e entidades públicas, revelando sua 

importância na consagração da ética pública e seu papel institucional de parâmetro e 

consultoria àqueles que a procurem. 

 

A relevância da temática dos relatos e canais para fazê-los continua a se desenvolver ao 

longo desta década e há um grande engajamento no sentido de incentivos à colaboração 

tanto da sociedade civil, quanto dos infratores, conforme análise da Lei n. 9.080/1995 que 

provocou mudanças em dispositivos das Leis n. 7.491/198646 e n. 8.137/199047. A norma 

em questão além de fortalecer o instituto da colaboração de infratores, concedendo 

benesses aqueles que colaborassem com as autoridades, ainda legitima qualquer pessoa a 

provocar a iniciativa do Ministério Público em crimes contra a ordem tributária, a fim de 

fornecer-lhe informações sobre o delito. 

 

Como é possível deduzir da análise feita até o presente momento, de fato o legislativo se 

preocupou em instituir formas de integração entre a sociedade, os órgãos e entidades 

públicas e os infratores que poderiam oferecer informações privilegiadas. Contudo, pouco 

se fez a respeito de formas de proteção àqueles que resolvessem colaborar com o Poder 

Público por meio do relato.  

 

Por isso, ao tratarmos da temática dos denunciantes no Brasil e, principalmente, de sua 

proteção, sem dúvida um aspecto muito importante da legislação pátria é a edição da Lei 

n. 9.807/1999, oriunda do Projeto de lei n. 610/1995 foi responsável por regulamentar a 

instituição e manutenção de programas especiais de proteção às vítimas e testemunhas 

ameaçadas.  

 

Por não existir ainda uma legislação direcionada ao prolator do relato, sua comparação às 

testemunhas é inevitável, uma vez que, nos casos de exercício do controle social, presta 

informações privilegiadas e não está envolvido no ilícito como o infrator colaborador. 
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A Lei em comento incumbe à União, os Estados e o Distrito Federal a competência para 

prestar as medidas de proteção cabíveis requeridas por vítimas ou testemunhas de crimes, 

as quais se encontrem coagidas ou expostas à grave ameaça em decorrência da 

colaboração essas com as investigações ou processos criminais. 

 

Isto posto, tanto na doutrina nacional quanto na internacional é amplamente tratada a 

importância da proteção como incentivo à prática de relatar atos ilícitos. Nesse sentido, o 

art. 7º é responsável prever as medidas passíveis de serem aplicadas, seja isolada ou 

cumulativamente, à pessoa protegida e levando em conta a gravidade e as circunstâncias 

das situações em que se encontram. Dentre o rol de possibilidades, há previsão de 

proteção da integridade física, psicológica, de residência, preservação da identidade, 

ajuda financeira, suspensão temporária das atividades funcionais e sigilo sobre os atos 

praticados.  

 

Por este ângulo, pode-se dizer que os artigos 8º e 9º contemplam formas complementares 

de garantir a proteção do indivíduo tanto por meio da possibilidade de concessão de 

medidas cautelares relacionadas à proteção, quanto pela alteração de nome completo nos 

registros públicos. 

 

Ademais como forma de fomentar e dar maior garantia de proteção, o art. 2º, § 1º dispõe 

sobre a possibilidade de que os benefícios concedidos aqueles que encontram-se na 

situação de vítima ou testemunham ameaçada sejam estendidos aos integrantes de seu 

círculo social, quais sejam (i) cônjuges ou companheiros; (ii) ascendentes; (iii) 

descendentes; e (iv) dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou 

testemunha. 

 

Possível perceber, portanto, que as movimentações do legislativo brasileiro veem há 

décadas demonstrando um maior empenho em dar real efetividade à prática de relatos 

como forma de controle social dos órgãos e entidades integradores do Poder Público 

pátrio. 

 

Cerca de dez anos após a edição da Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas, a Lei 

Complementar n. 132/2009 foi elaborada com o objetivo de promover alterações em 

dispositivos da Lei Complementar n. 80/1994 – responsável por organizar a Defensoria 

Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como as normas gerais para 

sua organização nos Estados – promovendo importante inclusão no texto normativo 

original ao inserir a seção III-A, a qual regulamenta o exercício da Ouvidora-geral da 

Defensoria Pública do Estado, órgão auxiliar que visa promover a qualidade dos serviços 

prestados pela Instituição. 

 

O destaque para tal órgão é merecido, uma vez que representa a evolução dos canais para 

recebimento de denúncia nas instituições do Poder Público, pois conforme o art. 105-C 

competirá à Ouvidoria o recebimento de representações contra membros e servidores da 

DPE, bem como as encaminhas ao Corregedor-Geral. Ademais, o parágrafo único do 

dispositivo em questão trata de conferir legitimidade a qualquer pessoa, incluindo 

membros e servidores da Defensoria, a possibilidade de representar perante a Ouvidoria.  

 

A competência e legitimidade de atuação conferidas à Ouvidora-geral da Defensoria 

Pública representam uma instrumentalização de meios adequados ao recebimento de tais 

representações populares, possibilitando que tanto servidores quanto a sociedade civil 



represente e dê ciência de atos ilícitos que venham a ser praticados no exercício da 

atividade pública a qual ela se vincula.  

 

2.2. Ampliação e robustecimento dos movimentos legislativos em favor dos relatos 

contra a corrupção pública 

 

 Da análise legislativa compilada no presente trabalho é indiscutível e perceptível a 

evolução do panorama normativo brasileiro no sentido de fomentar e institucionalizar o 

relato, bem como os canais adequados para fazê-lo. 

  

Além dos incentivos normativos a tal instrumento, o legislativo vem atuando cada vem 

mais no sentido de consagração do Princípio da Publicidade e da transparência na atuação 

Estatal. Fato é que com maior acesso e transparência das informações, maior a 

possibilidade de controle social sobre essas. 

 

Diante deste cenário, temos em 2011 a edição da Lei n. 12.527, oriunda do Projeto de Lei 

n. 219/2003 e responsável pela regulamentação do acesso à informação previsto nos 

artigos 5º, inciso XXXIII; 37, §3º, inciso II e 2016, §2º, todos da Constituição Federal de 

1988. 

 

Os dispositivos da Lei de Acesso à Informação trazem uma série de procedimentos a fim 

de assegurar direitos e garantias, os quais devem ser seguidos pela Administração Pública 

direta e indireta, a fim de preservar a transparência em sua atuação e a segurança de deus 

administrados.  

 

O art. 6º do referido diploma legal confere à Administração a gestão transparente da 

informação, com a finalidade de possibilitar o amplo acesso e sua disponibilidade, 

autenticidade e integridade. Quanto à informação sigilosa e a pessoal, caberá à mesma 

legitimada a sua proteção, observados os fatores de disponibilidade, autenticidade, 

integridade e restrição de acesso. 

 

Outros aspectos importantes tratados no texto normativo são as mudanças e inclusões 

feitas na Lei n. 8.112/90, conforme mencionado no item 1.4. deste mesmo Capítulo. Com 

o advento da Lei de Acesso à informação, em seus artigos 43 e 44, os dispositivos 116, 

inciso VI e 126-A daquela passaram a garantir maior proteção aos servidores públicos 

civis federais que exercerem o “dever de dar ciência” acerca da prática de crimes ou atos 

de improbidade que tenha conhecimento, fato esse que consequentemente interfere 

diretamente no incentivo à essa prática. 

 

No ano de 2012, o Decreto n. 7.724 assinado pela então presidente Dilma Rousseff, surgiu 

no espaço legislativo com a finalidade de regulamentar a Lei n. 12.527/2011, trazendo 

disposições gerais a fim de normatizar os procedimentos que garantam o acesso à 

informação no âmbito do Poder Executivo federal. 

 

Dentre os temas discorridos pela norma, considerando um panorama legislativo de 

combate à corrupção e maior transparência das atividades estatais, chama-se a atenção o 

disposto em seu artigo 65, uma vez que trata das responsabilidades as quais o agente 

público ou militar pode ser submetido. Nesse sentido, tipifica-se uma série de condutas 

praticadas por agentes públicos ou militares como ilícitas, sendo que algumas delas 

envolvem proveito próprio e de terceiro, as quais poderão incorrer em infrações 



administrativas (segundo a Lei n. 8.112/90), transgressões militares médias ou graves (de 

acordo com regulamentos disciplinares das Forças Armadas) e improbidade 

administrativa (considerada tanto pelo previsto na Lei n. 1.079/50, quanto pela Lei n. 

8.429/92). 

 

Ademais, quanto às violações a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a 

mando de autoridades públicas, o art. 42 determina que não poderá incorrer em 

classificação em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado. 

 

Com o advento das discussões no cenário internacional acerca da participação no infrator 

como informante especial e meio de combate à corrupção, a Lei n. 12.529/2011 (Lei do 

CADE) foi responsável por trazer o instituto do acordo de leniência para a legislação 

antitruste. O instrumento, resumidamente, prevê a possibilidade de concessão de benesses 

a infratores – tanto pessoas físicas quanto jurídicas – que, espontaneamente, resolvam 

colaborar com as autoridades e dessa resulte (i) a identificação dos demais envolvidos na 

infração; e (ii) a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração 

noticiada ou sob investigação.  

 

Contudo, a celebração de tais acordos apenas pode se consumar se preenchidos, 

cumulativamente, os requisitos elencados pelo § 1º, do art. 86, quais sejam (i) ser a 

empresa a primeira a se qualificar em relação à infração noticiada ou investigada; (ii) 

cessar completamente o envolvimento no ilícito a partir da data de propositura do acordo; 

(iii) a Superintendência-Geral não dispor de provas suficientes para garantir a condenação 

da empresa ou pessoa natural, por ocasião da propositura do acordo; e (iv) confessar a 

participação no ilícito e cooperar plena e permanentemente com as investigações e o 

processo administrativo. 

 

No mesmo sentido, em 2012, surge a norma responsável por trazer melhorias à 

persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, a Lei n. 12.683 que, de encontro 

com a legislação concorrencial, seu texto normativo traz no §5º, do art. 1º, a figura do réu 

colaborador, também considerando a concessão de benefícios quanto à pena àquele que 

na figura de autor, coautor ou partícipe, espontaneamente colaborar com as autoridades. 

 

2.3. Novos instrumentos de combate à corrupção após a Operação Lava Jato: o 

papel das denúncias 

 

As primeiras décadas do século XXI têm sido marcadas por constantes deflagrações de 

operações de combate à corrupção, tendo em vista as recentes descobertas de esquemas 

corruptivos sistêmicos instaurados no âmbito do Poder Público. 

 

Diante de tantos escândalos, a população começou a demandar medidas daqueles que os 

representam e como forma de dar-lhe uma resposta, o legislativo procedeu à edição de 

leis como forma de reação ao pleito da sociedade civil.  

 

A Lei n. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, pode ser considerada a 

primeira lei de reação a entrar em vigor no ordenamento brasileiro. O diploma legal ––

possui particular importância no âmbito do direito administrativo, uma vez que é 

responsável pela regulamentação da responsabilização administrativa e civil das pessoas 

jurídicas por atos contra a corrupção. 

 



Sua principal contribuição diz respeito à consagração do acordo de leniência, o qual até 

o momento apenas existia na legislação antitruste, como instrumento no processo 

administrativo sancionador, possibilitando a infratores colaborarem com as autoridades 

competentes a fim de desmontar esquemas de corrupção sistêmica no âmbito da 

Administração Pública. 

  

A norma também reflete o movimento legislativo de incentivo ao relato, uma vez que o 

inciso VIII, do art. 7º dispõe sobre elementos que devem ser considerados no momento 

da aplicação de sanção e coloca a existência de canais de denúncia como um deles, 

podendo beneficiar, ainda que minimamente, a empresa que os incentive.  

 

Com o mesmo intuito de fomentar a colaboração de infratores e o controle social, edita-

se a Lei n. 12.850/2013, responsável por definir o que se entende por organização 

criminosa, bem como sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de provas, 

infrações penais correlatadas e o procedimento criminal adotado. O texto normativo além 

de prever o instituto da colaboração premiada, podendo essa ocorrer em qualquer fase da 

persecução penal, também estabelece os direitos e garantias dos colaboradores, fator 

crucial ao incentivo da prática, conforme tratado no item 1.4.2. deste capítulo. 

 

Alguns anos depois, em 2016, aprova-se a Lei n. 13.303, popularmente conhecida como 

Lei das Estatais, responsável por dispor sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 

 

Também tida como uma lei de reação à insatisfação popular diante dos esquemas 

corruptivos, o texto normativo claramente se dispõe no sentido de instituir o dever de 

observância às regras de governança corporativa, transparência e práticas direcionadas à 

gestão de riscos e controle interno (art. 8º), corroboram com a maior efetividade do 

Princípio da Publicidade e acesso da população às informações de tais instituições, fatores 

que facilitam o questionamento de ações que caracterizem infrações. 

 

Conforme anteriormente mencionado, a norma inova ao trazer a previsão de controle 

interno das atividades das estatais, o qual será consagrado por meio de auditorias internas 

vinculadas ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de 

Auditoria Estatutário. 

 

Órgão de destaque no diploma legal, o Comitê de Auditoria Estatutário é presença 

obrigatória na estrutura societária da pessoa jurídica, na forma de auxiliar do Conselho 

de Administração e a ele se repostando diretamente. Além de estar relacionado ao 

controle interno das atividades empresárias, a tal órgão é conferida a obrigação de 

possibilitar o recebimento de denúncias, inclusive aquelas sigilosas, internas ou externas, 

cujo objeto seja relacionado ao escopo das atividades desempenhadas pela empresa 

pública ou sociedade de economia mista.  

 

Os pontos tratados merecem destaque, pois refletem a intenção do legislador de aumentar 

o controle das instituições e órgãos públicos, uma vez que institui uma forma dupla de 

gerência, qual seja a interna, por meio de autorias, e a social, uma vez que possibilita a 

transparência das informações e o acesso da população a essas. 

 



2.4. Normas recentes e o aprimoramento da dinâmica de recebimento e tratamento 

das denúncias na esfera federal 

 

Nos últimos anos foi possível perceber a grande “explosão” de normas que estejam 

relacionadas aos incentivos às práticas de relatar, associadas à grande proteção dos 

direitos e garantias difusos e coletivos.  

 

Nesse cenário, edita-se a Lei n. 13.460/2017, importantíssima quando se trata de controle 

social da Administração, uma vez que seu texto trata expressamente sobre a participação, 

proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

 

Trata-se da regulamentação das bases para canais de comunicação entre os usuários e os 

prestadores de serviços públicos, a qual ocorrerá mediante manifestações, conforme 

definido por seu art. 2º. Note-se que, novamente, a denúncia é colocada como forma de 

participação popular. 

 

As manifestações devem ser dirigidas à ouvidoria do órgão competente com a devida 

identificação do requerente e, caso o órgão ou entidade não possua tal serviço, o usuário 

poderá fazê-la perante aqueles responsáveis pela execução do serviço ou aos que estejam 

subordinados ou vinculados. Nota-se que a lei busca abarcar diversas formas de serem 

feitas – verbalmente, por correspondência, meio eletrônico – a fim de não colocar 

qualquer empecilho e, inclusive, veda-se a recusa em recebê-las, sob pena de 

responsabilização do agente público, conforme disposto em seu art. 11. 

 

Fator importante trazido pela letra da lei refere-se à identidade do requerente, a qual é 

classificada como informação pessoal e deve ser protegida nos termos da Lei de Acesso 

à Informação.  

 

Ademais, confere-se às ouvidorias o dever de recebimento e análise das manifestações, 

bem como de dar publicidade aos dados a elas relacionados, os quais devem constar em 

relatório anual de gestão. 

 

Interessante perceber as movimentações legislativas no sentido de realmente 

instrumentalizar as denúncias a fim de consagrá-las como forma de diálogo entre o Poder 

Público e a sociedade. Exemplos de tal afirmação são a Lei n. 13.502/2017, a Lei n. 

13.844/2019 e o Decreto n. 9.571/2018. 

 

As duas primeiras são responsáveis pela organização básica dos órgãos da Presidência da 

República e dos Ministérios, sendo que a mais atual foi responsável pela revogação da 

mais antiga. Contudo, em ambas as denúncias são dispostas como maneiras de o Poder 

Público, na figura da Corregedoria-Geral da União (anteriormente vinculada ao 

Ministério da Transparência), tomar ciência de atos contra o patrimônio público. Isto 

posto, coloca-se como competência da CGU proferir decisão preliminar sobre as 

representações ou denúncias recebidas, ressalte-se, devendo essas serem feitas de forma 

fundamentada. 

 

No mesmo sentido, o Decreto n. 9.571/2019 responsável por estabelecer Diretrizes 

Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, utiliza-se do relato para que sejam 

identificadas as violações aos direitos humanos no âmbito empresarial. Como forma de 

incentivo à tal prática, prevê-se o sigilo e anonimato àqueles que o fizerem de boa-fé. 



 

2.5. Normas viabilizadoras da construção de programas de reportantes no Brasil 

 

No cenário atual, duas normas que merecem destaque ao tratarmos de viabilizadoras à 

construção de programas reportantes são o Decreto n. 9.492/2018 e a Lei n. 13.608/2018. 

 

A importância do Decreto se dá, pois ele foi responsável por instituir o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal, abrangendo tanto a Administração Pública direta 

quanto indireta, conferindo-lhe competência para receber analisar e dar uma resposta às 

manifestações que cheguem ao seu conhecimento. 

 

O intervalo correspondente aos artigos 12 ao 24 é responsável por regulamentar o 

processamento das manifestações recebidas pelas Ouvidorias, inclusive em casos de 

denúncias, as quais são classificadas como indício à prática de irregularidades ou ato 

ilícito, “cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes”. 

 

O texto normativo determina que de forma alguma haverá a recusa no recebimento de 

manifestações, sob pena de responsabilização do agente público, vedando-se inclusive as 

exigências relativas aos fatores motivadores de sua apresentação. Ademais, garante-se a 

gratuidade dos procedimentos, bem como o fato de que a certificação da identidade do 

manifestante apenas será exigida quando a resposta necessitar acesso à informação 

pessoal própria ou de terceiros. 

 

Em relação à forma da apresentação, a preferência é que seja utilizado o Sistema 

Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo federal, cuja utilização é obrigatória 

pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal.  Nos casos de recebimento 

em meio físico, determina-se que a unidade setorial responsável promova a imediata 

digitalização e inserção no sistema. 

 

No que diz respeito ao recebimento de denúncias pela unidade setorial, conforme art. 22, 

seu reconhecimento apenas irá ocorrer na hipótese de conter elementos mínimos que 

descrevam as irregularidades ou seus indícios, os quais possibilitem que a administração 

chegue a esses elementos. 

 

Quanto à Lei n. 13.608/2018, oriunda do Projeto de lei n. 1332/2007, dispõe sobre o 

serviço telefônico de denúncias e possíveis recompensas por informações que auxiliem 

as investigações policiais. 

 

O texto normativo enxuto confere às empresas de transportes terrestres que operem sob 

concessão do Poder Público a obrigatoriedade de exibição em seus veículos de expressões 

de incentivo à colaboração da população garantindo o anonimato, bem como de uma das 

modalidades desses transmissores, o popularmente conhecido “Disque-Denúncia”. 

 

Sobre a identidade do informante, prevê-se será assegurado o sigilo dos dados pelo órgão 

que a recebeu, caso opte por se identificar. 

 

Ademais, o diploma legal inova ao trazer a possibilidade de serem estabelecidas formas 

de recompensa pelo oferecimento de informações que auxiliem na prevenção, repressão 

ou apuração de crimes e ilícitos administrativos, considerando inclusive ser instituído 

pagamento em espécie. 



 

Dessa forma, diante de todo o analisado neste capítulo, é possível concluir que as normas 

presentes no ordenamento jurídico pátrio que podem servir como insumos à uma 

legislação voltada à proteção de denunciantes e ao incentivo à pratica do relato, não 

apenas devem se preocupar com prever o instituto da denúncia em seu texto, mas sim, em 

dar real efetividade à ela. 

 

Conforme anteriormente trazido pelos itens 1.5 e 1.6.1., a eficácia do instituto está 

intimamente atrelada à existência de um canal adequado para o oferecimento da 

manifestação, à segurança de proteção de sua identidade e dados pessoais e talvez um dos 

temas mais importantes, à proteção física, psicológica e do círculo de convivência do 

denunciante após o ato de relatar. A proteção pode ser percebida como um dos maiores e 

mais influentes incentivos à denúncia. 

 

Por fim, para que a instrumentalização do relato possa ocorrer, é preciso que o Poder 

Público preste informações, garanta sua transparência e facilite o acesso da população, 

pois só assim haverá a efetividade do controle social e as denúncias o fundamento 

necessário à sua apresentação, a fim de evitar a ação de má-fé do agente. 

 

  



ANEXO IV – Empresas Estatais 

 

1. Programa de reportantes nas empresas estatais 

 

1.1. Programa de reportantes nas empresas estatais federais 

 

No âmbito das empresas estatais, a presença de programas de reportantes decorre de 

obrigação introduzida pela Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016), cujo art. 9°, §1°, 

determina que estejam presentes nos mecanismos de controle interno canais de denúncias 

e medidas de proteção contra retaliação: 

 
Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) 

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: 

(...) 

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e 

Integridade, que disponha sobre: 

(...) 

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias 

internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta 

e Integridade 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; 
 

 

Na mesma linha, o Regulamento da Lei das Empresas Estatais (Decreto nº 8.945/2016) 

reforça a obrigação em disposição praticamente idêntica: 

 
Decreto nº 8.945/2016 

Art. 18. Será elaborado e divulgado pela empresa estatal Código de 

Conduta e Integridade, que disporá sobre: 

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias 

internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta 

e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; 

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de 

retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias; 

 

 

O Código de Conduta e Integridade é o instrumento utilizado para previsão de programas 

de reportantes. O art. 9°, II, da Lei das Estatais dispõe, ainda, que deve haver uma “área 

responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos”, 

vinculada ao Diretor-Presidente e liderada por Diretor estatutário (art. 9º, §2º). Assim, 

temos que a Lei traz algumas características da área de gestão de riscos, sem mencionar, 

entretanto, a vinculação dos canais de denúncia a tal área. O art. 24, §2º, por sua vez, é 

claro em exigir capacitação institucional do Comitê de Auditoria Estatutário para receber 

denúncias internas e externas, inclusive sigilosas48. 

 

                                                 
48  Art. 24, §2º, da Lei das Empresas Estatais (Lei n.º 13.303/2016): “O Comitê de Auditoria 

Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à 

empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas 

atividades”. Destacamos. 



Há, portanto, a obrigação de prever nos Códigos de Conduta e Integridade os canais para 

recebimento de denúncias de violação das previsões neles contidas, enquanto os Comitês 

de Auditoria devem possuir mecanismos para receber denúncias relacionadas a suas 

atividades. Segundo o mesmo art. 24, compete aos Comitês de Auditoria fiscalizações 

tipicamente financeiras, de modo que estes estariam obrigados a receber denúncias desta 

natureza.  

 

Não há clareza sobre qual será a área responsável pelas denúncias de violação ao Código 

de Conduta e Integridade ou quais devem ser as características dos canais, quem deverá 

administrá-los, apurar e processar as denúncias, tampouco quais seriam os mecanismos 

de proteção a serem utilizados ou as retaliações a serem evitadas. Nesse sentido, não há 

a previsão de um desenho claro para as estruturas de recebimento de denúncias e para as 

proteções, de modo que as empresas ficam autorizadas a criar mecanismos internos que 

atendam a estes dois requisitos básicos da legislação. Em suma, é amplíssimo o espaço 

de modelagem dos programas de reportantes pelas empresas estatais. 

 

Tendo em vista este cenário, buscamos mapear de que modo as empresas estatais têm 

atendido a essas exigências legais. Para tanto, optamos por avaliar as empresas estatais 

federais de maior porte49 e empresas estatais do Estado de São Paulo. 

 

Para esta análise consultamos os estatutos sociais e materiais de ética e integridade 

disponíveis nos sítios eletrônicos, os quais correspondem, no geral, aos Códigos de 

Conduta e Integridade (ou Códigos de Ética) e, em diversos casos, Políticas de Integridade 

e/ou Anticorrupção, cartilhas, manuais e regimentos internos dos órgãos responsáveis 

pela apuração de denúncias. 

 

Os achados de pesquisa serão detalhados a seguir, especificando os níveis federal e 

estadual, sistematizados em (i) aspectos gerais, (ii) características dos canais de 

denúncias, (iii) características do relato, (iv) processamento das denúncias e (v) proteção 

contra retaliação. 

 

a) Empresas estatais federais de maior porte 

 

No âmbito federal, 96 organizações foram listadas como de maior porte pelo Ministério 

da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tendo como base o ano de 2016. 

Dentre elas, havia 1 associação civil e 14 empresas que haviam sido privatizadas, 

inativadas ou encontravam-se em liquidação até outubro de 2019, tendo sido descartadas. 

 
 

Tabela 1.1. – Empresas estatais federais não analisadas 

 

Organização Critério de eliminação 

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Privatizada 

Companhia Energética de Alagoas S.A. Privatizada 

ENEL DO BRASIL Privatizada 

EQUATORIAL PIAUÍ Privatizada 

CERON Privatizada 

Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE Privatizada 

                                                 
49  Cf. MINISTERIO DA ECONOMIA, Relatório Empresas Estatais Federais, 2018. Disponível em 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/empresas-estatais-federais-1 . Acesso em 29 

de outubro de 2019. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/empresas-estatais-federais-1


ELETROACRE Privatizada 

Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC (Em Liquidação) Em Liquidação 

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS Inativa 

Companhia Petroquímica de Pernambuco Privatizada 

PFL Inativa 

PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. - PPSL Inativa 

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG Privatizada 

TELEBRAS COPA S.A. Inativa 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL Associação sem fins lucrativos 

 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Dentre as 81 restantes, apenas uma não apresenta nenhum material de ética e integridade, 

ou canais de denúncia disponíveis em seu sítio eletrônico. Trata-se da Transmissora Sul 

Litorânea de Energia S.A. - TSLE, Sociedade de Propósito Específico subsidiária da 

Eletrobrás. 

 

Para as demais 80, encontramos 36 variações de “sistema de integridade”, ou seja, do 

conjunto de materiais sobre os temas de ética, integridade e anticorrupção elaborados 

pelas empresas em análise e que contêm regras e procedimentos para conformação de 

conduta de seu público-alvo e para o recebimento e processamento de denúncias. 

 

O reduzido número encontrado se dá em razão de diversas subsidiárias seguirem os 

sistemas da empresa-mãe, o que ocorre com as empresas controladas pela Petrobrás, 

Eletrobrás, CAIXA, BNDES, Banco do Brasil – BB e BB Seguridade, conforme a tabela 

abaixo: 

 
 

Tabela 1.2. – Empresas estatais federais por sistema 

 

Sistema de 

Compliance 

Número de 

empresas 
Empresa estatal 

Sistema BB 

 
5 

BB 

BB Cayman Islands Holding 

BB ELO CARTÕES Participações S.A. 

BB Banco de Investimento S.A. 

BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 

Sistema BB 

Seguridade 
4 

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. 

BB Seguridade Participações S.A. 

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. 

BB COR Participações S.A. 

Sistema BNDES 4 

BNDES 

BNDES PLC (BNDES Londres) 

BNDESPAR 

FINAME 

Sistema Caixa 2 
Caixa Econômica Federal - CAIXA 

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR 

Sistema Eletrobrás 8 

ELETROBRAS 

Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - Cgtee 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 

ELETRONORTE 

FURNAS 

ELETRONUCLEAR 

ELETROSUL 



Sistema Petrobrás 27 

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 

Araucária Nitrogenados S.A. 

Bear Insurance Company Limited 

Braspetro Oil Services Company (BRASOIL) 

Petrobras International Braspetro B.V. (PIB PV) 

Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD 

Petrobras Gás S.A. - GASPETRO 

Liquigás Distribuidora S.A. 

Petrobrás Logística de Gás S.A. - Logigás 

PETROBRAS AMERICA INC. - PAI 

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A - PBIO 

Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB‐
LOG 

Petrobras Comercializadora de Energia Ltda. - PBEN 

Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios S.A. - PEBIS 

Petrobras Europe Limited - PEL 

Petrobras Middle East B.V. - PEMID 

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV 

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - 

SUCURSAL COLOMBIA - PIB COL 

PETROBRAS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. - PM 

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV 

PETROBRAS SINGAPORE PRIVATE LIMITED - PSPL 

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. 

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO 

STRATURA ASFALTOS S.A. 

TERMOMACAÉ S.A. 

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO 

BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG 

Petrobras Distribuidora S.A. (BR) 

Sistema Próprio 30 

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - 

HEMOBRÁS 

Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB 

INFRAERO 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

- SERPRO 

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE 

S.A. - TRENSURB 

Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros 

BB AG - Banco do Brasil Agência Viena/Áustria 

BB CONSÓRCIOS 

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (BB DTVM) 

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Banco da Amazônia S.A. 

BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - 

CBTU 

Companhia Docas do Pará - CDP 

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 

CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo 

Casa da Moeda do Brasil - CMB 

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 



Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - GHC 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 

DATAPREV 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL 

Nenhum Sistema 1 
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - 

TSLE 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Passa-se à análise desses 36 sistemas de integridade. 

 

b) Características dos canais de denúncia 

 

O primeiro critério considerado para análise dos sistemas encontrados refere-se às 

características dos canais de denúncias. Todos os 36 sistemas componentes desta amostra 

de pesquisa apresentam canais para o recebimento de denúncias, os quais foram mapeados 

conforme (i) seu público-alvo, (ii) meios de recebimento das denúncias, e (iii) as 

proteções à identidade. 

 

Por público-alvo compreendemos os atores submetidos às normas ordenadoras de 

conduta existentes nos materiais analisados. Nesse sentido, cabe adiantar que, ainda que 

um público restrito se submeta a tais normas, todos os canais analisados permitem 

expressamente o oferecimento de denúncias por qualquer cidadão, com exceção de quatro 

subsidiárias do Banco do Brasil que possuem sistemas próprios50. 

 

Temos, então, que todos os sistemas de ética consideram entre seu público-alvo seu 

pessoal interno, aqui incluídos empregados e colaboradores de outra natureza, bem como 

a alta administração. Dentre elas, apenas a Empresa Gerencial de Projetos Navais – 

EMGEPRON menciona a aplicação de suas normas aos ex-funcionários, ainda que apenas 

no que tange ao dever de confidencialidade. 

 

Quanto aos terceiros que mantêm vínculo com a empresa, dentre os quais destaque-se os 

fornecedores, apenas dez sistemas não os consideram entre seu público de abrangência. 

Entre eles está incluída a Caixa Econômica Federal, cujo sistema se aplica também à 

Caixa Participações S.A. Todos os demais sistemas, replicados em subsidiárias, 

contemplam terceiros vinculados. Por outro lado, nenhum dos sistemas se aplica a 

terceiros com vínculo anterior e apenas o BNDES abrange terceiros em processo de 

vinculação. 

 

Por fim, temos que nenhum dos sistemas vincula autoridades públicas que não 

componham os quadros da empresa. 

 

O segundo critério de análise é o dos meios pelos quais é possível oferecer uma denúncia. 

Observou-se que há grande variedade nos sistemas analisados, sendo possível apresentar 

                                                 
50 São elas: Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros; BB CONSÓRCIOS; BB Gestão de 

Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM); BB TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS. 



relatos pelos seguintes meios: (i) formulário online, (ii) intranet - acessível apenas ao 

pessoal interno, (iii) e-mail, (iv) telefone, (v) correspondência, (vi) pessoalmente e (vii) 

aplicativo. 

 

Os formulários online estão presentes em 80% dos casos, uma vez que apenas sete 

empresas não apresentam essa modalidade de recebimento das denúncias. Das vinte e 

nove empresas que apresentam formulários disponíveis, catorze utilizam o sistema de 

Ouvidorias do Governo Federal, o e-OUV, incluído o Sistema BNDES. As outras quinze 

empresas, possuem formulários próprios, sendo que nove deles são administrados por 

empresas terceirizadas. 

 

Gráfico 01 – Canais de denúncia: formulário online 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Nos casos em que as denúncias são realizadas através do e-OUV ou de canais 

administrados por terceirizadas, não há qualquer informação sobre o fluxo de 

encaminhamento das denúncias.  

 

Há ainda, os formulários disponíveis apenas aos funcionários da empresa, localizados na 

intranet, o que foi observado em cinco casos, dentre os quais se inclui o Sistema Banco 

do Brasil. 

 

O recebimento por e-mail está presente em vinte e cinco casos. Dentre os outros onze 

sistemas que não admitem esse formato estão os sistemas Caixa, Eletrobrás e Petrobrás, 

e outros oito sistemas próprios. 

 

Quanto ao recebimento por telefone, temos que treze empresas com sistemas próprios não 

admitem a modalidade. As correspondências, por sua vez, são admitidas em dezessete 

sistemas, dentre os quais Banco do Brasil e BNDES. Por fim, temos que quatorze sistemas 

aceitam denúncias pessoalmente, sendo treze sistemas próprios somados ao Sistema 

Banco do Brasil. Adicionalmente, destaca-se que o Banco do Brasil é o único sistema que 

possui aplicativo para o recebimento de denúncias.  

e-OUV; 14; 39%

Terceirizado; 9; 25%

Próprio; 6; 17%

Não possui; 7; 19%

e-OUV Terceirizado Próprio Não possui



 

Gráfico 02 – Canais de denúncia 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

O terceiro e último aspecto dos canais de denúncia analisado é o das proteções à 

identidade que são oferecidas aos reportantes. De imediato, é preciso ressaltar que não há 

clareza dos termos utilizados. Menciona-se as ideias de anonimato, sigilo e 

confidencialidade, sem que haja qualquer definição de tais proteções tampouco do 

período pelo qual elas perduram ou das hipóteses em que podem ser relativizadas.  

 

Diante deste cenário, optamos por analisá-las seguindo dois critérios. O primeiro deles 

refere-se ao anonimato, aqui entendido como a ausência de identificação no momento do 

relato. O segundo é o do sigilo, em que há o conhecimento da identidade do reportante 

pelas instâncias que recebem ou processam as denúncias, mas se veda a revelação de tais 

dados a quaisquer pessoas externas a tais órgão. Aqui, consideramos que existiria sigilo 

quando expressamente citado ou quando apresentado sob a ideia de confidencialidade – 

mesmo que tais termos não estejam definidos – ou, ainda, quando mencionadas vedações 

à revelação da identidade do reportante. 

 

Assim, encontramos apenas dois sistemas que não permitem o anonimato, mas oferecem 

sigilo, quais sejam o da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL e da INFRAERO. 

Nesses casos, portanto, não é possível que o reportante escolha o grau de proteção de sua 

identidade, possuindo apenas meios identificados para reportar.  

 

Adicionalmente, chama atenção o caso da Companhia Nacional de Abastecimento – 

CONAB, cujos materiais de ética e integridade vedam expressamente a denúncia 

anônima. Entretanto, a empresa apresenta, além de seus canais próprios, o portal de 

Ouvidorias do Governo Federal como canal de recebimento de denúncias, o qual permite 

a realização de denúncias anônimas. Assim, não há clareza sobre o procedimento adotado 

nos casos em que há relatos anônimos, enviados pelo portal. 
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Quanto ao sigilo, encontramos seis sistemas que não fazem qualquer menção a essa 

proteção, quais sejam os da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA, Empresa Gerencial 

de Projetos Navais – EMGEPRON, Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, EMPRESA DE 

TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB, COMPANHIA 

BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU. 

 

Curiosamente, todos estes sistemas oferecem a possibilidade de denúncia anônima por 

algum dos meios disponibilizados. Assim, há alguma possibilidade de escolha por parte 

do reportante, que opta por identificar-se sem qualquer restrição ou por anonimizar seu 

relato. 

 

c)  Características do relato 

 

Ao analisarmos as características do relato, o primeiro aspecto relevante é o do objeto do 

relato, ou seja, quais tipos de infrações se pode denunciar nos canais em questão. Nesse 

sentido, mapeamos primeiramente se há ou não a delimitação clara de um objeto de 

denúncia. Para quatro casos não pudemos identificar tal delimitação.  

 

Para os demais trinta e dois sistemas, observamos uma grande variedade de temas, 

demandando alguma segmentação a fim de tornar a análise mais precisa. Nesse sentido, 

optamos por mapear a abrangência de três temas: (i) violações ao sistema de éticas, que 

em alguns casos inclui atos de corrupção, uma vez vedados pelos materiais, (ii) atos de 

corrupção ou fraude, expressamente previstos como objeto de denúncia, e (iii) qualquer 

irregularidade observada.  

 

Dentre os trinta e dois sistemas que apresentam especificação do objeto temos a seguinte 

distribuição por tema mapeado: 

 

Gráfico 03 – Objeto do relato 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

12

25

32

24

11

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Qualquer irregularidade

Corrupção ou fraude

Violações ao sistema de ética

Sim Não



 

 

Buscamos, ainda, entender quem tem dever ou faculdade de relatar os objetos acima 

descritos. Observamos que trinta e três sistemas impõem o dever de relatar ao seu público-

alvo, classificando, portanto, a omissão como uma infração ao sistema de ética. Nos casos 

do BB DTMV, CONAB e DATAPREV, há a faculdade de relatar, mas omissão não é 

punível. 

 

Adicionalmente, levantamos os requisitos e características dos relatos. Primeiramente 

destaca-se que não há necessidade de conhecimento direto dos fatos por parte do 

denunciante. Nesse sentido, os sistemas permitem que sejam denunciadas meras suspeitas 

ou fatos de se tenha notícia.  

 

O momento para tanto não é claro. Nenhuma das empresas define prazos para 

apresentação das denúncias. Em alguns casos diz-se que o relato deve ser feito 

“imediatamente” – sem mencionar a que – ou que seria no momento da suspeita ou ciência 

da irregularidade. Para este aspecto não é possível estabelecer parâmetros numéricos, 

tamanha a imprecisão encontrada. 

 
 

Tabela 1.3 – Exemplo: momento do relato 

 
Referência Disposição 

Guia de Conformidade 

Petrobrás - 5. Canais de 

Comunicação e Denúncia 

Ao se vivenciar, testemunhar ou tomar conhecimento de conduta 

que configure descumprimento às orientações deste guia, deve-se 

comunicar ou denunciar aos canais formais da companhia estabelecidos 

para esse fim, com absoluta garantia de confidencialidade. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Outro requisito comum nos programas analisados por esta pesquisa é a boa-fé do 

denunciante, que, no caso das empresas estatais, é mencionada em vinte um dos trinta e 

seis sistemas. Normalmente, atrela-se a boa-fé à proteção do denunciante, como a cláusula 

abaixo, bastante recorrente. 

 

 
 

Tabela 1.4 – Exemplo: boa-fé 

 

Referência Disposição 

Código de Ética 

Eletrobrás - Disposições 

Complementares 

É garantido o sigilo, confidencialidade e proteção institucional ao 

denunciante de boa fé e aos integrantes das comissões responsáveis pelo 

processamento das denúncias de infrações éticas, disciplinares e de fraude 

e corrupção, além de mecanismos para assegurar que não ocorra retaliação 

aos denunciantes. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Ainda que muitos sistemas mencionem a ideia de boa-fé, o único que a define é o da 

CEAGESP: 

 



 

Tabela 1.5 – Exemplo: definição de boa-fé 

 

Referência Disposição 

Código de Ética - 

CEAGESP (Cláusula 

1.5, 6) 

Entende-se como de boa-fé o denunciante que buscou fornecer informações 

sinceras, honestas e precisas sobre determinado fato, ainda que ao final reste 

comprovado que estas informações estavam equivocadas. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Mapeamos, ainda, os casos que preveem expressamente os elementos que a denúncia 

deve conter, como informações previamente exigidas ou mesmo provas. Identificamos 

dezessete casos em que há clareza quanto ao conteúdo das denúncias. O mais comum é 

que tais requisitos sejam exigidos pelos formulários online, que já possuem campos a 

serem preenchidos, mas não estejam expressamente previstos nos materiais de referência. 

Em termos gerais, exige-se a narrativa dos fatos, local de sua ocorrência, o autor do ato 

denunciado e indicação de provas documentais e testemunhais que possam ser utilizadas 

na investigação. 

 
 

Tabela 1.6 – Exemplo: Elementos do relato 

 
Referência Disposição 

Código de Ética 

Banco do Brasil 

5.2.1.1. A denúncia deve apresentar o autor da irregularidade, a descrição 

verídica dos fatos e a indicação de provas ou testemunhas, de forma a 

viabilizar a apuração da ocorrência. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Ainda que em alguns casos haja menção à indicação de provas, não há muita clareza sobre 

sua disciplina. Em vinte e dois casos não há qualquer exigência quanto ao fornecimento 

de provas, em quatro casos recomenda-se que sejam fornecidas provas e nos demais dez 

casos exige-se o fornecimento de provas, documentais ou testemunhais, ou indicação de 

sua localização.  

 

Gráfico 04 – Exigência de provas 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 
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Por fim, temos a temática do relato falso, bastante explorada no cenário internacional. No 

caso das empresas estatais, a menção a ele aparece em catorze sistemas, sendo treze 

sistemas próprios somados à Petrobrás, sem que haja clara definição dos relatos que 

podem ser enquadrados como falsos. Para todos os casos considera-se o relato falso como 

uma infração ética e a CBTU menciona a possibilidade de responsabilização civil, penal, 

administrativa e trabalhista, além da infração ao sistema de ética. 

 

d)  Processamento das denúncias 

 

O processamento das denúncias é o aspecto que apresenta menor nível de clareza e de 

facilidade de acesso à informação. Há uma grande nebulosidade quanto aos órgãos 

responsáveis pelo processamento das denúncias e pela aplicação das sanções impostas 

pelos sistemas de integridade. Ademais, são raros os casos em que há um rito processual 

claramente definido. 

 

Ao tratarmos da autoridade responsável pela apuração dos casos, temos que há grande 

predominância das Comissões de Ética, seguidas das Ouvidorias. Outros três sistemas 

alocam tais competências em outros órgãos ou cargos. É o caso dos sistemas Caixa, Caixa 

Seguridade e Eletrobrás, nos quais a apuração é feita, respectivamente, pela Corregedoria, 

pela Superintendência de Riscos e Controles e pelo Gerente de Compliance. 

 

Gráfico 05 – Órgão competente pela apuração 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Já quanto ao rito de processamento das denúncias, entendemos que em dezenove casos 

há clareza sobre seu formato, merecendo destaque os descritos a seguir. 

 

No caso da Petrobrás, define-se que a Ouvidoria receberá as denúncias, encaminhando-

as para a Comissão de Ética que, por sua vez, fica responsável pela apuração dos fatos 

denunciados, encaminhando suas conclusões ao Conselho de Administração, que decidirá 

sobre a aplicação de sanções. 
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A CODESP, por sua vez, não traz grandes detalhamentos sobre o fluxo das denúncias, 

mas menciona que resultarão na abertura de sindicâncias ou Processo Administrativo 

Disciplinar, cujos ritos são consolidados no âmbito da Administração Pública. 

 

Outro relevante exemplo é o do Banco do Nordeste, que pode ser considerado o processo 

com maior clareza entre todos os analisados. Trata-se de rito detalhado no art. 21 e 

seguintes do Regimento Interno da Comissão de Ética, o qual pode ser encontrado em 

formato praticamente idêntico nos sistemas da Companhia Docas do Pará, da Companhia 

Docas do Rio de Janeiro e da CEAGESP. 

 

De forma geral, o rito divide-se em Procedimento Preliminar e Processo de Apuração 

Ética. Uma vez convertido em Processo de Apuração Ética há uma instrução 

complementar, na qual haverá a manifestação do investigado, produção de provas, e 

emissão de relatório e decisão. Esta última deverá indicar a improcedência das acusações 

ou sanção, recomendação ou proposta de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. 

Define-se o prazo de 90 dias conclusão dos Processos de Apuração Ética, prorrogáveis 

por igual período. 

 

A norma estabelece, ainda, o caráter reservado dos processos, bem como sua 

disponibilidade aos interessados, nos termos da Lei n.º 9.784/1999, especialmente ao 

denunciado, que pode obter cópia dos autos. A decisão será publicada na intranet, com 

omissão dos nomes dos envolvidos e dos dados que permitam sua identificação. 

 

Por fim, há menções à Comissão de Ética Pública (CEP), que deve receber a decisão 

completa para formação de banco de dados, além de ficar responsável pela apuração de 

infrações cometidas por membros da Comissão de Ética do Banco. 

 

Para além de uma análise geral do rito processual, buscamos mapear (i) a possibilidade 

de que o denunciante tenha acesso à tramitação da denúncia e/ou à decisão, (ii) a 

existência de menção expressa sobre a possibilidade de o denunciante ser contatado ao 

longo da investigação e (iii) os sistemas em que as denúncias são reportadas a autoridades 

públicas externas. 

 

Quanto ao direito de ciência sobre a tramitação da denúncia, criamos quatro categorias. 

A primeira delas é aquela em que os materiais mencionam expressamente esse direito, a 

segunda refere-se aos casos em que ao menos na modalidade de denúncia via plataforma 

online (e-OUV ou próprias) é possível acompanhar a denúncia, a terceira é aquela em que 

só é possível acompanhar a tramitação em caso de denúncia identificada e, por fim, temos 

os casos em não há possibilidade de acompanhamento, nem mesmo condicionada. A 

distribuição encontrada está retratada abaixo: 

 



Gráfico 06 – Acompanhamento da tramitação da denúncia 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

O sistema no qual fica exigida a identificação para que se possa acompanhar a denúncia 

é o do DataPrev. 

 

No que tange ao acesso à decisão, temos que onze sistemas permitem o acesso à decisão 

pelo denunciante, enquanto os demais vinte e seis não trazem essa possibilidade expressa. 

Dentre os sistemas aplicáveis às suas respectivas subsidiárias, apenas o BNDES confere 

acesso à decisão. 

 

A possibilidade de o denunciante ser contatado para esclarecimentos não é mencionada 

em vinte e cinco casos. Dentre os outros onze sistemas, vale destacar o caso da Eletrobrás, 

que mesmo nos casos de denúncia anônima oferece a possibilidade de fornecimento de 

um e-mail não identificável, pelo qual se possa contatar o denunciante, bem como o caso 

do BB seguridade, que menciona expressamente que o contato poderá ocorrer nos casos 

em que a denúncia seja identificada, mesmo que solicitado sigilo. 

 

Por fim, temos a questão do reporte a autoridades externas, que também não é abarcada 

por vinte e cinco outros sistemas. Dentre os demais onze sistemas, três casos merecem 

destaque.  

 

A estatal Indústrias Nucleares do Brasil S.A. reportará à CEP para fins de consulta dos 

denunciados por outros órgãos da administração, em caso de nomeação para cargos ou 

comissões de alta relevância pública, bem como para as autoridades competentes caso a 

transgressão ética represente também uma infração penal, civil ou administrativa. 

 

O BNDES, por sua vez, menciona que reportará ao Ministério Público as denúncias que 

caracterizem crime contra o sistema financeiro, cometido por empresa por ele financiada. 

A CBTU menciona, ainda, que fará reportes à Corregedoria Geral da União, ao Tribunal 

de Contas da União e ao Ministério Público. 
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Em nenhum dos casos há clareza sobre a possibilidade de revelação da identidade do 

denunciante em caso de reporte a órgãos externos. 

 

e)  Proteção contra retaliação 

 

O último aspecto de análise refere-se à existência de medidas de proteção contra 

retaliação. De antemão, pode-se dizer que não há praticamente nenhuma proteção 

concreta prevista nos sistemas analisados. Apesar desta enorme lacuna, todos os sistemas 

apresentam alguma cláusula geral de proteção, com exceção de quatro. As cláusulas 

apresentam redações muito semelhantes, como a já apresentada para exemplificar a 

menção à boa-fé. 

 

Não há a previsão de requisitos para obtenção de proteção, ressalvada a condição de boa-

fé, tampouco menciona-se o momento em que a proteção se inicia e por qual período 

perdura.  

 

Destoando do cenário geral, três sistemas oferecem proteções específicas. A Companhia 

Docas do Pará prevê a possibilidade de afastamento do denunciado para fins de proteção 

do denunciante. Já o DataPrev menciona proteções funcionais específicas como a vedação 

à demissão sem justa causa, à retirada de benefícios diretos ou indiretos e à negativa de 

acesso a treinamentos, bem como oferece a possibilidade de alteração unilateral do local 

de trabalho do denunciado. Por fim, a CEAGESP veda a demissão do denunciante. 

 

Ainda que não haja a previsão de proteções específicas para além das supramencionadas, 

todos os sistemas, à exceção de três, vedam a retaliação, de modo que aqueles que a 

praticarem ficam sujeitos à responsabilização por infração do sistema de ética.  

 

Vale ressaltar que este aspecto foi analisado de forma bastante ampla, estando 

contemplados como sistemas que vedam a retaliação aqueles que proíbem simplesmente 

o assédio, descriminação ou isolamento de colegas de trabalho. 

 

1.2. Programa de reportantes nas empresas estatais do Estado de São Paulo 

 

O objetivo deste relatório é avaliar as estruturas básicas de programas de reportantes no 

âmbito do Governo do Estado de São Paulo. Após discussão geral sobre as normas que 

delimitam aspectos dos programas de integridade, seguiremos para a discussão específica 

sobre o modo como as empresas estatais têm atendido às exigências legais.  

 

a)  Panorama normativo 

 

Além das normas nacionais aplicáveis às empresas públicas e às sociedades de economia 

mista51, normas específicas do Estado de São Paulo incidem sobre os programas de 

integridade e têm reflexos nas estruturas básicas dos programas de reportantes, sendo as 

principais: 

 

A Lei no 10.294/99 estabelece mecanismos para assegurar o direito ao controle adequado 

dos serviços públicos, como as ouvidorias e comissões de ética52. Ainda, dispõe sobre a 

                                                 
51  Lei Federal no 13.303/16, Lei Federal no 12.846/13, Lei Federal no 12.527/11, Decreto Federal no 

8.420/15. 
52  Cf. art. 08, §1º da Lei nº 10.294/99. 



instauração, instrução e decisão dos processos administrativos contra os prestadores de 

serviços públicos53. 

 

O Decreto no 57.500/2011 reorganiza as atribuições da Corregedoria Geral da 

Administração do Estado de São Paulo54, da Ouvidoria Geral55 e da Comissão Geral de 

Ética56. Inicialmente, esses órgãos foram imbuídos apenas de papel consultivo e de 

acompanhamento, não exercendo papel recursal.  

 

O Decreto no 58.052/2012 é a legislação estadual que regula o cumprimento das 

determinações previstas na Lei federal no 12.527/11, ou seja, dispõe sobre a gestão dos 

documentos públicos e o acesso às informações neles contidas. Tal decreto será de 

importância destacada na discussão sobre a preservação da identidade dos reportantes. 

 

O Decreto no 60.106/14 regulamenta dispositivos da Lei no 12. 846/13, que dispõe sobre 

a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a Administração Pública, nacional ou estrangeira. Resumidamente, o Decreto detalha (i) 

a instauração e o julgamento de processo administrativo de responsabilização, (ii) o 

processo administrativo, (iii) a celebração do acordo de leniência e (iv) a criação do 

Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP. Para finalidades desse relatório, que é 

a análise dos canais de denúncias e dos programas de reportantes, tal norma é pouco 

relevante.  

 

O Decreto no 60.428/14 aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual 

(CEAPE) e dá nova redação a dispositivos 37 e 39 do Decreto no 57.500/11, que versam 

sobre a Comissão Geral de Ética57. O CEAPE estabelece regras básicas, como a vedação 

ao enriquecimento ilícito (art. 4º), a proibição ao uso da função para obtenção de 

vantagem (art. 6º), o conflito de interesses (art. 7º) e política de presentes e brindes (art. 

9º). Segundo o Decreto no 60.428/2014, o CEAPE abrange todos os agentes da 

Administração Pública, automaticamente, desde a investidura (art. 5º). Ainda, é 

complementar aos códigos de ética existentes em órgãos ou entidades do Estado de São 

Paulo (art. 14). 

 

Cumpre dizer que as novas competências atribuídas à Comissão Geral de Ética incluem 

a instauração de procedimentos para apuração e investigação de violações ao CEAPE, 

instauradas de ofício ou em razão de denúncia fundamentada58. 

 

Por sua vez, o Decreto no 62.349/16 regulamenta a Lei no 13.303/16, dispondo sobre o 

programa de integridade e a área de conformidade a serem adotados pelas entidades 

empresariais pertencentes à administração pública indireta do Estado de São Paulo, 

incluindo as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias59. 

                                                 
53  Cf. art. 11 da Lei nº 10.294/99. 
54  Cf. art. 06, III do Decreto nº 57.500/2011. 
55  Cf. art. 35 do Decreto nº 57.500/2011. 
56  Cf. art. 38 do Decreto nº 57.500/2011. 
57  A alteração na redação do art. 37 do Decreto no 57.500/11 foi a inclusão da expressão em grifo: 

“Art. 37. A Comissão Geral de Ética tem por finalidade promover a ética pública e conhecer das 

consultas, denúncias e representações formuladas contra agente público por infringência a princípio ou 

norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis, nos termos da Lei no 10.294, de 20 de abril 

de 1999, e do Código de Ética da Administração Pública”. Destacamos. 
58  Cf. arts. 12 e 13 do Decreto nº 60.428/2019. 
59  Cf. art. 1º do Decreto nº 62.349/2016. 



 

Este Decreto estabelece o regime especial de governança às empresas estatais com receita 

operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), como 

alternativa à aplicação do regime integral previsto na lei federal60. Com isso, as empresas 

poderiam desenvolver áreas de conformidade e programas de integridade compatíveis 

com o porte econômico e a complexidade das operações61. Mudanças estatutárias 

deveriam ser incorporadas até 31 de dezembro de 201762.   

 

O decreto também delega ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) a 

competência para o estabelecimento de diretrizes de observância obrigatória para a 

estrutura e o funcionamento da área de conformidade63. Dentre essas diretrizes, a mais 

importante para o estudo dos é a Deliberação CODEC no 005/17, que estabelece o 

conteúdo mínimo dos códigos de conduta e integridade a serem adotados pelas empresas 

controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo. Por conter provisões 

específicas sobre os canais de denúncia, é uma das normativas mais relevantes ao estudo. 

 

Por fim, o art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) figura na discussão obre 

as sanções aplicáveis por violações aos códigos e a demissão por justa causa. 

A seguir, passaremos à análise do mapeamento. 

 

b)  Empresas estatais do Estado de São Paulo 

 

Foram avaliadas todas as empresas estatais do Estado de São Paulo64. Para esta análise, 

consultamos os estatutos sociais e materiais de ética e integridade disponíveis nos sítios 

eletrônicos, os quais correspondem, no geral, aos Códigos de Conduta e Integridade (ou 

CCIs) e, em diversos casos, Políticas de Integridade e/ou Anticorrupção, cartilhas, 

manuais e regimentos internos dos órgãos responsáveis pela apuração de denúncias. Os 

achados de pesquisa sobre o nível estadual serão detalhados a seguir, sistematizados em 

(i) aspectos gerais, (ii) características dos canais de denúncias, (iii) características do 

relato, (iv) processamento das denúncias e (v) proteção contra retaliação. 

 

Atualmente, o Estado de São Paulo tem em sua estrutura 19 empresas estatais, das quais 

duas estão em processo de liquidação e foram desconsideradas da análise65. As empresas 

estão atreladas a seis secretarias diferentes: 

 
 

Tabela 1.7 – Empresas estatais do Estado de São Paulo – Secretarias 

 

Órgão de vinculação Qtd. 

Secretaria Estadual de Logística e Transportes 05 

Companhia Docas de São Sebastião (CDSS)  

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)  

                                                 
60  Cf. art. 2º do Decreto nº 62.349/2016. 
61  Idem. 
62  Cf. art. 4º do Decreto nº 62.349/2016. 
63  Cf. art. 11 do Decreto nº 62.349/2016. 
64.Cf. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Empresas. Disponível em: 

<http://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos-e-entidades/empresas/>. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
65 As empresas estatais em processo de liquidação são a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São 

Paulo (CODASP) e a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA). 



Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA)  

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)  

Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ)  

Secretaria da Fazenda e Planejamento 4 

Companhia de Seguros do Estado de São Paulo (COSESP)  

Companhia Paulista de Parcerias (CPP)  

Empresa Paulista de Securitização (CPSEC)  

Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.  

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 3 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)  

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE)  

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)  

Secretaria de Governo 3 

Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS)  

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo  

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP)  

Secretaria da Habitação 1 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 1 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)  

Total 17 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

O tipo societário de todas as empresas estaduais é a sociedade anônima. Quanto à forma 

jurídica, doze (12) são empresas públicas e cinco (05) sociedades de economia mista. 

Apenas quatro (04) empresas estaduais são dependentes de recursos - CETESB, CDSS, 

CPTM e IPT -, sendo a CDSS a única desse grupo que é sociedade de economia mista. 

 

Todas as 17 empresas estaduais de São Paulo têm Códigos de Conduta e Integridade. Pela 

análise dos balanços anuais, percebemos que muitos dos mecanismos de governança, 

como os canais de denúncias e comitês de ética, foram criados ou implementados no ano 

de 2018.  

 

c). Reportantes e as empresas estatais do Estado de São Paulo 

 

Como discutido anteriormente, o Decreto no 62.349/16 estabelece a atualização do 

conteúdo estatutário das empresas estaduais até o dia 31 de dezembro de 201766. 

                                                 
66  Cf. art. 5º do Decreto n.º 62.349/2016: “As entidades empresariais referidas nos artigos 3o e 4o 

terão uma área de conformidade e um programa de integridade compatíveis com o porte econômico e a 

complexidade de suas operações e que atendam, com as adaptações cabíveis, ao disposto no artigo 9º da 

Lei federal no 13.303, de 30 de junho de 2016, além do seguinte: (...) VI - manutenção de canal para 

recebimento de denúncias sobre práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos e irregularidades que 

prejudiquem o patrimônio e a reputação da empresa estatal, incluindo as infrações ao Código de 

Conduta e Integridade. §1º - Os administradores da empresa estatal divulgarão e incentivarão o uso do 

canal de denúncias, que deverá assegurar o anonimato do denunciante por prazo indeterminado, e a 



 

Decreto no 62.349/16 

Todos os 17 estatutos analisados apresentavam cláusulas idênticas ao art. 

5º, VI, §1º e §2º. Ou seja, incorporavam a previsão de um canal de 

denúncias e do binômio relato – proteção de identidade. Logo, concluímos 

que a estrutura básica dos programas de reportantes nas empresas estatais 

de São Paulo é definida nos estatutos sociais, segundo o Decreto no 

62.349/16. 

 

Contudo, os demais elementos, como a instituição de proteções, sanções à retaliação, 

vedações ao relato falso e mecanismos de consulta prévia para solução de dúvidas foram 

adotados sem uniformidade pelos sistemas de integridade das empresas estatais do Estado 

de São Paulo. 

 

Adiante, passaremos à análise da relação entre os programas de integridade e a 

incorporação do panorama normativo. De toda forma, é notável a influência que tal norma 

teve na redação dos CCIs. 

 

d) Características dos canais de denúncia  

 

O primeiro critério considerado para análise dos sistemas encontrados refere-se às 

características dos canais de denúncias. O mapeamento mostrou que todas as empresas 

estaduais de São Paulo têm canais de denúncia, 67 os quais foram mapeados conforme (i) 

seu público-alvo, (ii) meios de recebimento das denúncias, e (iii) as proteções à 

identidade. 

 

Por público-alvo compreendemos os atores submetidos às normas ordenadoras de 

conduta existentes nos materiais analisados. O estudo da abrangência dos CCIs é 

necessário para a compreensão do direcionamento das políticas construídas, por exemplo, 

avaliando como a empresa poderá proteger o denunciante ou aplicar sanções. 

 

O Decreto no 62.349/16 determina que o Código de Conduta e Integridade deve ser 

aprovado pelo Conselho de Administração, ficando disponível no site da estatal e na 

Secretaria tutelar (art. 5º, IV), tendo que obrigatoriamente dispor sobre os seguintes 

elementos: o público a que se destina; as condutas esperadas dos administradores, 

conselheiros fiscais, empregados e terceiros a serviço da empresa; as condutas que lhes 

                                                 
confidencialidade do processo de investigação e apuração de responsabilidades até a publicação da 

decisão administrativa definitiva. §2º - Sob supervisão do conselho de administração, a empresa estatal 

deverá instituir mecanismo de consulta prévia para solução de dúvidas sobre a aplicação do Código de 

Conduta e Integridade e definir orientações em casos concretos. §3º - O programa de integridade deverá 

assegurar ao empregado que utilizar o canal de denúncias, a estabilidade no emprego durante o processo 

de investigação e até 12 (doze) meses após a publicação da decisão administrativa definitiva sobre 

imputação de responsabilidades, caso a identidade do denunciante se torne antecipadamente conhecida 

do denunciado que seja, direta ou indiretamente, o seu superior hierárquico. §4º - O programa de 

integridade deverá considerar como justa causa, para os fins do artigo 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, sem prejuízo de sua responsabilização pessoal nas esferas administrativa, civil e penal: 1. a 

violação do Código de Conduta e Integridade pela prática de infração considerada grave em razão da 

magnitude do desfalque patrimonial ou da carga negativa para a reputação da empresa estatal e da 

administração pública; 2. a quebra da confidencialidade do processo de investigação de denúncias 

recebidas por meio do respectivo canal; 3. a revelação da identidade do denunciante por qualquer meio; 

4. a apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa”. 
67  O IPT não tem previsão expressa no seu CCI, mas tem formulário online de denúncias.  



são vedadas dos administradores; e os deveres relativos à responsabilidade 

socioambiental e ao respeito aos direitos humanos e às relações trabalhistas (art. 7º). 

 

 
 

Tabela 1.8 - Exemplo I: Cláusula padrão de abrangência dos CCIs 

 

Referência Disposição 

METRO 

CCI, p. 03 

Desta forma, a Companhia do Metrô implantou em 2008 o Código de Ética e de 

Conduta com a finalidade de estabelecer diretrizes para gestão transparente e orientar 

as condutas éticas e morais dos administradores, conselheiros fiscais, empregados, 

estagiários, jovens cidadãos, aprendizes, terceiros a serviço do Metrô, prestadores de 

serviços e fornecedores, independentemente de suas atribuições, responsabilidades e 

cargos que ocupam, a serem adotadas nas relações empresariais internas e externas. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Todos os sistemas de ética consideram seu público-alvo o pessoal interno, incluídos 

empregados e colaboradores, bem como a alta administração, mas nenhum se aplica aos 

ex-funcionários. Da mesma forma, todos os terceiros com vínculo comercial ou 

trabalhista são abrangidos pelos programas de integridade. O vínculo é limitado pelo 

período de vigência contratual, quer seja de caráter permanente, temporário, excepcional, 

sem ou com remuneração, contratados direta ou indiretamente. Não há referência aos 

terceiros com vínculo anterior. 

 

Alguns casos ganham destaque. A CPTM escolheu adotar um código específico para 

fornecedores, prestadores de serviços e parceiros adicionalmente ao CCI de abrangência 

geral. Outras empresas, como a DERSA, optaram inclusive por exigir que a abrangência 

do CCI aos terceiros conste em cláusula contratual: 

 
Os preceitos e normas de conduta elencados neste Código se aplicam a 

todos os Colaboradores, independentemente do tipo de vínculo laboral ou 

da posição hierárquica. Também são aplicáveis às pessoas físicas e 

jurídicas prestadoras de serviços ou fornecedoras de materiais ou 

insumos, a qualquer título, devendo-se constar cláusula contratual nesse 

sentido.  

A todos será́ dado expresso e amplo conhecimento de seu teor e solicitado 

o compromisso irrestrito de seu cumprimento, sob pena de aplicação das 

regras e sanções nele estabelecidas e nas demais leis vigentes. 68  

 

 

Três empresas – DERSA, CETESB e EMAE – que apresentam estipulações precisas 

sobre terceiros em processo de vinculação. A CETESB tem preocupação com os 

indivíduos ingressantes em seus quadros: 

 
O presente Código deve ser publicado no portal da CETESB na Internet e 

da Secretaria do Meio Ambiente e também encaminhado, por meio 

eletrônico, a cada dirigente, empregado e colaborador da Companhia 

para o devido conhecimento e formalização de sua aceitação. A divulgação 

e aceitação do Código deverão constar de todo concurso público a ser 

realizado pela CETESB. Quando da assinatura de contrato de trabalho 

                                                 
68  Cf. DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 

07. 



todos os dirigentes, empregados e demais colaboradores da CETESB 

devem conhecer o Código e formalizar a sua aceitação. Cabe à área de 

Recursos Humanos da CETESB a tarefa de promover a divulgação do 

Código aos novos empregados e realizar anualmente palestra para 

discussão e aprimoramento do disposto no Código69. 

 

A EMAE, por sua vez, estabelece a integridade profissional como pré-requisito para a 

seleção e contratação de representantes, como os fornecedores de bens ou serviços, 

agentes, corretores ou outros intermediários70. A empresa é a única a detalhar seu 

processo de due diligence. Com relação aos cidadãos, a abrangência do CCI ou é 

específica aos usuários do serviço, como no caso da CPTM71, ou menciona os deveres 

que a empresa tem em relação à sociedade civil, a exemplo da PRODESP72. Cabe 

mencionar que, embora as normas submetam um público restrito, não há vedação 

expressa ao oferecimento de denúncias por qualquer cidadão.  

 

Similarmente, com relação às autoridades públicas, quatro empresas estatais (CCIs - 

CDHU, CPOS, DERSA e PRODESP) - trazem as condutas esperadas e vedadas no 

tratamento com o Governo, ainda que somente vinculem autoridades públicas que 

componham os quadros da empresa73. 

 

O segundo critério de análise é o dos meios pelos quais é possível oferecer uma denúncia. 

Geralmente, as empresas adotam mais de um meio de recebimento de denúncias, sendo 

os canais de recebimento mais adotados, em ordem decrescente: formulário online na 

internet (12 ocorrências), telefone (11), correspondência (8), presencial (8), e-mail (7), 

formulário online na intranet (5), caixa postal (2), sistema da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo (2), caixas coletoras (1) e SAC Emergência (1). Apenas duas 

empresas, DERSA e EMAE, utilizam canal terceirizado. Três empresas, COSESP, CPOS 

                                                 
69  Cf. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, Código de Conduta e 

Integridade, 2018, p. 14. 
70  Cf. EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, Programa de Integridade: 

Manual de Conformidade Referente às Leis Anticorrupção, 2018, p. 13. 
71  “O Código de Conduta e Integridade representa nosso compromisso em defender aquilo em que 

acreditamos, seguindo uma postura responsável, ética, transparente e de respeito mútuo. Além disso, 

direciona a forma como a empresa estabelece a relação com seus diversos públicos de interesse: 

usuários, empregados, comunidade, sociedade em geral, meio ambiente, fornecedores e dirigentes”. 

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, Código de Conduta e Integridade, 

2018, p. 01 e 02. 
72  “3.9. Sociedade. Como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a 

Prodesp está comprometida com os seus princípios universais, incentivando, apoiando, realizando e 

participando de ações de responsabilidade social, voltadas ao desenvolvimento humano, qualificação 

profissional, geração de renda, inclusão social e cidadania”. COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 13. 
73  É o exemplo da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS: “5.2.1 Relacionamento com 

o Governo Condutas Esperadas: Atuar de acordo com as diretrizes e legislações estabelecidas pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Participar e apoiar as ações do Governo voltadas à gestão e à 

governança do Estado, em benefício da sociedade. Atuar com zelo e a transparência na utilização do 

patrimônio e na aplicação dos recursos públicos. Divulgar as informações econômicas e financeiras 

atendendo as exigências e prazos legais, de forma transparente, precisa e oportuna, que reflita fielmente 

as operações e a situação econômica e financeira da Companhia. 

Condutas Proibidas: Deixar de informar de forma adequada e tempestiva informações econômicas e 

financeiras. Utilizar informações privilegiadas, recebidas em função de sua atividade, para obter 

quaisquer benefícios ou fornecê-las a terceiros para negociação. Favorecer qualquer forma de 

concessão de vantagem ou privilégios a agentes públicos no exercício de sua função. Não observar as 

diretrizes e legislações estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo”. Código de Conduta e 

Integridade, 2018, p.11. 



e IPT utilizam o sistema de Ouvidoria do Estado de São Paulo como canal de denúncia 

prioritário. 

 

O terceiro e último aspecto dos canais de denúncia analisado é o da proteção à identidade 

que são oferecidas aos reportantes. Uma vez que todos os estatutos implicam no 

anonimato por prazo indeterminado e confidencialidade do processo, é necessário saber 

se os CCIs e políticas adjacentes trazem informações a respeito do tratamento das 

informações ou até definições mais precisas sobre o que é o anonimato e a 

confidencialidade. O gráfico abaixo apresenta uma ideia da linguagem geral utilizada nos 

CCIs: 

 

Na maior parte das empresas (15), não é determinado o que se entende por anonimato, 

confidencialidade ou sigilo (expressões mais comuns). Fato é que nem na letra da Lei fica 

claro o que seria o anonimato. Exceções são a DERSA e a EMAE: 

 

Apenas cinco empresas - CDHU, CETESB, CDSS, EMAE e EMTU - não mencionam a 

duração temporal ou abrangência do grau de preservação de identidade ao longo do 

processo nos CCIs. As demais empresas determinam apenas que a preservação será por 

“prazo indeterminado”. Nenhuma das empresas indica claramente o momento em que o 

reportante passa a adquirir o direito de anonimato ou sigilo, nem quais são os requisitos.  

De maneira geral, os reportantes não têm direito de escolha sobre o grau de preservação 

da identidade, uma vez que as empresas sempre garantiriam o “anonimato”, independente 

do denunciante optar pelo sigilo ou pela identificação. Cumpre destacar que das empresas 

que adotam formulário online, nove (09) possibilitam o relato anônimo, isto é, sem 

nenhum tipo de identificação. As empresas que utilizam o Sistema da Ouvidoria do 

Estado (03) adotam o sigilo. 

 

e) Características do relato 

 

Ao analisarmos as características do relato, o primeiro aspecto relevante é o do objeto. A 

cláusula padrão para especificação do objeto repete-se, com pequenas variações, em onze 

empresas74. 

 

 
 

Tabela 1.9 - Exemplo II – Especificação do objeto de relato 

 

Referência Disposição 

(METRÔ 

CCI -p.10) 

A Companhia do Metrô mantém Canal de Denúncia para recebimento de denúncias 

sobre práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos e irregularidades que prejudiquem o 

patrimônio e a reputação da empresa, incluindo as infrações ao Código de Conduta e 

Integridade da Companhia do Metrô. 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

 

Os principais objetos de relato expressamente previstos nos Códigos de Integridade são 

apresentados no gráfico:  

 

                                                 
74  São elas: CDSS, COSESP, CPOS, CPP, EMAE, EMTU, IMPRENSA OFICIAL, IPT, METRÔ, 

PRODESP e SABESP. 



Gráfico 07 - Especificação de objetos de denúncia 

 
 

Fonte: GRUPO PÚBLICO, FGV Direito SP 

 

Buscamos, ainda, entender quem tem dever ou faculdade de relatar os objetos acima 

descritos. Segundo o art. 7º do Decreto no 62.349/2016, tem dever de relatar todo o 

servidor público ou empregado de empresa estatal os atos de corrupção de que tenham 

conhecimento em razão do exercício de função, valendo-se de canal de denúncia. 

Adicionalmente, este dever de informar está previsto no art. 7º, IX, da Deliberação 

CODEC n.º 005/17, como conteúdo mínimo dos CCIs. 

 

A obrigação de relatar consta dos 15 CCIs, variando somente quanto à redação adotada. 

Na maioria dos casos, o dever de relatar é amplo e se aplica a todos os abrangidos pelo 

CCI. Nenhuma das empresas adota mecanismos de incentivos ao relato. 

 

Seis empresas ressaltam o dever de reportar violações das obrigações constantes no CCI 

ao superior hierárquico, ao Comitê de Ética e até, como no caso da CDSS, à alta direção 

da companhia75. Duas empresas, a CETESB e o IPT, estabelecem que o descumprimento 

                                                 
75  Ver os CCIs da CDHU (p. 10), da CPTM (p. 3), da DERSA (p. 12), da EMTU (p. 19-20), do 

METRÔ (p. 9) e da PRODESP CCI (p. 14). Cf. art. 40 do CCI da EMTU: “Compete a todos os abrangidos 

por este Código, o dever de relatar qualquer violação e/ou desvio de conduta, bem como a suspeita de 

violação aos princípios definidos neste Código, às leis, normas ou regulamentos, não importando qual seja 

a identidade, atribuição ou função do suspeito da infração, para a adoção das medidas cabíveis. § 1º - 

Comunicar imediatamente a seus superiores, por escrito, toda e qualquer informação, irregularidade, ato 

ou fato de que tenha conhecimento e que julgue ser contrários ao interesse público, ou aqueles que, 

supostamente, possam trazer prejuízos diretos ou indiretos à EMTU/SP e que pressuponham a adoção de 

medidas urgentes ou imediatas; § 2º - Em caso de impedimento ou dificuldade de comunicação do ocorrido 

ao canal superior, o denunciante deverá se dirigir ao canal imediatamente acima, ou, se preferir, contatar 

a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno – ACI, o Comitê de Ética, o Canal de 

Consultas, ou formalizar uma denúncia pelo Canal de Denúncias”. 
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ao dever de relatar é conduta vedada76. Diferentemente, a CPOS e a EMAE identificam 

o dever como uma conduta esperada77. 

 

Apenas em dois casos, o dever de informar não aparece de forma explícita. No CCI da 

Imprensa Oficial, o dever só existe para os casos de conflito de interesses78, enquanto no 

da COSESP há apenas o lembrete de que as denúncias devem ser encaminhadas ao canal 

adequado79. 

 

Adicionalmente, levantamos os requisitos e características dos relatos. Primeiramente, 

destaca-se que não há necessidade de conhecimento direto dos fatos por parte do 

denunciante. Nesse sentido, os sistemas permitem que sejam denunciadas meras suspeitas 

ou fatos de se tenha notícia. Normalmente, a boa-fé é atrelada à proteção do denunciante. 

 

Mapeamos, ainda, os casos que preveem expressamente os elementos que a denúncia 

deve conter, como informações previamente exigidas ou mesmo provas. A maior parte 

dos programas de integridade (12) não estabelece qual tipo de prova deve ser apresentada 

no relato. As empresas que apresentam em seus CCIs menção ao tema de provas, o fazem 

com linguagem vaga, imprecisa e sugestiva. Três empresas – CETESB, CPTM e 

SABESP – utilizam a expressão “elementos mínimos necessários” que permitam a 

apuração dos fatos relatados80. A Desenvolve SP explica que o “reporte deve informar o 

motivo da denúncia e conter, sempre que possível, informações detalhadas sobre os fatos 

que a motivaram”81. 

 

                                                 
76  “5. Condutas vedadas: São transgressões passíveis de sanção 

disciplinar, além de outras não exemplificadas, as que conflitem com os 

princípios e valores previstos neste Código, na legislação vigente ou que 

venham a configurar atos de corrupção ou de fraude, tais como: (...) 5.29. 

ser conivente ou omisso em relação à prática de fraudes e corrupções na 

CETESB, a erros e infrações a este Código ou às disposições legais e 

regulamentares vigentes, independente do envolvimento de superiores 

hierárquicos”. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 9. 
77  “5.1 Condutas Esperadas: Rejeitar e denunciar casos de fraude e corrupção, sob qualquer 

forma, que envolva ou não valores monetários. Informar qualquer risco à integridade ao negócio, à 

imagem, à reputação e ao patrimônio da Companhia à sua gerência imediata ou aos canais 

disponibilizados pela Companhia, atuando de forma preventiva”. COMPANHIA PAULISTA DE 

OBRAS E SERVIÇOS. SECRETARIA DE GOVERNO, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 9. 
78  Cf. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A., Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 14.  
79  Cf. COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Código de Conduta e 

Integridade, 2018, p. 10. 
80  É o exemplo do CCI da SABESP: “A apuração do conteúdo das denúncias é realizada conforme 

procedimento empresarial, devendo ser fornecidos os elementos mínimos necessários que permitam 

apuração da veracidade dos fatos”. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 11. 
81 DESENVOLVE SP, Código de Conduta e Integridade, 2018, p. 14. 



Exceto o Regimento Interno da Comissão de Ética da DERSA82, nenhuma das empresas 

indicava o modo pelo qual as provas são consideradas suficientes, sérias ou eficazes. 

Nenhum dos CCIs trazia previsão sobre o tratamento das provas ilícitas83. 

 

Vale também mencionar que a Lei no 10.294/99 presume a identificação do denunciante84. 

Por esse motivo, determina que, quando for necessária a prestação de informações ou 

apresentação de provas, os interessados serão intimados. A falha do denunciante ao 

atendimento da intimação implica no arquivamento do processo, se o órgão responsável 

não puder obter os dados solicitados.  

 

Quanto aos procedimentos de relato, todas as empresas apresentam previsão sobre a 

temática. Entretanto, a maior parte das empresas (11) não define o momento de relato. 

Algumas empresas adotam linguagem vaga sobre o momento no qual a suspeita de 

infração deve ser relatada85. Cinco empresas informam que o relato deve acontecer 

imediatamente após o conhecimento da situação irregular86. A maior parte das empresas 

(13) não prevê requisitos formais para o relato. Apenas a EMTU é clara ao estabelecer 

que o relato deve ser necessariamente por escrito. 

 

Por fim, temos a temática do relato falso. Somente quatro empresas – CDHU, COSESP, 

CPP e CPSEC – não endereçam a questão do relato falso em seus programas de 

integridade. As demais, trazem diferentes descrições. A Imprensa Oficial, o Metrô e a 

SABESP optaram pela averiguação do “denuncismo conspiratório, infundado, doloso ou 

fraudulento”87. Quatro empresas, a CDSS, CPOS, Desenvolve SP e EMTU, optaram pela 

                                                 
82  “Artigo 29 – A apuração de possível desrespeito ao Código de Ética, contra colaboradores ou 

prestadores de serviços, dar-se-á de ofício ou em razão de representação ou denúncia fundamentada, por 

escrito pelos meios disponíveis, por pessoa física ou jurídica, dirigida à Comissão de Ética. §1o – 

Considera-se fundamentada a denúncia que traz elementos mínimos de admissibilidade ou 

plausibilidade, ou seja, a denúncia apresentada com informações claras acerca da existência do fato 

denunciado, da autoria, das circunstâncias e dos elementos de convicção, bem como todas as provas 

documentais de que dispuser. § 2o – A Comissão não conhecerá de denúncia anônima quando esta não 

estiver fundamentada o suficiente para subsidiar a abertura de averiguação preliminar ou processo, a 

fim de se evitar denúncias caluniosas, injuriosas e perseguições pessoais ou políticas”. 

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, Regimento Interno da Comissão de Ética, 2018, p. 12-

13. 
83  A Lei no 10.294/99, ao dispor sobre a instrução de processos administrativos contra prestadores 

de serviços públicos, admite “toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos” (art. 

23). 
84  Lei no 10.294/99, art. 25. “Quando for necessária a prestação de 

informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, 

estes serão intimados para esse fim, com antecedência mínima de 3 (três) 

dias úteis, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. 

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para 

fornecimento de informações ou de documentos necessários a apreciação 

e apuração da denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do 

processo, se de outro modo o órgão responsável pelo processo não puder 

obter os dados solicitados”. 
85 “A EMAE incentiva que violações suspeitas ou reais aos padrões de ética, conduta e de integridade, 

sejam tempestivamente comunicadas por meio do Canal de Denúncias ou a área de Conformidade.“ Cf. 

EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, 2018, p. 03. 
86 CDSS, DERSA, EMTU e METRÔ. 
87  “O anonimato será preservado, por prazo indeterminado, a fim de se impedir qualquer espécie 

de retaliação em função do denunciante, podendo, porém, ser motivo de averiguação o denuncismo 

conspiratório, infundado, doloso ou fraudulento”. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A., Código de 

Conduta e Integridade, 2018, p. 20. 



demissão por justa causa, adotando redação idêntica ao Decreto no 62.349/16, art. 5º, 

§4º88. A CETESB, a CPTM, a DERSA, a EMAE, o IPT e a PRODESP não preveem 

nenhuma consequência específica. Contudo, como o relato falso é uma violação aos 

deveres do CCI, assume-se que a medida seria passível de sanções disciplinares, 

conforme o decreto supramencionado. 

 

 

 

f) Proteção contra retaliação 

 

Todas as empresas estaduais de São Paulo apresentam uma cláusula geral de proteção 

aos reportantes nos seus sistemas de integridade. 

 

Seis programas estabelecem proteção funcional idêntica ao disposto no art. 05, VI, §3º do 

Decreto no 62.349/2016: 

 
Decreto no 62.349/2016 

Art. 5º. As entidades empresariais referidas nos artigos 3o e 4o terão uma 

área de conformidade e um programa de integridade compatíveis com o 

porte econômico e a complexidade de suas operações e que atendam, com 

as adaptações cabíveis, ao disposto no artigo 9º da Lei federal no 13.303, 

de 30 de junho de 2016, além do seguinte: 

(...) 

VI - manutenção de canal para recebimento de denúncias sobre práticas 

de corrupção, fraude, atos ilícitos e irregularidades que prejudiquem o 

patrimônio e a reputação da empresa estatal, incluindo as infrações ao 

Código de Conduta e Integridade.  

(...) 

§3º - O programa de integridade deverá assegurar ao empregado que 

utilizar o canal de denúncias, a estabilidade no emprego durante o 

processo de investigação e até 12 (doze) meses após a publicação da 

decisão administrativa definitiva sobre imputação de responsabilidades, 

caso a identidade do denunciante se torne antecipadamente conhecida do 

denunciado que seja, direta ou indiretamente, o seu superior hierárquico.  

 

 

As outras duas empresas que adotam proteção institucional utilizam linguagem vaga, 

mencionando apenas a possibilidade de “proteção institucional”89 contra eventuais 

tentativas de retaliação ou a “estabilidade no emprego”90, sem pormenorizar o período 

nem as condições que garantem a proteção. Nenhum dos programas de integridade 

dispunham sobre proteções pessoais. 

 

Treze (13) empresas indicam a responsabilização em caso de retaliação contra o 

denunciante. Dessas, a maioria adota apenas menções vagas. Apenas três empresas –

DERSA, Desenvolve SP e EMTU – adotam expressamente as disposições do art. 5º, VI, 

§4º, do Decreto no 62.349/2016. 

                                                 
88  “Art. 19. Para fins de aplicação de sanção classificada como grave no tocante à violação a este 

Código, será considerado como justa causa, para os fins do artigo 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, sem prejuízo de sua responsabilização pessoal nas esferas administrativa, civil e penal. (...) 

IV- Apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa”. EMTU CCI, p. 11. 
89  Cf. EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, Política Anticorrupção, 2018, 

p. 03. 
90  Cf. COMPANHIA DE DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, Código de Conduta da Companhia 

Docas de São Sebastião, 2017, p. 08. 



 

Nenhuma das empresas prevê nem indenização nem qualquer outra ordem de reparação 

por ato de retaliação sofrido pelo reportante. 

 

2. Anexos Empresas Estatais Federais 

 

Tabela 2.1. BB 
 

Empresa estatal BB 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema BB 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Sim 



E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Sim 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas canais indicados 

Requisitos explícitos? 
Sim - autor da irregularidade, descrição dos fatos, indicação 

de provas ou testemunhas 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Não há clareza 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Testemunhal ou qualquer outras 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não mencionado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 



Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Há menção à autonomia de órgão de processamento das 

denúncias, mas vários são designados: Auditoria Interna, 

Diretoria Segurança Institucional, Ouvidoria Interna e 

Gerência Regional de Risco Operacional. Não há clareza 

sobre quem investiga as denúncias recebidas na ouvidoria, 

nem quem analisa ou pune. 

 

Tabela 2.2. BB Seguridade Participações S.A. 
 

Empresa estatal BB Seguridade Participações S.A. 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista (subsidiária BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Revisar 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema BB Seguridade 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 



Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas canais indicados 

Requisitos explícitos? 
Sim - autor da irregularidade, descrição dos fatos, indicação 

de provas ou testemunhas 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Não há clareza 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 



Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim - se identificada ou sigilosa 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Testemunhal ou quaisquer outras 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim 

Duração temporal da preservação Não mencionado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 



Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Há menção à autonomia de órgão de processamento das 

denúncias, mas vários são designados: Comissão de Ética e 

Integridade, Auditoria Interna e Comitê de Auditoria. Não há 

clareza sobre quem investiga as denúncias recebidas na 

ouvidoria, nem quem analisa ou pune. 

 

Tabela 2.3. BNDES 
 

Empresa estatal BNDES 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe BNDES 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema BNDES 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Sim 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 



Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Sim - Comissão de Ética 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 



Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 

Sim - MP se for crime contra sistema financeiro, cometido 

por empresa financiada pelo MP 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Há um regimento da comissão de ética tratando das punições 

por infração ética. Quem investiga é a Ouvidoria e quem 

aplica sanções é a Comissão e o Conselho de Adm. 

 

Tabela 2.4. Caixa Econômica Federal – CAIXA 
 

Empresa estatal Caixa Econômica Federal – CAIXA 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe Caixa 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Caixa 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 



Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas canal 

Requisitos explícitos? 

Sim - relação com a caixa, empregado da caixa envolvido, 

tipo de denúncia, como tomou conhecimento, dirigente 

ciente, dirigente envolvido, dirigente ou gestor tentou 

esconder. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - funcionários e dirigentes x denúncias externas 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Corregedoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 



Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Indicação de testemunhas, evidências ou documentos. 

Recomenda-se a não remoção de provas e evidências, mas 

apenas indicação de onde se encontram. 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 



Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Materiais falam sobre anonimato, mas canal permite 

identificação. O órgão de investigação (corregedoria) é 

liderado por diretor estatutário, vinculado à presidência. 

Porém, a gestão de risco, comissão de ética, anticorrupção e 

outras são vinculadas ao Conselho de Administração. 

 

Tabela 2.5. ELETROBRAS 
 

Empresa estatal ELETROBRAS 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe Eletrobrás 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Energia 

Órgão de vinculação Min. de Minas e Energia 

Programa de Compliance? Sistema Eletrobrás 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Recomendada 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 



Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? 
Sim - descritos no próprio canal (objeto, local, denunciado, 

momento do fato e descrição) 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Gerente de Compliance 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 

Sim - mesmo na denúncia anônima, há e-mail opcional de 

contato. 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não - possibilidade de anexar arquivos 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

para anonimato não há registro do dado 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Não há clareza quanto ao fluxo das denúncias. Ao que parece 

é o seguinte: canal de denúncia - ouvidoria analisa e 

encaminha - gerente de compliance (dentro da diretoria de 

governança?) faz apuração preliminar - Comissão 

Executivade Correição elabora relatório - Gerente de 

compliance encaminha para Diretoria Executiva, Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna e outros 

controles internos - Diretoria e Conselho de Adm. decidem e 

aplicam eventuais penalidades. 

 

Tabela 2.6. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 
 

Empresa estatal Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe Petrobrás 

Dependente de recursos? Não 



Atividade Cadeia produtiva de Petróleo e Gás 

Órgão de vinculação Min. de Minas e Energia 

Programa de Compliance? Sistema Petrobrás 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Superior hierárquico, se colaborador. 

Procedimento de relato previsto? Apenas designação do canal 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato ao tomar contato com o ato ou fato 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 



Qual o procedimento? 
Sim - ouvidoria encaminha para a comissão de ética que 

apura e encaminha resultados para o conselho de adm. 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? falso testemunho 

Consequências para relatos falsos? Infração ao código de ética - punições disciplinares 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Canal indica que apenas sejam mencionados os tipos de 

evidência e indicados os locais onde podem ser encontrados. 

Recomenda que não se busque/apresente qualquer prova 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 



Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações  

 

Tabela 2.7. Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros 
 

Empresa estatal Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros 

Natureza jurídica 
S.A. de capital fechado - economia mista (subsidiária integral 

BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Gestão e cobrança de créditos 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Não 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 



Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Sim 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? 
Diretoria de Segurança Institucional do Banco do Brasil - 

Canal de Denúncia Empresa Limpa, disponível no Portal BB 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? 
Sim - autor da irregularidade, a descrição verídica dos fatos e 

a indicação de provas ou testemunhas. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Ouvidoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
documental e testemunhal 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 



Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

O canal é a Ouvidoria Interna do BB, os contatos estão 

disponíveis no código de ética, mas não há canal eletrônico 

aberto. Checar/pedir: Norma para Tratamento de Denúncias e 

Sugestões; Norma de Apuração de Responsabilidade; Norma 

de Tratamento do Canal de Denúncias. 

 

Tabela 2.8. BB AG - Banco do Brasil Agência Viena/Áustria 
 

Empresa estatal BB AG - Banco do Brasil Agência Viena/Áustria 

Natureza jurídica economia mista (subsidiária integral BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 



Atividade Revisar 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Conselho de Administração 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 



Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Não há clareza 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Não 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 



Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Veda assédio, coerção, ameaça, humilhação pública e outros. 

Há clausula de vedação específica para as instâncias 

administrativas, referindo-se ao abuso de poder. Além disso, 

deve-se observar qualquer mudança na situação financeira 

dos subordinados e reportá-las caso indiquem 

fraudes/atividades ilegais. 

 

Tabela 2.9. BB CONSÓRCIOS 
 

Empresa estatal BB CONSÓRCIOS 

Natureza jurídica 
S.A. de capital fechado - economia mista (subsidiária integral 

BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Revisar 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Não 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 



Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Sim 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? 
Diretoria Executiva (Canal de Denúncia Empresa Limpa, 

disponível no Portal BB) 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? 
Sim - autor da irregularidade, a descrição verídica dos fatos e 

a indicação de provas ou testemunhas. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Ouvidoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Documental e testemunhal 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 



Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações  

 

Tabela 2.10. BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

(BB DTVM) 
 

Empresa estatal 
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (BB DTVM) 

Natureza jurídica 
S.A. de capital fechado - economia mista (subsidiária integral 

BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Adm. de fundos de investimento 



Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Não 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Não 

Faculdade de relatar Sim 

Consequências do não relato Não 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 



Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 



Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações  

 

Tabela 2.11. BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
 

Empresa estatal BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

Natureza jurídica 
S.A. de capital fechado - economia mista (subsidiária integral 

BB) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe BB 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Revisar 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Não 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 



Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Sim 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação dos canais 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Há diversos canais de denúncia: Ouvidoria, Comissão de 

Ética, Comitê de Auditoria, Canal Empresa Limpa. 

Denúncias de corrupção devem ser encaminhadas pelo Canal 

Empresa Limpa. 

 

Tabela 2.12. CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

Empresa estatal CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista (subsidiária Caixa) 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe Caixa 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 



Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Sim 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Superintendência de Riscos e Controles 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 



Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações  



 

Tabela 2.13. Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 
 

Empresa estatal Empresa Gestora de Ativos - EMGEA 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Gestão de ativos da União 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Não 



Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Ouvidorias do Gov. Federal 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Falso testemunho, denúncias ou acusações de má fé 

Consequências para relatos falsos? Infração ao código de ética - punições disciplinares 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Fundamentação consistente 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 



Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações  

 

Tabela 2.14. Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 

 

Empresa estatal Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Industria naval e de defesa 

Órgão de vinculação Min. da Defesa 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Sim - proteção à confidencialidade 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Militares 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 



Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Sim 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 

Não - vale mencionar que a ouvidoria disponibilizou e-mails 

das pessoas que enviaram denúncias/solicitações, então na 

prática há essa possibilidade caso seja por e-mail. 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 
Denúncias falsas, ou de má fé, com o propósito de prejudicar 

as pessoas. 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 



Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

As denúncias éticas devem ser encaminhadas à Comissão de 

Ética, enquanto as denúncias de integridade à Ouvidoria. Isto 

é, pelo CCI não é claro o objeto de denúncia. O critério para 

provas é "fundamentação consistente". Foram 

disponibilizados relatórios de Ouvidoria. Chocante notar que 

um trazia nome completo e e-mails de contato. Ver 

documentos na pasta. 

 



Tabela 2.15. Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP  
 

Empresa estatal Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Fomento à ciência Tecnologia e Inovação 

Órgão de vinculação Min. da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Recomendada 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 



Canais alternativos de denúncia? Ouvidorias do Gov. Federal 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? 

Sim - nomes, local, testemunhas, datas, empresas, instituições 

e unidades envolvidas, documentos e outras informações 

adicionais. 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Ouvidoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 



Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Sim - boa fé 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

O CCI estabelece que os colaboradores devem abster-se de 

receber diretamente denúncias, repassando ao canal 

institucional aquelas que tenham recebido de maneira 

involuntária, mas, ao mesmo tempo, determina que os 

colaboradores devem comunicar imediatamente a seu 

superior todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

público e da Finep. 

 

Tabela 2.16. Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 
 

Empresa estatal 
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - 

HEMOBRÁS 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Produção de hemoderivados 

Órgão de vinculação Min. da Saúde 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 



Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Não 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Não 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Ouvidorias do Gov. Federal 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Não há clareza 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 



Caracterização de relatos falsos? 
Não prejudicar, deliberadamente, a reputação de outros 

colegas, cidadãos, entidades e empresas 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 



Observações 

A existência do canal de denúncias está prevista no estatuto 

social, mas não há especificação no CCI, ainda que apresente 

diversos deveres de relato. Há a possibilidade de contato 

presencial, telefônico ou por e-mail com ouvidoria interna ou 

denúncia pelo sistema e-OUV. 

 

Tabela 2.17. Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL 

 

Empresa estatal Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Fabricação de produtos de defesa e segurança 

Órgão de vinculação Min. da Defesa 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Recomendada 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 



Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Sim - Gerência, Chefia ou Diretoria imediata 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? 

Sim - identificação, e-mail, assunto, telefone, Brasil/Exterior, 

cidade, UF e mensagem - descrição da conduta; autoria, 

elementos de prova ou indicação de onde encontrá-lo. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Não 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Quanto ao procedimento de apuração, o site informa que 

"Diferentemente do SAC, o atendimento da OUVIDORIA 

será presencial ou pelo FALE CONOSCO". A ouvidoria é 

órgão responsável pelo recebimento de denúncias, de acordo 

com o Estatuto. No site, apenas informa-se que a ouvidoria é 

a última instância da empresa para a resolução de problemas 

que não tenham sido resolvidos pelas fábricas, setores da 

empresa e pelo SAC. O formulário online tem a opção 

"denúncia". Provas sempre que possível. Dever de comunicar 

o superior hierárquico ato ou fato contrário ao interesse 

público. Regimento interno da comissão idêntico ao Banco 

do Nordeste. 

 

Tabela 2.18. Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB 
 

Empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 



Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Cadeia produtiva do Urânio 

Órgão de vinculação Min. de Minas e Energia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Não 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Não 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Ouvidorias do Gov. Federal 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? 

Sim - (i) descrição da conduta, (ii) indicação da autoria, caso 

seja possível, (iii) apresentação dos elementos de prova ou 

indicação de onde podem ser encontrados 



Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

3.1.9 Abster-se de fazer ou divulgar, em qualquer ambiente 

virtual, interno ou externo críticas ofensivas à honra ou 

calúnias que exponham a imagem da INB ou a honra de seus 

participantes. 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
documental, testemunhal e pericial 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Sim 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 



Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 

Sim - CEP para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da 

AP Federal em casos de nomeação para cargo em comissão 

ou de alta relevância pública. Quando a violação ao CCI 

transgredir concomitantemente matérias de outra natureza, 

nos campos penal, civil, administrativo ou disciplinar, a CE 

encaminhará cópia dos autos às autoridades competentes, 

sem prejuízo da adoção das demais medidas de sua 

competência. 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

CCI não tem muitas disposições sobre canal de denúncias, 

mas o regimento interno da Comissão de Ética é uma boa 

fonte para procedimentos. 

 

Tabela 2.19. INFRAERO 
 

Empresa estatal INFRAERO 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Operação aeroportuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 



Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Não 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Não 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Indisponível 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? 

Sim - descritos no próprio canal (data, caracterização - 

usuário, passageiro, empresa terceirizada etc., tipo de 

resposta, CEP, endereço, estado, cidade, tipo de relato, local 

de ocorrência, relato) 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Ouvidoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 



Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Prezar pela reputação dos demais empregados não os 

prejudicando por meio de julgamentos preconceituosos, falso 

testemunho ou qualquer outro subterfúgio vil 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Não 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Sim - boa fé 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 



Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Ouvidoria é responsável pelo recebimento e exame de 

denúncias. Como é o diálogo com a CE não é claro. Política 

de Conformidade traz uma lista de fundamentação legal e 

normativa que pode ser útil para o relatório. Link para 

denúncias por formulário online estava indisponível. 

Segundo a informação do site, o formulário permitia 

denúncia anônima ou omissão de dados cadastrais. Não há 

clareza sobre a autoridade competente (ouvidoria x CE) nem 

quanto ao procedimento de apuração dos fatos. 

 

Tabela 2.20. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 
 

Empresa estatal 
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

- SERPRO 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade 
Desenvolvimento, comercialização, licenciamento de 

soluções em TI. Consultorias e assistência técnica. 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 



Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Sim 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Ouvidorias do Gov. Federal 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses interfiram nas suas relações profissionais ou 

comprometam atos legais e de gestão empresarial (3.3.5) 

Consequências para relatos falsos?  

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Sim 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Relativo 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 



Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Conflito porta-vozes (item 3.3.2 CCI). Procedimentos de 

apuração e competência de órgãos internos relativamente 

bem delimitados. 

 

Tabela 2.21. EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - 

TRENSURB 
 

Empresa estatal 
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE 

S.A. - TRENSURB 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 



Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade 
Operação, manutenção, administração e expansão de linha de 

trens urbanos. 

Órgão de vinculação Min. do Desenvolvimento Regional 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Não 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Não 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online – aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 



Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Não permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 

caprichos, interesses de ordem pessoal ou discriminação de 

qualquer natureza, interfiram na execução dos trabalhos e no 

relacionamento com seus colegas, superiores ou 

subordinados hierárquicos. Abster-se de divulgar, por 

quaisquer meios, críticas a colegas, superiores, subordinados 

hierárquicos ou à instituição, evitando fazer referências 

prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras. 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 



Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Emitir opiniões e sugerir medidas no exercício de suas 

atividades, somente após certificar-se da fidedignidade das 

informações e da confiabilidade dos dados. 

 

Tabela 2.22. Banco da Amazônia S.A. 
 

Empresa estatal Banco da Amazônia S.A. 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 



Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online – aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação do canal 

Requisitos explícitos? Sim - clareza dos fatos, fundamentação, indícios suficientes. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 



Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

O Código de Ética não menciona o canal de denúncias, mas 

apenas a Comissão de Ética como responsável pelo 

recebimento. Não há menção a relato falso, mas sim a relato 

de má-fé, sem defini-lo. 

 

Tabela 2.23. BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
 



Empresa estatal BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - economia mista 

Padronização natureza jurídica SEM 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Instituição Financeira 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online – aberto Não 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 



Requisitos explícitos? 

Sim - I. Identificação opcional do denunciante; II. 

Identificação do denunciado; III. Descrição detalhada dos 

fatos; IV. Toda prova documental e/ou indicação dos meios 

de prova de que pretende o denunciante se valer para provar 

o alegado ou indicação de onde podem ser encontrados. 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - Muito claros 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Sim - documental e indicação dos meios de prova. Menção a 

provas testemunhais no procedimento de apuração dos fatos 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 



Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Comissão de Ética subordinada à CEP. O sistema mais claro 

de todos. Possibilidade de fornecimento de informações aos 

órgãos de controle, sem mencionar restrição à identidade. 

 

Tabela 2.24. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
 

Empresa estatal 
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - 

CBTU 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Transporte de passageiros sobre trilhos 

Órgão de vinculação Min. do Desenvolvimento Regional 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 



Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Não 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? E-mail da comissão e superior hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Apenas indicação do canal 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Responsabilização civil, penal, adm., trab., ética 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 



Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Não 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim (CGU, TCU, MP) 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Solicitação ou de ofício pela Comissão 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 
Não há clareza dos canais e seus contatos. Há menções ao 

acionamento de órgãos externos para auxílio na proteção. 

 

Tabela 1.25. Companhia Docas do Pará - CDP 
 

Empresa estatal Companhia Docas do Pará - CDP 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 



Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Administração Portuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 



Requisitos explícitos? 

Sim - I. Identificação opcional do denunciante; II. 

Identificação do denunciado; III. Descrição detalhada dos 

fatos; IV. Toda prova documental e/ou indicação dos meios 

de prova de que pretende o denunciante se valer para provar 

o alegado ou indicação de onde podem ser encontrados. 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - Muito claros 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Sim - documental e indicação dos meios de prova. Menção a 

provas testemunhais no procedimento de apuração dos fatos 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
? 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 



Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Sim - afastamento do denunciado 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Comissão de Ética subordinada à CEP. Sistema claro de 

processamento das denúncias (praticamente igual ao Banco 

do Nordeste). Possibilidade de fornecimento de informações 

aos órgãos de controle, sem mencionar restrição à identidade. 

 

Tabela 2.26. Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 
 

Empresa estatal Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Administração Portuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Não 



Conhecimento direto? Não 

Provas? Recomendada 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Superior hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? 

Sim - I. Identificação opcional do denunciante; II. 

Identificação do denunciado; III. Descrição detalhada dos 

fatos; IV. Toda prova documental e/ou indicação dos meios 

de prova de que pretende o denunciante se valer para provar 

o alegado ou indicação de onde podem ser encontrados. 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - Muito claros 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 



Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Não 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 



Observações 

Comissão de Ética subordinada à CEP. Sistema claro de 

processamento das denúncias (praticamente igual ao Banco 

do Nordeste). Possibilidade de fornecimento de informações 

aos órgãos de controle, sem mencionar restrição à identidade. 

 

Tabela 2.27. CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
 

Empresa estatal 
CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 

de São Paulo 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Armazenagem e entre postagem 

Órgão de vinculação Min. Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 



E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Superior Hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? 

Sim - I. Identificação opcional do denunciante; II. 

Identificação do denunciado; III. Descrição detalhada dos 

fatos; IV. Toda prova documental e/ou indicação dos meios 

de prova de que pretende o denunciante se valer para provar 

o alegado ou indicação de onde podem ser encontrados. 

Momento do relato Suspeita ou ciência da irregularidade 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - Muito claros 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Violação ao Sistema de Ética 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Sim - documental e indicação dos meios de prova. Menção a 

provas testemunhais no procedimento de apuração dos fatos 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Boa-fé 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Sim 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações 

Comissão de Ética subordinada à CEP. Sistema claro de 

apuração das denúncias (muito parecido com Banco do 

Nordeste). Possibilidade de fornecimento de informações aos 

órgãos de controle, sem mencionar restrição à identidade. 

Único que define boa-fé: "Entende-se como de boa-fé o 

denunciante que buscou fornecer informações sinceras, 

honestas e precisas sobre determinado fato, ainda que ao final 

reste comprovado que estas informações estavam 

equivocadas." 

 

Tabela 2.28. Casa da Moeda do Brasil - CMB 
 

Empresa estatal Casa da Moeda do Brasil - CMB 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Emissão de papel moeda e outros impressos 

Órgão de vinculação Min. da Economia 



Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Suspeita ou ciência da irregularidade 



Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 



Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Denúncias contra alta adm. são encaminhadas à CEP. 

Ouvidoria recebe as denúncias. Não há clareza dos 

procedimentos e o canal não está indicado no Código, mas 

apenas no site. 

 

Tabela 2.29. Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 
 

Empresa estatal Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Administração Portuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 



Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Não 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo ? 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Imediatamente 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 



Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Menciona falso testemunho e informações não 

fundamentadas. Traz um fluxo de tratamento das denúncias. 

Salvo nas notas. 

 



Tabela 2.30. Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 
 

Empresa estatal Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Administração Portuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 



Canais alternativos de denúncia? Superior Hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Não 



Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Não há menção expressa ao relato falso, mas vedação quanto 

a Falsear a verdade e alterar documentos. Não há menção aos 

canais no código de ética. No site é possível acessar a 

ouvidoria e ser redirecionado ao canal da CGU, que oferece 

proteção à identidade. 

 

Tabela 2.31. Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 
 

Empresa estatal Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Administração Portuária 

Órgão de vinculação Min. da Infraestrutura 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 



Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Superior hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim - Sindicância e PAD 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 



Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Sim 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Sim 

Observações Não há clareza quanto ao público alvo. 

 

Tabela 2.32. Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 
 

Empresa estatal Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 



Atividade Abastecimento 

Órgão de vinculação Min. Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Não 

Faculdade de relatar Sim 

Consequências do não relato Não 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Não 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Comissão de Ética e Ouvidoria 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? 

Sim - a) identificação da autoria do denunciado; b) narrativa 

dos fatos que, na visão do denunciante, possam infringir o 

Código de Conduta Ética e Integridade da Conab; c) 

solicitação para que a Comissão de Ética apure os fatos. 

Momento do relato Não 



Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Sim 

Qual o procedimento? Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Acesso pelo canal 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Violação ao sistema de ética 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Sim - elementos de prova, indicação dos meios de prova, 

nome de testemunhas 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Não 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 



Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 
Há vedação da denúncia anônima. Ao mesmo, tempo permite 

a denúncia através da CGU, que permite anonimato. 

 

Tabela 2.33. Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - GHC 
 

Empresa estatal Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - GHC 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Hospital 

Órgão de vinculação Min. da Saúde 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 



Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 



Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Não 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 
Não há clareza dos canais e dos procedimentos. Apenas 

disponibilização de canal e dever de relatar. 

 

Tabela 2.34. Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV 
 

Empresa estatal 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 

DATAPREV 

Natureza jurídica Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Tecnologia da Informação 

Órgão de vinculação Min. da Economia 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 



Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Não 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Não 

Faculdade de relatar Sim 

Consequências do não relato Não 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Comissão de Ética, superior hierárquico 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Não há clareza 



Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Apenas se identificada 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não - uso ilícito dos canais 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Sim 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 



Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações 

Oferece proteções funcionais: demissão sem justa causa, 

retirada de benefícios diretos ou indiretos, negativa de acesso 

a treinamentos, alteração unilateral de local de trabalho, 

dentre outras 

 

Tabela 2.35. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH 
 

Empresa estatal Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Hospitais Universitários 

Órgão de vinculação Min. da Saúde 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Não 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado e-OUV 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 



Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto e-OUV 

Intranet Não 

E-mail Não 

Telefone Não 

Correspondência Não 

Pessoalmente Não 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Não 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? Não 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento? Não 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações  

 

Tabela 2.36. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 
 

Empresa estatal Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Padronização natureza jurídica Empresa pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Serviços postais 

Órgão de vinculação Min. da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

Programa de Compliance? Sistema Próprio 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 



Autoridades públicas? Não 

Canal aberto? Sim 

Canal terceirizado Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não exigido 

Especificação do objeto? Sim 

Violação ao Código de Ética/desvio 

ético 
Sim 

Corrupção e/ou fraude Sim 

Qualquer irregularidade Sim 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Infração ao Código de Ética 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim 

Online - aberto Sim 

Intranet Não 

E-mail Sim 

Telefone Sim 

Correspondência Sim 

Pessoalmente Sim 

Aplicativo Não 

Canais alternativos de denúncia? Superior Hierárquico, Comissão de Ética 

Procedimento de relato previsto? Não 

Requisitos explícitos? 
Sim - elementos mínimos, como fato e agente que praticou o 

ato ilícito ou irregular. 

Momento do relato Não 

Clareza do procedimento de apuração 

dos fatos? 
Não 

Qual o procedimento?  

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comissão de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 



Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Anonimato Sim 

Sigilo Sim 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim para anonimato 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Sim 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Momento de início da proteção Não 

Momento de término da proteção Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Conflito: denúncia externa vs política 

de porta-vozes 
Não 

Observações Denúncias quanto a Alta Direção são encaminhadas à CEP. 

 

 



3. Empresas Estatais no Estado de São Paulo  
 

Tabela 3.1. CDHU 
 

Empresa estatal CDHU 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Programas habitacionais 

Órgão de vinculação Secretaria da Habitação 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - contrariedade ao Código de Conduta e Integridade da 

Companhia, como suspeitas de fraudes, assédio moral ou 

sexual, irregularidades contábeis e fiscais, outras. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - internet; correspondência. 

Canal autônomo? Não 

2ª via? Ouvidoria do Estado 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 



Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato, sigilo e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 



Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Sim 

Solução de dúvidas? Comitê de Ética 

Observações 

Denúncias anônimas também serão apurados, caso 

contenham dados e informações suficientes que permitam 

adequada averiguação. Informações tratadas com sigilo e 

confidencialidade. Anonimato sempre garantido. É 

importante que o canal seja utilizado com responsabilidade. 

Menção às melhorias dos mecanismos de governança 

corporativa após a Lei 13.303/16. 

 

Tabela 3.2. Cetesb 
 

Empresa estatal Cetesb 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Controle da poluição 

Órgão de vinculação Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Sim 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - fraude/corrupção, improbidade administrativa, assédio 

moral, assédio sexual, descumprimento de políticas, normas e 

procedimentos relativos ao CCI, conflito de interesses. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 



Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - internet; intranet 

Canal autônomo? Não 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Prejudicar a reputação de outro agente público ou de cidadão 

que dependa de sua atividade, por meio de julgamento 

preconceituoso de qualquer natureza, falso testemunho, 

informação inverídica ou não fundamentada ou argumento 

falacioso; 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Elementos mínimos necessários 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato, sigilo e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 



Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Sim, apenas de 2017.2 

Solução de dúvidas?  

Observações 

Há acompanhamento inclusive para as denúncias anônimas. 

Menção a melhorias dos mecanismos de governança 

corporativa após a Lei 13.303/16. 

 

Tabela 3.3. Companhia Docas de São Sebastião 
 

Empresa estatal Companhia Docas de São Sebastião 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - SEM 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Logística e Transportes 

Órgão de vinculação Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 



Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - fraude, corrupção, atos ilícitos, irregularidades, 

transgressões ao Código de Conduta, ou sobre outras 

questões que possam acarretar prejuízos aos princípios e 

interesses da Companhia e de seus acionistas. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? 
Sim - e-mail; telefone; e-mail ouvidoria; pessoalmente ou 

correspondência. 

Canal autônomo? Não 

2ª via? Ouvidoria do Estado 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato Alta direção da companhia - Confuso 

Momento do relato Imediatamente 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Ouvidoria 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa 

Consequências para relatos falsos? Art. 482 CLT - demissão justa causa 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato 



Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Estabilidade 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas?  

Observações N/A 

 

Tabela 3.4. Cosesp 
 

Empresa estatal Cosesp 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Serviços financeiros 

Órgão de vinculação Secretaria da Fazenda e Planejamento 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 



Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - corrupção, fraude, atos ilícitos e irregularidades que 

prejudiquem o patrimônio e reputação da COSESP, incluindo 

as infrações ao CCI. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Não 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - intranet, internet ou telefone. 

Canal autônomo? Sistema de ouvidoria do Estado 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 



Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e sigilo 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Não 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas? Comitê de Ética 



Observações 

Apesar de não vincular ex-funcionários, na página 07, há 

vedação ao pronunciamento pessoal de quando a pessoa se 

identifica como "tendo sido" de algum departamento da 

COSESP. Canal de denúncia na internet não estava 

disponível, somente previsão no CCI. Ouvidoria não parece 

ser canal específico para denúncias.  Auditoria interna 

registra e o Comitê de Ética apura. AI deve informar o 

Presidente do CA antes da convocação da CE, caso a 

denúncia seja relacionada à diretoria. Existe o campo de 

denúncia na parte do sistema de ouvidoria do governo. 

 

Tabela 3.5. CPOS 
 

Empresa estatal CPOS 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - SEM 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Obras e serviços 

Órgão de vinculação Secretaria de Governo 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto, CCI 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Sim 

Autoridades públicas? Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 
Sim - corrupção, fraude, atos que possam causar prejuízos à 

CPOS, atos ilícitos ou em desconformidade com o CCI. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 



Canal de denúncia? 
Sim - internet, telefone, intranet, caixinha de sugestões, 

correspondência ou presencial 

Canal autônomo? Sistema de ouvidoria do Estado 

2ª via? Sistema de ouvidoria do estado 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Divulgar e comentar fatos, intrigas, boatos e imagens que 

possam prejudicar deliberadamente a reputação de 

empregados, conselheiros e administradores ou causar 

qualquer tipo de constrangimento. 

Consequências para relatos falsos? Art. 482 CLT - demissão justa causa 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 



Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas?  

Observações 

No site, não existe canal específico de denúncia, apenas o 

direcionamento para o sistema de Ouvidoria do estado. Existe 

ainda nome e telefone do Ouvidor da CPOS. Não achei a 

NA-1.1.06 - Procedimentos administrativos para apuração de 

responsabilidade. 

 

Tabela 3.6. CPP 
 

Empresa estatal CPP 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade PPP 

Órgão de vinculação Secretaria da Fazenda e Planejamento 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? CCI 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 



Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos e 

irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a reputação 

da empresa, incluindo as infrações a este Código de Conduta 

e Integridade. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - Ouvidoria da Secretaria da Fazenda 

Canal autônomo? Sim 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e confidencialidade 



Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Não 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Não 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas?  

Observações 

Deverão ser adotados mecanismos de proteção que impeçam 

qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilizar o Canal 

de Denúncias. Em certos casos, a CE da unidade deve acionar 

a CE da Secretaria da Fazenda de SP. Observações ervar 

questões sobre CODECON e denúncia anônima. Não 

consegui acessar o estatuto social devido a erro de 

digitalização. 

 

Tabela 3.7. CPSEC 
 

Empresa estatal CPSEC 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - SEM 

Empresa mãe N/A 



Dependente de recursos? Não 

Atividade Serviços financeiros 

Órgão de vinculação Secretaria da Fazenda e Planejamento 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Não. Os Colaboradores submetidos à aplicação deste Código 

têm o dever de informar a Companhia sobre toda e qualquer 

suspeita de conduta irregular que venham a ter conhecimento 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - Ouvidoria da Secretaria da Fazenda 

Canal autônomo? Sim 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 



Menção a relato falso? Não 

Caracterização de relatos falsos? Não 

Consequências para relatos falsos? Não 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas?  

Observações  

 



Tabela 3.8. Dersa 
 

Empresa estatal Dersa 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Logística e Transportes 

Órgão de vinculação Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? N/A 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Sim 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Sim 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Sim 

Especificação do objeto? 

Sim - práticas de corrupção; fraude; assédio moral; assédio 

sexual; conduta inadequada; conflito de interesses; 

corrupção; discriminação/preconceito; fraude; furto/roubo; 

quebra de sigilo ou da segurança de informações; uso 

indevido de recursos da companhia; irregularidades que 

prejudiquem a reputação da empresa; outras infrações ao 

código de conduta e integridade. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - online, telefone 

Canal autônomo? Sim, terceirizado 

2ª via? Sim 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Imediatamente 



Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

As denúncias/representações comprovadamente desprovidas 

de qualquer fundamento, caracterizadas como caluniosas, 

poderão resultar, a critério da Comissão 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Orientações para a realização de um relato. 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 

Considera-se fundamentada a denúncia que traz elementos 

mínimos de admissibilidade ou plausibilidade, ou seja, a 

denúncia apresentada com informações claras acerca da 

existência do fato denunciado, da autoria, das circunstâncias 

e dos elementos de convicção, bem como todas as provas 

documentais de que dispuser. 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 



Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
art. 05, VI, §4º do Decreto no 62.349/16 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia?  

Solução de dúvidas? 
Superiores hierárquicos, Diretoria ou área de Governança 

Corporativa 

Observações 

Sim, em especial aos membros do Comitê de Ética. Balanço 

patrimonial fala sobre o processo de incorporação da CODEC 

05/17 e sobre o tratamento de uma denúncia que foi 

encaminhada ao MP. 

 

Tabela 3.9. Desenvolve SP 
 

Empresa estatal Desenvolve SP 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Serviços financeiros 

Órgão de vinculação Secretaria da Fazenda e Planejamento 

Programa de integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? N/A 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 



Especificação do objeto? 

Não. Inclui críticas, denúncias, reclamações, sugestões e 

elogios dos colaboradores da Desenvolve SP, relacionados ao 

escopo de atuação da instituição. 

Descrição suficientemente clara? Não 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - intranet, e-mail, presencial, telefone, correspondência. 

Canal autônomo? Não 

2ª Via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Sempre que tomar ciência do descumprimento ao CCI 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Não 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa 

Consequências para relatos falsos? Art. 482 CLT - demissão justa causa 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 

Motivo da denúncia e informações detalhadas sobre os fatos 

que a motivaram. 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 



Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
art. 05, VI, §4º do Decreto no 62.349/16 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de porta-vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Sim 

Solução de dúvidas? Compliance 

Observações 

Denúncias serão encaminhadas ao Comitê de Auditoria, para 

conhecimento, e ao Comitê de Ética, para apuração. 

Denúncias recebidas diretamente pelo Comitê de Ética 

devem ser feitas na presença de no mínimo dois membros e 

entregues por escrito e devidamente assinadas. Balanço 

Patrimonial de 2018 relata que ouve uma denúncia recebida 

pela Ouvidoria. Apesar do site da ouvidoria fazer menção a 

um formulário online, ele não foi encontrado no site. 

 

Tabela 3.10. EMAE 
 

Empresa estatal EMAE 

Natureza jurídica S.A. de capital aberto - SEM 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Recursos energéticos e sistema hídricos 

Órgão de vinculação Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 



Onde? Política Anticorrupção 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Sim 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - práticas de corrupção, fraude, atos ilícitos e 

irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a reputação 

da empresa, incluindo as infrações ao Código de Conduta e 

Integridade. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? 
Sim - telefone (analistas em horário comercial ou caixa postal 

24/7), formulário online. 

Canal autônomo? Sim, terceirizado 

2ª via? Sim 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Tempestivamente 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Sim, caso opte por sigilo 

Menção a relato falso? Sim 



Caracterização de relatos falsos? 

Emitir acusações sem fundamento ou com intuito meramente 

difamatório, injurioso ou caluniador. Expor ao risco de 

linchamento público ou a qualquer situação de natureza 

preconceituosa qualquer indivíduo. Divulgar informações 

relevantes, mexericos, intrigas, comentários, bisbilhotice, 

fotos e nomes que possam causar qualquer tipo de 

constrangimento. Utilizar os recursos da Empresa para 

ataques pessoais e institucionais. 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato, sigilo e denúncia identificada 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Sim 

Duração temporal da preservação Não 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Sim 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 



Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia?  

Solução de dúvidas? Departamento de Conformidade 

Observações 

Dever de relatar situações que comprometam segurança, 

saúde, situações de emergência, além dos citados no objeto. 

Considerou-se que as políticas também são aplicadas a 

terceiros em processo de vinculação uma vez que existiam 

questionário de due dilligence para contratação. Balanço 

Patrimonial de 2018 revela algumas informações sobre canal 

de denúncias: O Canal de Denúncias da EMAE é terceirizado 

a uma empresa especializada. As denúncias recebidas são 

encaminhadas à área de Conformidade, que as apura. As 

eventuais denúncias relativas a fraudes devem ser informadas 

ao Conselho de Administração, mas não há prazo para isso. A 

identidade do denunciante é preservada, tomando-se medidas 

que garantam esse sigilo. Nenhuma denúncia relativa a 

fraude veio ao conhecimento do Comitê de Auditoria. 

 

Tabela 3.11. EMTU 
 

Empresa estatal EMTU 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Logística e Transportes 

Órgão de vinculação Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Programa de Integridade 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 



Especificação do objeto? 

Sim - denúncias sobre práticas de corrupção, fraude, atos 

ilícitos e irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a 

reputação da empresa, incluindo as infrações ao Código de 

Conduta e Integridade da EMTU/SP. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? 
Sim - internet, presencial (ouvidoria), correio, e-mail, 

telefone 

Canal autônomo? Não 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Por escrito 

Órgão para relato  

Momento do relato Imediatamente 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim, se identificado 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? Denúncia que o denunciante saiba ser falsa 

Consequências para relatos falsos? Art. 482 CLT - demissão justa causa 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Não 



Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Boa-fé 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
art. 05, VI, §4º do Decreto no 62.349/16 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia?  

Solução de dúvidas?  

Observações 

Canal considerado não autônomo, pois sistema próprio 

aparentemente. Criação do CCI em 2018, juntamente ao 

canal de denúncias e as demais políticas. 32 denúncias 

recebidas que após verificação caso a caso foram 

identificadas como reclamações. 

 

Tabela 3.12. IPT 
 

Empresa estatal IPT 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Sim 

Atividade Instituto de pesquisa 

Órgão de vinculação Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? CCI 



Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Não 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - corrupção, fraudes, atos ilícitos e irregularidades que 

prejudiquem o patrimônio e a reputação da empresa, 

incluindo as infrações ao Código de Conduta e Integridade 

interno e ao Código de Ética da Administração Pública 

Estadual. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - Internet 

Canal autônomo? Sistema de ouvidoria do Estado 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Conduta e Integridade 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Não 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

Prestar, de má-fé ou por negligência, falsa informação sobre 

a ocorrência de possíveis más condutas em pesquisa 

tecnológica ou na prestação de serviços técnicos. 



Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia?  

Solução de dúvidas? Comitê de Conduta e Integridade 

Observações 
Balanço patrimonial não fala nada sobre edição de CCI nem 

sobre denúncias. 

 

Tabela 3.13. Metrô 

 



Empresa estatal Metrô 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Logística e Transportes 

Órgão de vinculação Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Sim 

Autoridades públicas? Não 

Boa-fé? Sim 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - irregularidade, ato ilícito, fraude, corrupção, fato, dado 

ou situação de que tenham conhecimento e que possam 

prejudicar a empresa, seus empregados ou demais públicos 

de relacionamento do Metrô. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 

Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim - internet, e-mail, telefone, presencial. 

Canal autônomo? Sim 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Imediatamente 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de Ética 



Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

O anonimato é preservado, porém será́ averiguada a 

ocorrência de denuncismo conspiratório, infundado, doloso 

ou fraudulento. 

Consequências para relatos falsos? Averiguação 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 

Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Não - sempre anonimato. Pode escolher identificar-se 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Averiguação em caso de relato falso 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Não 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Não 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 



Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Sim 

Solução de dúvidas?  

Observações 

Segundo o balanço anual, o Comitê de Auditoria reuniu-se 

para acompanhar as averiguações das denúncias recebidas via 

Canal de Denúncias. 

 

Tabela 3.14. Prodesp 
 

Empresa estatal Prodesp 

Natureza jurídica S.A. de capital fechado - Empresa Pública 

Empresa mãe N/A 

Dependente de recursos? Não 

Atividade Informática 

Órgão de vinculação Secretaria de Governo 

Programa de Integridade? Sim 

Previsão sobre reportantes? Sim 

Onde? Estatuto 

Pessoal interno? Sim 

Ex-funcionários? Não 

Terceiros com vínculo? Sim 

Terceiros com vínculo anterior? Não 

Terceiros em processo de vinculação? Não 

Cidadãos? Sim 

Autoridades públicas? Sim 

Boa-fé? Não 

Conhecimento direto? Não 

Provas? Não 

Especificação do objeto? 

Sim - denúncias sobre práticas de corrupção, fraude, atos 

ilícitos e irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a 

reputação da empresa, incluindo as infrações ao Código de 

Conduta e Integridade da [empresa]. No canal de denúncias, 

são recebidos relatos de ocorrências como: assédio sexual, 

assédio moral, conflito de interesses, fraude, ação criminosa, 

improbidade administrativa. 

Descrição suficientemente clara? Sim 

Dever de relatar Sim 

Faculdade de relatar Não 



Consequências do não relato Sim 

Incentivos? Não 

Canal de denúncia? Sim – internet. 

Canal autônomo? Não 

2ª via? Não 

Procedimento de relato previsto? Sim 

Requisitos explícitos? Não 

Órgão para relato  

Momento do relato Não 

Procedimentos de apuração dos 

fatos? 
Sim 

Autoridade responsável por apurar o 

objeto? 
Comitê de ética 

Direito de ciência sobre a tramitação 

processual? 
Sim 

Acesso à decisão? Sim 

Possibilidade de contatar o reportante 

para esclarecimentos? 
Não 

Menção a relato falso? Sim 

Caracterização de relatos falsos? 

3.1.1. Repudiar toda e qualquer forma de boato, rumores 

maliciosos ou outros tipos de constrangimento que gerem um 

ambiente ofensivo aos direitos pessoais. 3.1.2. Fazer, 

intencionalmente, acusações falsas de conduta ilegal e 

antiética. 

Consequências para relatos falsos? Sim 

Previsão de quais provas o relato deve 

oferecer? 
Não 

Critérios claros para considerar as 

provas suficientes, sérias ou eficazes? 
Não 

Há previsão de tratamento das provas 

ilícitas? 
Não 

Grau de preservação da identidade Anonimato e confidencialidade 

Há definição clara dos termos usados 

para definir esse grau? (anonimato, 

sigilo etc.) 

Não 

Duração temporal da preservação Prazo indeterminado 

Momento exato em que se inicia a 

preservação 
Não 

Direito de escolha ao grau de 

preservação 
Não 



Possibilidade de relativizar o grau de 

preservação 
Sim 

Tratamento dos pedidos de revelação 

da identidade do relator? 
Não 

Representação do objeto a 

autoridades (especialmente controle) 
Não 

Cláusula geral de proteção? Sim 

Condições para obter proteção? Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Proteções pessoais Não 

Proteção contra funcional Decreto 62.349/16. Art. 05, VI, §3. 

Responsabilização por ato de 

retaliação 
Sim 

Reparação (após retaliação) Não 

Indenização (após retaliação) Não 

Apoio institucional para relato 

externo? 
Não 

Política de Porta-Vozes Sim 

Política de divulgação de informações Sim 

Relatórios dos canais de denúncia? Não 

Solução de dúvidas?  

Observações 

Balanço anual: Dentro do processo de adequação à Lei 

federal no 13.303/2016 (Lei das Estatais), entrou em vigor o 

novo Código de Conduta e Integridade da empresa; foi 

constituído o Comitê de Ética aprovado no final do ano 

anterior; e aberto Canal de Denúncias no site da companhia, 

possibilitando a qualquer interessado reportar, com total 

garantia de sigilo, práticas de corrupção, fraudes, atos ilícitos 

e irregularidades envolvendo a empresa ou seus funcionários, 

bem como infrações ao Código de Conduta e Integridade. O 

uso de ferramenta de EaD permitiu a certificação de 100% 

dos funcionários no Código de Conduta e Integridade. 

 

 



Tabela 3.15. Canais de Denúncia em Empresas Estatais do Estado de São Paulo 
 

Empresa 
Caixa 

coletora 

Caixa 

postal 
Correspondência E-mail Internet Intranet 

Ouvidoria Secretaria da 

Fazenda 
Presencial 

SAC 

Emergência 
Telefone 

CDHU           

CDSS           

CETESB           

COSESP           

CPOS           

CPP           

CPSEC           

CPTM           

DERSA           

Des. SP           

EMAE           

EMTU           

Impr. Of.           

IPT           

METRO           

PRODESP           

SABESP           

Total 1 2 8 7 12 5 2 8 1 11 

 



Tabela 3.16. Objeto de Relato em Empresas Estatais do Estado de São Paulo 
 

Empresa 
Assédio 

moral 

Assédio 

sexual 

Ato 

ilícito 

Conflito 

de 

interesse 

Corrupção Discriminação Fraude Furto/roubo Improbidade 
Infração 

ao CCI 
Irregularidade 

Quebra 

de 

sigilo 

Uso 

indevido 

de 

recursos 

CDHU              

CETESB              

CDSS              

COSESP              

CPOS              

CPP              

CPSEC              

CPTM              

DERSA              

Des. SP              

EMAE              

EMTU              

IO              

IPT              

METRO              

PRODESP              

SABESP              

TOTAL 4 4 11 3 14 1 15 1 2 13 11 1 1 

 

 

 



ANEXO V – Eixo Jurisprudência 

 

1. Supremo Tribunal Federal 

 

Tabela 1.1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
 

Processo Órgão colegiado Data de Julg. Relator 

RHC 59427 / SP Primeira Turma 01/12/1981 Clóvis Ramalhete 

RE 100912 / SP Primeira Turma 22/10/1985 Néri da Silveira 

Ext 542 / EUA Tribunal Pleno 03/02/1992 Celso de Mello 

HC 69312 / RJ Segunda Turma 04/04/1992 Marco Aurélio 

HC 70389 / SP Tribunal Pleno 23/06/1994 Sydney Sanches 

Ext 633 / CH Tribunal Pleno 28/08/1996 Celso de Mello 

ADI-MC 2010 / DF Tribunal Pleno 30/09/1999 Celso de Mello 

RE 208790-SP Pleno 27/09/2000 Ilmar Galvão 

ADI-MC 2251-DF Tribunal Pleno 15/03/2001 Sydney Sanches 

HC 80240 / RR Tribunal Pleno 20/06/2001 Sepúlveda Pertence 

HC 83125 / DF Primeira Turma 06/09/2003 Marco Aurélio 

HC 82424 / RS Tribunal Pleno 07/09/2003 Moreira Alves 

MS 24405 / DF Tribunal Pleno 03/12/2003 Carlos Velloso 

ADI-MC 2566 / DF Tribunal Pleno 22/02/2004 Sydney Sanches 

Inq 2033 / DF Tribunal Pleno 16/06/2004 Nelson Jobim 

Inq 2036 / PA Tribunal Pleno 23/06/2004 Carlos Britto 

HC 84254 / PI Segunda Turma 30/11/2004 Celso de Mello 

HC 83773 / SP Segunda Turma 07/12/2004 Celso de Mello 

Inq 2154 / DF Tribunal Pleno 17/12/2004 Marco Aurélio 

HC 82788 / RJ Segunda Turma 12/04/2005 Celso de Mello 

MS 24831 / DF Tribunal Pleno 22/06/2005 Celso de Mello 

MS 24831 / DF Tribunal Pleno 22/06/2005 Celso de Mello 

MS 24849 / DF Tribunal Pleno 22/06/2005 Celso de Mello 

MS 24849 / DF Tribunal Pleno 22/06/2005 Celso de Mello 

HC 85964/PE Primeira Turma 29/06/2005 Marco Aurélio 

ADI 2797 / DF Tribunal Pleno 15/09/2005 Sepúlveda Pertence 

Inq 1957 / PR Tribunal Pleno 11/11/2005 Carlos Velloso 

ADI 2903 / PB Tribunal Pleno 01/12/2005 Celso de Mello 

HC 87341 / PR Primeira Turma 07/02/2006 Eros Grau 

HC 89594 / MG Segunda Turma 19/06/2006 Eros Grau 

HC 87041 / PA Primeira Turma 29/06/2006 Cezar Peluso 

HC 87468 / SP Primeira Turma 29/06/2006 Cezar Peluso 

AO 1402/RR Primeira Turma 19/09/2006 Sepulveda Pertence 

HC 88702 / SP Segunda Turma 19/09/2006 Celso de Mello 

ADI-MC 3090 / DF Tribunal Pleno 11/10/2006 Gilmar Mendes 

HC 83981 / RS Segunda Turma 31/10/2006 Cezar Peluso 

HC 89915/GO Primeira Turma 14/11/2006 Carmen Lúcia 



HC 88600/SP Primeira Turma 12/12/2006 Ricardo Levandowski 

RE 393175 AgR / RS Segunda Turma 12/12/2006 Celso de Mello 

HC 84311 / SP Segunda Turma 03/04/2007 Cezar Peluso 

HC 87343 / SP Segunda Turma 24/04/2007 Cezar Peluso 

HC-QO 90617 / PE Segunda Turma 19/06/2007 Gilmar Mendes 

ADI-MC 1923-DF Tribunal Pleno 01/08/2007 Ilmar Galvão 

HC 83947 / AM Segunda Turma 07/08/2007 Celso de Mello 

HC 84827 / TO Primeira Turma 07/08/2007 Marco Aurélio 

Inq 2245 / MG Tribunal Pleno 28/08/2007 Joaquim Barbosa 

MS 26602 / DF Tribunal Pleno 04/10/2007 Eros Grau 

MS 26603 / DF Tribunal Pleno 04/10/2007 Celso de Mello 

Rcl 4713 / SC Tribunal Pleno 17/12/2007 Ricardo Lewandowski 

HC 90688 / PR Primeira Turma 12/02/2008 Ricardo Lewandowski 

HC 88548 / SP Segunda Turma 18/03/2008 Gilmar Mendes 

ADI 3510 / DF Tribunal Pleno 29/05/2008 Ayres Britto 

HC 93050 / RJ Segunda Turma 10/06/2008 Celso de Mello 

HC 91350/SP Segunda Turma 17/06/2008 Ellen Gracie 

RHC 86082/RS Segunda Turma 05/08/2008 Ellen Gracie 

HC 90321 / SP Segunda Turma 02/09/2008 Ellen Gracie 

Inq 1926 / DF Tribunal Pleno 09/10/2008 Ellen Gracie 

Inq 2424 / RJ Tribunal Pleno 26/11/2008 Cezar Pelluso 

RE 402717 / PR Segunda Turma 02/12/2008 Carlos Britto 

MS 27339 / DF Tribunal Pleno 02/02/2009 Menezes Direito 

ADPF 130 / DF Tribunal Pleno 30/04/2009 Carlos Britto 

RE 511961 / SP Tribunal Pleno 17/06/2009 Gilmar Mendes 

RHC 93817 / RS Primeira Turma 30/06/2009 Carlos Britto 

ADPF 46 / DF Tribunal Pleno 05/08/2009 Marco Aurélio 

Pet 3388 / RR Tribunal Pleno 13/09/2009 Carlos Britto 

HC 90178/RJ Segunda Turma 02/02/2010 Cezar Pelluso 

HC 102464 / RR Segunda Turma 09/03/2010 Eros Grau 

HC 95244/PE Primeira Turma 23/03/2010 Dias Toffoli 

HC 98345/RJ Primeira Turma 16/06/2010 Marco Aurélio 

HC 97390 / SP Primeira Turma 31/08/2010 Ricardo Lewandowski 

MS 25116 / DF Tribunal Pleno 08/09/2010 Ayres Britto 

RHC 100657 / MS Segunda Turma 14/09/2010 Ellen Gracie 

AI/AgR 802403 / SC Primeira Turma 09/11/2010 Carmen Lúcia 

RE 633703 / MG Tribunal Pleno 23/03/2011 Gilmar Mendes 

ADI 4277 / DF Tribunal Pleno 05/05/2011 Ayres Britto 

ADPF 132 / RJ Tribunal Pleno 05/05/2011 Ayres Britto 

ADPF 187 / DF Tribunal Pleno 15/06/2011 Celso de Mello 

RE 414426 / SC Tribunal Pleno 01/08/2011 Ellen Gracie 

HC 105833 / SP Primeira Turma 09/08/2011 Marco Aurélio 

HC 99490 / SP Segunda Turma 09/08/2011 Joaquim Barbosa 



RHC 108560 / SP Primeira Turma 09/08/2011 Ricardo Lewandowski 

RHC 108586 / DF Primeira Turma 09/08/2011 Ricardo Lewandowski 

HC 104139 / SP Primeira Turma 16/08/2011 Luiz Fux 

HC 108483 / RS Segunda Turma 20/09/2011 Ricardo Levandowski 

HC 103418/PE Primeira Turma 18/10/2011 Dias Toffoli 

ADI-MC-Ref 4638 / DF Tribunal Pleno 08/02/2012 Marco Aurélio 

AI 853078 AgR / RS Primeira Turma 28/02/2012 Carmen Lúcia 

HC 103325 / RJ Segunda Turma 03/04/2012 Celso de Mello 

HC 111244 / SP Segunda Turma 10/04/2012 Ayres Britto 

ADPF 54 / DF Tribunal Pleno 12/04/2012 Marco Aurélio 

ADI 4414 / AL Tribunal Pleno 31/05/2012 Luiz Fux 

HC 104362 / SP Primeira Turma 28/08/2012 Rosa Weber 

RE-ED 596302 / SP Primeira Turma 25/09/2012 Dias Toffoli 

Inq 2704 / RJ Tribunal Pleno 17/10/2012 Rosa Weber 

ARE 704966 AgR / SC Primeira Turma 30/10/2012 Marco Aurélio 

RHC 103707 / SP Segunda Turma 30/10/2012 Gilmar Mendes 

RMS 29198 / DF Segunda Turma 30/10/2012 Carmen Lúcia 

HC 108147 / PR Segunda Turma 11/12/2012 Carmen Lúcia 

AP 470 / MG Tribunal Pleno 17/12/2012 Joaquim Barbosa 

HC 109713 / RJ Primeira Turma 19/02/2013 Rosa Weber 

HC 113597 / SP Segunda Turma 05/03/2013 Ricardo Levandowski 

HC 105484 / MT Segunda Turma 12/03/2013 Carmen Lúcia 

ADI 4357 / DF Tribunal Pleno 14/03/2013 Ayres Britto 

Inq 3215 / RS Pleno 04/04/2013 Dias Toffoli 

RHC 113544 / MS Segunda Turma 18/06/2013 Gilmar Mendes 

HC 112811 / SP Segunda Turma 25/06/2013 Carmen Lúcia 

RHC 116624/DF Primeira Turma 13/08/2013 Dias Toffoli 

HC 106664 / SP Segunda Turma 27/08/2013 Celso de Mello 

HC 114841 / SP Primeira Turma 10/09/2013 Luiz Fux 

RHC 117265/SE Segunda Turma 29/10/2013 Ricardo Levandowski 

HC 118844 / SP Primeira Turma 19/11/2013 Roberto Barroso 

RHC 109979/DF Segunda Turma 19/11/2013 Ricardo Levandowski 

Inq 3555 / DF Tribunal Pleno 21/11/2013 Marco Aurélio 

RHC 117972 / SP Primeira Turma 18/02/2014 Luiz Fux 

RHC 120878/DF Segunda Turma 25/02/2014 Ricardo Levandowski 

Inq 2606 / MT Tribunal Pleno 04/03/2014 Luiz Fux 

HC 119321 / MG Primeira Turma 11/03/2014 Luiz Fux 

HC 120234 AgR / PR Primeira Turma 11/03/2014 Luiz Fux 

RHC 116000 AgR / GO Segunda Turma 25/03/2014 Celso de Mello 

RHC 120551 / MT Segunda Turma 08/04/2014 Ricardo Levandowski 

RE 798216 AgR / SC Primeira Turma 09/04/2014 Luiz Fux 

HC 115773 AgR / PE Segunda Turma 13/05/2014 Celso de Mello 

RHC 116166 / SP Segunda Turma 27/05/2014 Gilmar Mendes 



RHC 122279 / RJ Segunda Turma 12/08/2014 Gilmar Mendes 

HC-AgR 120865 / RJ Primeira Turma 19/08/2014 Luiz Fux 

HC 122057 / SP Primeira Turma 02/09/2014 Dias Toffoli 

Inq 2606 / MT Tribunal Pleno 04/09/2014 Luiz Fux 

AP 530 / MS Primeira Turma 09/09/2014 Rosa Weber 

RHC-AgR 122683 / RN Segunda Turma 09/09/2014 Carmen Lúcia 

HC 121907 / AM Primeira Turma 30/09/2014 Dias Toffoli 

RHC 110436 AgR / DF Primeira Turma 28/10/2014 Roberto Barroso 

RHC 117988 / RS Segunda Turma 16/12/2014 Gilmar Mendes 

HC 107362 / PR Segunda Turma 10/02/2015 Teori Zavascki 

HC-AgR 120203 / RJ Primeira Turma 10/02/2015 Roberto Barroso 

HC 84548 / SP Tribunal Pleno 04/03/2015 Marco Aurélio 

RHC 125392 / RJ Segunda Turma 17/03/2015 Carmen Lúcia 

HC 124677 AgR / SP Primeira Turma 07/04/2015 Roberto Barroso 

Inq 3847 AgR / GO Primeira Turma 07/04/2015 Dias Toffoli 

ARE 676280 AgR / SP Primeira Turma 14/04/2015 Roberto Barroso 

HC 127195 / PA Segunda Turma 12/05/2015 Dias Toffoli 

RE 593727 / MG Tribunal Pleno 14/05/2015 Cezar Peluso 

ADI 4815 / DF Tribunal Pleno 10/06/2015 Carmen Lúcia 

MI 844 / DF Tribunal Pleno 11/06/2015 Ricardo Lewandowski 

RHC 121748 AgR / MS Primeira Turma 04/08/2015 Roberto Barroso 

AP 560 / SC Segunda Turma 25/08/2015 Dias Toffoli 

HC 127483 / PR Tribunal Pleno 27/08/2015 Dias Toffoli 

HC 113522 / SP Segunda Turma 01/09/2015 Gilmar Mendes 

ADI 4650 / DF Tribunal Pleno 17/09/2015 Luiz Fux 

Ext 1405 / DF Primeira Turma 20/10/2015 Luiz Fux 

AC-AgR 3872 / DF Pleno 22/10/2015 Teori Zavascki 

ARE-AgR 909020 / DF Primeira Turma 27/10/2015 Luiz Fux 

ADPF 291 / DF Tribunal Pleno 28/10/2015 Roberto Barroso 

Rcl-AgR 21724 / MG Segunda Turma 03/11/2015 Teori Zavascki 

RE 603616 / RO Tribunal Pleno 05/11/2015 Gilmar Mendes 

Rcl-AgR 21504 / SP Segunda Turma 17/11/2015 Celso de Mello 

RHC 117029 / RS Primeira Turma 17/11/2015 Dias Toffoli 

RHC 121496 / SP Segunda Turma 24/11/2015 Dias Toffoli 

Inq 4088 / DF Primeira Turma 01/12/2015 Edson Fachin 

ADPF-MC 378 / DF Tribunal Pleno 17/12/2015 Edson Fachin 

ARE-AgR 890938 / BA Primeira Turma 23/02/2016 Rosa Weber 

ADI 2859 / DF Tribunal Pleno 24/02/2016 Dias Toffoli 

RE 601314 / SP Tribunal Pleno 24/02/2016 Edson Fachin 

HC 109598 AgR/DF Segunda Turma 15/03/2016 Celso de Mello 

HC 132143 / MT Primeira Turma 15/03/2016 Edson Fachin 

MI-ED 1542 / DF Tribunal Pleno 17/03/2016 Rosa Weber 

HC 106152 / MS Primeira Turma 29/03/2016 Rosa Weber 



Inq 4177 / DF Primeira Turma 12/04/2016 Edson Fachin 

HC 128853 / AP Segunda Turma 31/05/2016 Gilmar Mendes 

RHC-AgR 131161 / RJ Primeira Turma 14/06/2016 Edson Fachin 

HC 118533 / MS Tribunal Pleno 23/06/2016 Carmen Lúcia 

RE 898450 / SP Tribunal Pleno 17/08/2016 Luiz Fux 

HC 128894 / RS Segunda Turma 23/08/2016 Dias Toffoli 

ADI 5577 / DF Tribunal Pleno 25/08/2016 Rosa Weber 

ARE 954758 AgR / RS Segunda Turma 26/08/2016 Gilmar Mendes 

Pet 6005 / DF Primeira Turma 30/08/2016 Marco Aurélio 

ADI 2404 / DF Tribunal Pleno 31/08/2016 Dias Toffoli 

RHC 126884 / RJ Segunda Turma 27/09/2016 Dias Toffoli 

RHC 129043 / PR Segunda Turma 04/10/2016 Dias Toffoli 

ADI 5062 / DF Tribunal Pleno 27/10/2016 Luiz Fux 

AP 908 / SP Primeira Turma 08/11/2016 Roberto Barroso 

HC-AgR 136751 / PE Segunda Turma 18/11/2016 Teori Zavascki 

HC 135969 AgR/MA Segunda Turma 29/11/2016 Celso de Mello 

RHC 134682 / BA Primeira Turma 29/11/2016 Edson Fachin 

Ext 1434 / DF Segunda Turma 06/12/2016 Celso de Mello 

AP 618 / RJ Segunda Turma 13/12/2016 Dias Toffoli 

RE 650898 / RS Tribunal Pleno 01/02/2017 Marco Aurélio 

HC 133148 / ES Segunda Turma 21/02/2017 Ricardo Levandowski 

AP 912 / PB Primeira Turma 07/03/2017 Luiz Fux 

HC-AgR 138413 / SP Primeira Turma 07/03/2017 Roberto Barroso 

Rcl 11949 / RJ Tribunal Pleno 16/03/2017 Carmen Lúcia 

HC 87395 / PR Tribunal Pleno 23/03/2017 Ricardo Lewandowski 

HC 136503 / PR Segunda Turma 04/04/2017 Dias Toffoli 

ARE 654432 / GO Tribunal Pleno 05/04/2017 Edson Fachin 

AI 725700 AgR / RJ Primeira Turma 02/05/2017 Marco Aurélio 

HC 137728 / PR Segunda Turma 02/05/2017 Edson Fachin 

Inq 4045 AgR/ES Segunda Turma 30/05/2017 Dias Toffoli 

Inq-AgR 4415 / DF Segunda Turma 13/06/2017 Edson Fachin 

RHC-AgR 142765 / PB Primeira Turma 19/06/2017 Luiz Fux 

Pet-AgR 6266 / DF Primeira Turma 23/06/2017 Luiz Fux 

AR-AgR 2512 / DF Tribunal Pleno 30/06/2017 Dias Toffoli 

Pet 5735 / DF Primeira Turma 22/08/2017 Luiz Fux 

ADI 3937 / SP Tribunal Pleno 24/08/2017 Marco Aurélio 

ADI 4066 / DF Tribunal Pleno 24/08/2017 Rosa Weber 

ARE 867091 AgR / DF Primeira Turma 05/09/2017 Rosa Weber 

RHC 125217 AgR / SP Primeira Turma 27/10/2017 Roberto Barroso 

ADI 4923 / DF Tribunal Pleno 08/11/2017 Luiz Fux 

Inq 4378/DF Segunda Turma 21/11/2017 Edson Fachin 

ADI 3470 / RJ Tribunal Pleno 29/11/2017 Rosa Weber 

MS 32788 / GO Segunda Turma 05/12/2017 Gilmar Mendes 



Inq 3994 / DF Segunda Turma 18/12/2017 Edson Fachin 

ADI 4874 / DF Tribunal Pleno 01/02/2018 Rosa Weber 

RHC 132115 / PR Segunda Turma 06/02/2018 Dias Toffoli 

Pet 6268 / DF Primeira Turma 06/03/2018 Rosa Weber 

ADI 2877 / RJ Tribunal Pleno 08/03/2018 Marco Aurélio 

HC 141949 / DF Segunda Turma 13/03/2018 Gilmar Mendes 

AP-QO 937 / RJ Pleno 03/05/2018 Roberto Barroso 

Inq 4118 / DF Segunda Turma 08/05/2018 Edson Fachin 

Inq 4633 / DF Segunda Turma 08/05/2018 Edson Fachin 

Pet 7346 / DF Segunda Turma 08/05/2018 Edson Fachin 

AP 996 / DF Segunda Turma 29/05/2018 Edson Fachin 

Rcl-AgR 28747 / PR Primeira Turma 05/06/2018 Alexandre de Moraes 

ADPF 444 / DF Tribunal Pleno 14/06/2018 Gilmar Mendes 

AP 1003 / DF Segunda Turma 19/06/2018 Edson Fachin 

MI-AgR 6515 / DF Tribunal Pleno 20/06/2018 Roberto Barroso 

MI-AgR 6770 / DF Tribunal Pleno 20/06/2018 Alexandre de Moraes 

ADI 4451 / DF Tribunal Pleno 21/06/2018 Alexandre de Moraes 

ARE 1069179 AgR / PR Segunda Turma 22/06/2018 Edson Fachin 

ADI 5794 / DF Tribunal Pleno 29/06/2018 Edson Fachin 

ARE 1122678 AgR / SP Primeira Turma 29/06/2018 Roberto Barroso 

ARE 1111319 AgR / MG Primeira Turma 10/09/2018 Rosa Weber 

AP 1030 AgR / DF Segunda Turma 25/09/2018 Edson Fachin 

HC 156600 / SP Segunda Turma 25/09/2018 Gilmar Mendes 

Rcl-AgR 28262 / PI Segunda Turma 28/09/2018 Edson Fachin 

ARE-AgR 1126955 / GO Primeira Turma 05/10/2018 Rosa Weber 

ARE-AgR-segundo 1120771 / RO Primeira Turma 05/10/2018 Roberto Barroso 

HC-AgR 134686 / RJ Primeira Turma 05/10/2018 Rosa Weber 

MS-AgR 34099 / DF Tribunal Pleno 05/10/2018 Celso de Mello 

RHC-AgR 149205 / BA Primeira Turma 05/10/2018 Roberto Barroso 

AP 896 / DF Primeira Turma 09/10/2018 Rosa Weber 

ADI 4693 / BA Tribunal Pleno 11/10/2018 Alexandre de Moraes 

RMS 33151 / DF Primeira Turma 16/10/2018 Marco Aurélio 

AO 2275 / RN Primeira Turma 23/10/2018 Luiz Fux 

Ext 1503 / DF Segunda Turma 23/10/2018 Carmen Lúcia 

Inq 4660 / DF Segunda Turma 23/10/2018 Gilmar Mendes 

HC-AgR 159142 / MT Segunda Turma 26/10/2018 Gilmar Mendes 

Inq-ED 4118 / DF Segunda Turma 30/10/2018 Edson Fachin 

ARE-AgR 1078952 / SC Primeira Turma 06/11/2018 Rosa Weber 

ARE-AgR 1132825 / SP Primeira Turma 06/11/2018 Rosa Weber 

ARE-AgR 1136209 / MG Primeira Turma 06/11/2018 Rosa Weber 



ARE-AgR 1153803 / SP Primeira Turma 06/11/2018 Alexandre de Moraes 

HC-AgR 154415 / SP Segunda Turma 06/11/2018 Gilmar Mendes 

HC-AgR 158266 / DF Primeira Turma 06/11/2018 Roberto Barroso 

HC-ED-AgR 158075 / MG Primeira Turma 06/11/2018 Roberto Barroso 

Inq-ED 4506 / DF Primeira Turma 06/11/2018 Roberto Barroso 

Pet-AgR-segundo 7632 / DF Segunda Turma 06/11/2018 Edson Fachin 

Pet-AgR-segundo 7632 / DF Segunda Turma 06/11/2018 Edson Fachin 

ARE 1103798 AgR/MS Primeira Turma 12/11/2018 Alexandre de Moraes 

ARE-AgR 1103798 / MS Primeira Turma 12/11/2018 Alexandre de Moraes 

HC-AgR 156866 / SP Primeira Turma 12/11/2018 Luiz Fux 

HC-AgR 158221 / RJ Segunda Turma 12/11/2018 Gilmar Mendes 

Inq-QO-ED 4703 / DF Primeira Turma 12/11/2018 Luiz Fux 

MS-ED 35631 / DF Primeira Turma 12/11/2018 Alexandre de Moraes 

Pet 7792 / DF Segunda Turma 13/11/2018 Edson Fachin 

HC-AgR 150580 / SP Segunda Turma 19/11/2018 Gilmar Mendes 

HC-AgR 156157 / PR Primeira Turma 19/11/2018 Alexandre de Moraes 

HC 144008 / RJ Primeira Turma 20/11/2018 Marco Aurélio 

HC 145211 / MT Primeira Turma 20/11/2018 Marco Aurélio 

ARE-AgR 1153963 / RS Primeira Turma 23/11/2018 Luiz Fux 

ARE-AgR 1107575 / SP Primeira Turma 30/11/2018 Rosa Weber 

HC-AgR 163599 / CE Primeira Turma 30/11/2018 Luiz Fux 

RHC-AgR 134372 / DF Segunda Turma 07/12/2018 Celso de Mello 

Inq 4005 / DF Segunda Turma 11/12/2018 Edson Fachin 

Inq-ED 3980 / DF Segunda Turma 11/12/2018 Edson Fachin 

AP-ED-segundos-EI-AgR 530 / MS Tribunal Pleno 12/12/2018 Marco Aurélio 

ARE-AgR 1041303 / DF Segunda Turma 14/12/2018 Edson Fachin 

HC-AgR 154237 / PA Primeira Turma 18/12/2018 Rosa Weber 

Inq-ED 2340 / MT Primeira Turma 18/12/2018 Rosa Weber 

RE-AgR 1096956 / RS Primeira Turma 18/12/2018 Rosa Weber 

RHC 128096 / RS Primeira Turma 18/12/2018 Marco Aurélio 

HC 148106 / PR Primeira Turma 05/02/2019 Marco Aurélio 

Inq-QO-ED 4428 / DF Segunda Turma 12/02/2019 Gilmar Mendes 

HC-AgR 162627 / PA Segunda Turma 15/02/2019 Gilmar Mendes 

HC-AgR 163868 / SP Segunda Turma 15/02/2019 Gilmar Mendes 

HC-AgR 164907 / DF Primeira Turma 15/02/2019 Alexandre de Moraes 

Inq-AgR-segundo 4619 / DF Primeira Turma 19/02/2019 Luiz Fux 

AP-AgR 1020 / BA Segunda Turma 22/02/2019 Celso de Mello 

HC-AgR 146291 / MT Segunda Turma 22/02/2019 Ricardo Lewandowski 



HC-AgR 156962 - RJ Segunda Turma 22/02/2019 Ricardo Lewandowski 

HC-AgR 164455 / SP Segunda Turma 22/02/2019 Gilmar Mendes 

AP 892 / RS Primeira Turma 26/02/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR 1026544 / BA Segunda Turma 01/03/2019 Edson Fachin 

RMS-ED-AgR 33028 / DF Primeira Turma 01/03/2019 Rosa Weber 

AP 964 / PA Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

ARE-AgR 1157917 / SP Segunda Turma 12/03/2019 Celso de Mello 

ARE-AgR 1166144 / MG Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

HC 141337 / PB Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

HC 144234 / SP Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

HC 145290 / PA Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

Pet-AgR 5882 / DF Primeira Turma 12/03/2019 Alexandre de Moraes 

Pet-AgR 7069 / DF Primeira Turma 12/03/2019 Marco Aurélio 

RHC-AgR 161303 / RJ Primeira Turma 12/03/2019 Alexandre de Moraes 

ADI-MC 6039 / RJ Tribunal Pleno 13/03/2019 Edson Fachin 

HC-AgR 173277 / DF Primeira Turma 13/03/2019 Luiz Fux 

MS-AgR 34970 / DF Tribunal Pleno 13/03/2019 Alexandre de Moraes 

MS-AgR 35090 / DF Tribunal Pleno 13/03/2019 Alexandre de Moraes 

HC 165669 AgR / PE Primeira Turma 15/03/2019 Luiz Fux 

Inq-ED-ED 4506 / DF Primeira Turma 15/03/2019 Roberto Barroso 

HC-AgR 167549 / MS Primeira Turma 22/03/2019 Alexandre de Moraes 

RE-AgR 1138196 / RJ Segunda Turma 22/03/2019 Celso de Mello 

RHC-AgR 122338 / SP Primeira Turma 22/03/2019 Alexandre de Moraes 

RHC-AgR 151402 / RO Primeira Turma 22/03/2019 Rosa Weber 

RE 1177302 AgR/DF Primeira Turma 26/03/2019 Marco Aurélio 

RE-AgR 1177302 / DF Primeira Turma 26/03/2019 Marco Aurélio 

ARE-AgR 978821 / RJ Primeira Turma 29/03/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR 1182353 / PI Primeira Turma 05/04/2019 Luiz Fux 

Inq 3711 / DF Segunda Turma 09/04/2019 Gilmar Mendes 

AP-ED 996 / DF Segunda Turma 23/04/2019 Edson Fachin 

AP-ED-segundos 996 / DF Segunda Turma 23/04/2019 Edson Fachin 

Rcl-AgR 15243 / RJ Segunda Turma 23/04/2019 Celso de Mello 

HC-AgR 168591 / SP Segunda Turma 24/04/2019 Carmen Lúcia 

RE-AgR 1192308 / RS Primeira Turma 29/04/2019 Roberto Barroso 

MS-AgR 34493 / BA Primeira Turma 06/05/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 167631 / PR Primeira Turma 10/05/2019 Roberto Barroso 

HC 161174 / PE Primeira Turma 14/05/2019 Marco Aurélio 

ARE-AgR-ED 978821 / RJ Primeira Turma 17/05/2019 Luiz Fux 

HC 149878 / SP Primeira Turma 21/05/2019 Marco Aurélio 



ARE 1200926 AgR / SP Primeira Turma 24/05/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR 1198532 / RS Tribunal Pleno 24/05/2019 Dias Toffoli 

ARE-AgR 1200926 / SP Primeira Turma 24/05/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 168446 / SP Segunda Turma 24/05/2019 Ricardo Lewandowski 

HC 154558 / SP Primeira Turma 28/05/2019 Marco Aurélio 

ARE-AgR 1092340 / SP Segunda Turma 31/05/2019 Edson Fachin 

ARE-AgR 1095864 / ES Segunda Turma 31/05/2019 Edson Fachin 

ARE-AgR 1182926 / SP Primeira Turma 31/05/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR-quarto 1182926 / SP Primeira Turma 31/05/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR-segundo 1182926 / SP Primeira Turma 31/05/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR-terceiro 1182926 / SP Primeira Turma 31/05/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 170207 / RJ Segunda Turma 31/05/2019 Ricardo Lewandowski 

HC-AgR 163643 / PR Segunda Turma 07/06/2019 Ricardo Lewandowski 

AP 984 / AP Primeira Turma 11/06/2019 Roberto Barroso 

Inq 3989 / DF Segunda Turma 11/06/2019 Edson Fachin 

HC-AgR 164281 / MG Segunda Turma 14/06/2019 Celso de Mello 

HC-AgR 168981 / SP Primeira Turma 14/06/2019 Alexandre de Moraes 

RHC-AgR 169522 / RJ Primeira Turma 14/06/2019 Alexandre de Moraes 

Pet-AgR 8144 / DF Segunda Turma 24/06/2019 Edson Fachin 

RE 1193343 / SE Decisão Monocrática 24/06/2019 Celso de Mello 

HC-AgR 156533 / SP Segunda Turma 28/06/2019 Edson Fachin 

HC-AgR 169115 / RJ Primeira Turma 28/06/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 169313 / PR Primeira Turma 28/06/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 171017 / GO Segunda Turma 28/06/2019 Gilmar Mendes 

SS-AgR 5279 / AM Tribunal Pleno 28/06/2019 Dias Toffoli 

RHC 159544 AgR/SC Segunda Turma 06/08/2019 Carmen Lúcia 

RHC-AgR 159544 / SC Segunda Turma 06/08/2019 Carmen Lúcia 

HC-AgR 170014 / PA Primeira Turma 09/08/2019 Luiz Fux 

RHC-AgR 165325 / RJ Primeira Turma 09/08/2019 Luiz Fux 

HC 160424 / MT Primeira Turma 13/08/2019 Marco Aurélio 

RHC-AgR 168236 / ES Primeira Turma 16/08/2019 Alexandre de Moraes 

ADI 4338 / DF Tribunal Pleno 23/08/2019 Rosa Weber 

ARE-AgR 1126981 / PE Segunda Turma 23/08/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR 1204928 / DF Primeira Turma 23/08/2019 Luiz Fux 

ARE-AgR 1208940 / PE Primeira Turma 23/08/2019 Roberto Barroso 

ARE-AgR 1211226 / ES Primeira Turma 23/08/2019 Roberto Barroso 

HC-AgR 170956 / RO Primeira Turma 23/08/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 172454 / SP Primeira Turma 23/08/2019 Alexandre de Moraes 

HC-ED-AgR 135254 / ES Segunda Turma 23/08/2019 Ricardo Lewandowski. 



RE-AgR 1194050 / MS Primeira Turma 23/08/2019 Roberto Barroso 

RHC-AgR 171700 / SP Segunda Turma 23/08/2019 Ricardo Lewandowski 

Rcl-AgR 34966 / PR Segunda Turma 30/08/2019 Edson Fachin 

AO 2093 / RN Segunda Turma 03/09/2019 Carmen Lúcia 

RHC-ED 169214 / MG Primeira Turma 06/09/2019 Roberto Barroso 

ADI 4337 / SP Tribunal Pleno 13/09/2019 Carmen Lúcia 

HC 169858 / SP Primeira Turma 17/09/2019 Marco Aurélio 

HC-AgR 174156 / RS Primeira Turma 27/09/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 174167 / MG Primeira Turma 27/09/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 174316 / MT Primeira Turma 27/09/2019 Roberto Barroso 

Pet 8243 / DF Segunda Turma 27/09/2019 Ricardo Lewandowski 

RHC-AgR 165789 / RJ Primeira Turma 27/09/2019 Luiz Fux 

HC-AgR 173346 / SP Segunda Turma 04/10/2019 Ricardo Lewandowski 

Inq 870/RJ   Sepulveda Pertence 

 

Tabela 1.2. Decisões do Supremo Tribunal Federal 
 

Precedente do Supremo Tribunal 

Federal 
Questão decidida 

Mandado de Segurança 24.405/DF, 

Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal 

Pleno, julgado por maioria em 

03/12/2003 

O STF decide que o Tribunal de Contas da União deve 

fornecer a identidade de um denunciante ao denunciado, a 

fim de que seja possível a tomada de providências judiciais 

em face do denunciante (v.g. denunciação caluniosa). 

Inconstitucionalidade do § 1º do art. 55 da Lei 8.443/92. 

Inquérito 2.154/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, julgado por 

unanimidade em 17/12/2004. 

A tipificação do crime de difamação deve levar em 

consideração o contexto no qual o fato se insere. Há que se 

considerar o direito de crítica à atuação dos servidores 

públicos, que devem suportá-las como parte do ofício. 

Inquérito 1957 / PR, Rel. Min. Carlos 

Velloso, Tribunal Pleno, julgado por 

maioria em 11/05/2005. 

O STF decide que uma carta anônima não pode, por si só, 

dar origem à persecução penal. Entretanto, pode a 

autoridade realizar averiguações, a fim de verificar a 

verossimilhança das informações e, assim, proceder à 

investigação. 

Habeas Corpus 87.341/PR, Rel. Min. 

Eros Grau, Primeira Turma, julgado 

por unanimidade em 07/02/2006. 

Uma reportagem televisiva é reconhecida pelo STF como 

notitia criminis, dando origem a uma sindicância em face do 

servidor público. É indiferente a existência ou não de uma 

gravação de vídeo tida como ilegal, vez que esta não foi o 

que deu origem à investigação. 

Habeas Corpus 89.594/MG, Rel. Min. 

Eros Grau, Segunda Turma, julgado 

por unanimidade em 19/09/2006. 

Segundo decidido, a ameaça a testemunhas, bem como sua 

inscrição em programa de proteção, é fundamento razoável à 

decretação de prisão preventiva do acusado. 

Habeas Corpus 84827/TO, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Primeira Turma, 

julgado por maioria em 07/08/2007. 

Uma carta anônima não é meio idôneo para dar origem a 

investigações criminais, tendo em vista a vedação ao 

anonimato prevista na Constituição. 

Habeas Corpus 91350/SP, Rel. Min. 

Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado 

por unanimidade em 17/06/2008. 

O STF decide pela legalidade de procedimento, vez que a 

denúncia anônima deu origem a investigações preliminares, 

anteriores ao inquérito policial, e que desmantelaram uma 

organização criminosa. 

Recurso em Habeas Corpus 86082/RS, 

Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda 

Turma, julgado por unanimidade em 

05/08/2008. 

Denúncia anônima dá origem a investigações preliminares, 

que posteriormente, verificada a verossimilhança, se 

transformam em inquérito policial. O procedimento é 

novamente declarado conforme com o direito vigente. 



Habeas Corpus 90.321/SP, Rel. Min. 

Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado 

por unanimidade em 02/09/2008. 

É declarado constitucional o sigilo nos autos do processo 

penal (denúncia) da qualificação de uma testemunha, a fim 

de protegê-la, sendo sua identidade franqueada ao juiz, 

promotor de justiça e advogados constituídos. 

Mandado de Segurança 27339/DF, Rel. 

Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, 

julgado por unanimidade em 

02/02/2009. 

Foi decidido que denúncia anônima pode dar origem a 

investigação quando se tratar de fato público e notório, 

facilmente comprovável. É desnecessária diligência 

preliminar à instauração de investigação. 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 130/DF, Rel. 

Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, 

julgado em 30/04/2009. 

A declaração de não recepção da Lei de Imprensa pela 

ordem constitucional vigente não desprotege o jornalista no 

que tange ao sigilo de fonte. Vez que, segundo o Tribunal, a 

proteção e garantia de sigilo de fonte decorre da norma 

constitucional e não de lei. 

Habeas Corpus 90178/RJ, Rel. Min. 

Cézar Peluso, Segunda Turma, julgado 

por unanimidade em 05/08/2008. 

A denúncia anônima se torna irrelevante quando a 

investigação tem início após prisão em flagrante delito. 

Habeas Corpus 95244/PE, Rel. Min. 

Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado 

por maioria em 23/03/2010. 

Na decisão ressalta-se a legalidade da denúncia anônima 

quando acompanhada de diligências preliminares para 

averiguação da verossimilhança das informações prestadas 

na denúncia. 

Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança 29.198/DF, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, Segunda Turma, 

julgado por unanimidade em 

30/10/2012. 

No processo administrativo disciplinar, vale o mesmo que 

para processos penais: a denúncia anônima é admitida desde 

que precedida por procedimentos de preliminares, para 

averiguação e coleta de informações complementares, a fim 

de dar base ao PAD. 

Habeas Corpus 112.811/SP, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, Segunda Turma, 

julgado por unanimidade em 

25/06/2013. 

Reafirma-se a legalidade do sigilo quanto à identidade de 

uma testemunha no processo penal, desde que o acesso aos 

dados seja franqueado ao juiz, ao promotor de justiça e aos 

advogados constituídos. 

Habeas Corpus 118.844/SP, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado por unanimidade em 

19/11/2013. 

Reafirma-se a possibilidade de decretação de prisão 

preventiva em caso de ameaça a testemunha. 

Inquérito 3.555/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, julgado por 

unanimidade em 21/11/2013. 

O Relator do caso considera como inconstitucional a inciso 

II do artigo 141 do Código Penal, que trata de aumento de 

pena em caso de crime contra a honra em face de servidor 

público, o que poderia afugentar denúncias de 

irregularidades. 

Ação Penal 530/MS, Rel. Min. Rosa 

Weber, Primeira Turma, julgado por 

maioria em 09/09/2014. 

No caso, há denúncia anônima acompanhada de 

investigação preliminar. O Min. Marco Aurélio, em voto 

vencido, questiona a compatibilidade das denúncias 

anônimas com o crime de denunciação caluniosa. 

Agravo Regimental na Reclamação 

21.504/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado por 

unanimidade em 17/11/2015. 

O jornalista tem garantido o sigilo de fonte, não cabendo 

responder ao Estado ou a particulares sobre qual a origem 

das informações que veicula, o que desautoriza qualquer 

medida no sentido de pressioná-lo a informar a identidade da 

fonte. 

Petição 6.005/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 30/08/2016. 

A imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição 

dá direito ao Senador, presidente da CPI do Futebol, de tecer 

críticas à direção dos órgãos confederativos do esporte, sem 

que isto se caracterize como crime contra a honra. 

Ação Penal 908/SP, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 08/11/2016. 

O crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, não se 

permitindo sua configuração com dolo eventual. É 

necessária a intenção de denunciar pessoa que se sabia como 

plenamente inocente. 

Habeas Corpus 136.503/PR, Rel. Min. 

Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado 

por unanimidade em 04/04/2017. 

É admissível testemunha sigilosa no inquérito policial, vez 

que o princípio do contraditório não se aplica a esta 

investigação preliminar. Não há nulidade se na denúncia 

todas as testemunhas estavam devidamente qualificadas. 



Petição 5.735/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 22/08/2017. 

O mero animus narrandi não configura o dolo 

imprescindível à configuração de tais delitos. Apenas se 

demonstra a vontade de descrever determinada situação, sem 

valorá-la, o que não configura crime. 

Petição 6.268/DF, Rel. Min. Rosa 

Weber, Primeira Turma, julgado por 

maioria em 06/03/2018. 

A imunidade parlamentar estende-se às redes sociais, como 

Facebook e WhatsApp. No caso, um parlamentar alega 

irregularidade e chama outro parlamentar de “maior 

propineiro do Brasil”, o que foi circulado em vídeo nas redes 

sociais. 

Habeas Corpus 141.949/DF, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma, 

julgado por maioria em 13/03/2018. 

É constitucional o julgamento de civis na Justiça Militar por 

crime de desacato praticado contra militar. Ele é compatível 

com a liberdade de expressão e pensamento. 

Agravo Regimental na Reclamação 

28.747/PR, Rel. Min. Alexandre De 

Moraes, Relator p/ acórdão Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado por 

maioria em 05/06/2018. 

Garante-se a liberdade de imprensa de um blogueiro de 

veicular notícia que atentaria contra a honra de uma 

delegada de polícia. Proíbe-se a censura e a determinação de 

retirada da reportagem. Desnecessidade de verificação 

profunda pelo jornalista da veracidade da notícia, sob a pena 

de extermínio da profissão. 

Agravo Regimental na Reclamação 

28.747/PR, Rel. Min. Alexandre de 

Moraes, Relator p/ Acórdão Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado por 

maioria em 05/06/2018. 

Declaração de inconstitucionalidade dos incisos II e III do 

artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como dos parágrafos 4º e 

5º. Os dispositivos previam proibições à imprensa na 

maneira com que retratavam os candidatos, e ainda, 

proibiam os meios de imprensa de declararem apoio a 

determinado candidato. 

Agravo Regimental na Ação Penal 

1030/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 

Segunda Turma, julgado por 

unanimidade em 25/09/2018 

Não possui o investigado legitimidade para quebra de sigilo 

telefônico da autoridade policial para, com isto, descobrir a 

origem de denúncia anônima formulada contra ele. 

Necessidade de proteção do denunciante (art. 3º da Lei 

13.608/2018). 

Segundo Ag.Reg. no Recurso 

Extraordinário com Agravo 

1.120.771/RO, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 05/10/2018. 

Reafirma-se a possibilidade de denúncia anônima, desde que 

posteriormente proceda a autoridade policial à realização de 

investigações preliminares. 

Ag. Reg. no Habeas Corpus 

156.962/RJ, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, Segunda Turma, 

julgado por unanimidade em 

22/02/2019. 

Em crimes societários, é necessário que a denúncia contenha 

a descrição minuciosa da prática imputada a cada acusado, a 

fim de possibilitar o exercício pleno da defesa e do 

contraditório. 

Ag. Reg. no Habeas Corpus 

165.669/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 15/03/2019. 

No caso, é questionada a legitimidade da denúncia anônima. 

Entretanto, o mérito não é julgado por questões processuais. 

Agravo na Reclamação 15.243 RJ, Rel. 

Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, 

julgado por maioria em 23/04/2019. 

O Tribunal decide por afastar o dever de indenizar de um 

blogueiro por críticas a figuras do meio político e judiciário. 

Ressalta-se a liberdade de imprensa. Respeito à decisão da 

ADPF 130/DF. 

Agravo Interno em Mandado de 

Segurança 34.493/BA, Rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado por 

maioria em 06/05/2019. 

É considerada como legítima punição de Procurador de 

Justiça pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 

face de críticas lançadas em entrevista a rádio local à 

Operação Lava Jato. Limites da liberdade de expressão, 

considerada direito não absoluto. 

Agravo Interno em Mandado de 

Segurança 34.493/BA, Rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 06/05/2019. 

No caso, é questionada a legitimidade da denúncia anônima. 

Entretanto o mérito não é julgado por questões processuais. 

Recurso Extraordinário 1.193.343 SE, 

Rel. Min. Celso De Mello, julgado em 

18/06/2019 - Decisão Monocrática 

É juridicamente legítima a negativa da Ouvidoria de um 

Tribunal de Justiça em receber denúncias anônimas, quando 

ausentes as condições mínimas para sua admissibilidade. 

Entretanto, nada impediria o Poder Público de realizar 



investigações informais para verificar a verossimilhança das 

denúncias. 

Ag. Reg. no Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus 159.544/SC, Rel. Min. 

Carmen Lúcia, Segunda Turma, 

julgado por unanimidade em 

06/08/2019. 

Reafirma-se a validade de denúncia anônima, quando 

seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela 

noticiados. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 

4.337/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 

Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, julgado por unanimidade em 

13/09/2019. 

O Tribunal declara a constitucionalidade da Lei Paulista nº 

13.558/2009, que determina a adoção de medidas de 

proteção a vítimas e testemunhas nos procedimentos de 

inquéritos policiais e nos boletins de ocorrência, bem como 

a possibilidade de instauração de sigilo no inquérito policial. 

 

 

2. Superior Tribunal de Justiça 
 

Tabela 2.1. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

Processo 
Órgão 

colegiado 

Data de 

Julg. 
Relator 

Apn 19 / GO Corte Especial 09/05/1992 José de Jesus Filho 

HC 25593/MT Quinta Turma 18/12/2003 Jorge Scartezzini 

MS 8196 / DF Primeira Seção 13/12/2006 João Otávio de Noronha 

RMS 21268 / PR 
Primeira 

Turma 
18/12/2007 Francisco Falcão 

HC 109658/PB Sexta Turma 17/03/2009 Jane Silva 

RHC 25125 / GO Segunda turma 19/03/2009 Castro Meira 

MS 15517 / DF Primeira Seção 09/02/2011 Benedito Gonçalves 

AgRg no AREsp 

121.204/SP 
Sexta turma 03/05/2012 Maria Thereza de Assis Moura 

HC 225599 / SP Quinta turma 18/12/2012 Laurita Vaz 

AgRg no REsp 1307503 

/ RR 

Segunda 

Turma 
06/08/2013 Mauro Campbell Marques 

MS 19833 / DF Primeira Seção 26/02/2014 Mauro Campbell Marques 

MS 18664 / DF Primeira Seção 23/04/2014 Mauro Campbell Marques 

RHC 50672/SP Sexta Turma 18/09/2014 Sebastião Reis Júnior 

RMS 44298 / PR 
Segunda 

Turma 
18/11/2014 Mauro Campbell Marques 

MS 20053 / DF Primeira Seção 27/05/2015 Sérgio Kukina 

RHC 43131/MT Quinta Turma 16/06/2015 Félix Fischer 

MS 12153 / DF Terceira Seção 26/08/2015 
Ericson Maranho (Desembargador 

convocado do TJ-SP) 

RHC 61334/SC Sexta Turma 17/09/2015 Rogério Schietti Cruz 

RHC 56564/RJ Quinta Turma 20/10/2015 Gurgel de Faria 

RHC 63061/RS Quinta Turma 03/11/2015 Jorge Mussi 

RHC 56571/SP Sexta Turma 03/12/2015 Ericson Maranho (convocado TJ/SP) 

RHC 62362/RR Quinta Turma 23/02/2016 Gurgel de Faria 

RHC 69221/PE Sexta Turma 26/04/2016 Sebastião Reis Júnior 



AgRg no HC 339782/ES Quinta Turma 03/05/2016 Rogerio Schietti Cruz 

AgRg no REsp 1471751 Quinta Turma 17/05/2016 Reynaldo Soares da Fonseca 

RHC 51930/MS Sexta Turma 30/06/2016 Nefi Cordeiro 

REsp 1482925 /MG Sexta Turma 06/10/2016 Sebastião Reis Júnior 

AgRg no REsp 

1383054/RS 
Segunda turma 13/12/2016 Herman Benjamin 

HC 373809/RS Quinta Turma 13/12/2016 Joel Ilan Paciornik 

RHC 60145/MG Quinta Turma 20/06/2017 Ribeiro Dantas 

RHC 78297/MG Quinta Turma 20/06/2017 Ribeiro Dantas 

RHC 74941/MT Quinta Turma 19/09/2017 Reynaldo Soares da Fonseca 

REsp 1658270/MG Sexta Turma 03/10/2017 Sebastião Reis Júnior 

RHC 51808/MG Quinta Turma 12/12/2017 Ribeiro Dantas 

HC 433651 / SC Quinta Turma 13/03/2018 Jorge Mussi 

APn 824 / DF Corte especial 02/05/2018 Mauro Campbell Marques 

RHC 93363/SP Quinta Turma 24/05/2018 Félix Fischer 

RHC 75695/BA Sexta Turma 05/06/2018 Sebastião Reis Júnior 

RHC 90391/CE Sexta Turma 19/06/2018 Nefi Cordeiro 

HC 428355/SP Quinta Turma 26/06/2018 Jorge Mussi 

RHC 93309/PB Quinta Turma 14/08/2018 Jorge Mussi 

AgRg no REsp 

1687688/SC 
Quinta Turma 21/08/2018 Jorge Mussi 

AgRg no AREsp 

1222635/ES 
Sexta Turma 04/09/2018 Nefi Cordeiro 

RHC 99454/RJ Sexta Turma 04/10/2018 Laurita Vaz 

CC 161339/MT Terceira Seção 28/11/2018 Reynaldo Soares da Fonseca 

PET na Sd 562/DF Corte Especial 20/02/2019 Napoleão Nunes Maia Filho 

RHC 106998/MA Sexta Turma 21/02/2019 Rogerio Schietti Cruz 

RHC 104810/GO Quinta Turma 09/04/2019 Joel Ilan Paciornik 

HC 477243/DF Sexta Turma 23/04/2019 Sebastião Reis Júnior 

 

Tabela 2.2. Decisões do Superior Tribunal de Justiça 

 

Precedente do Superior Tribunal 

de Justiça 
Questão decidida 

Habeas Corpus nº 25.593 - MT, Rel. 

Min. Jorge Scartezzini, Quinta 

Turma, julgado por unanimidade em 

18/12/2003. 

Falta justa causa ao crime de denunciação caluniosa quando se 

trata de advogado, devidamente constituído, no exercício de 

seu mandato. 

Mandado de Segurança 8.136/DF, 

Rel. Ministro João Otávio De 

Noronha, Primeira Seção, julgado 

por unanimidade em 13/12/2006. 

É reconhecido o direito do denunciado de ter acesso à 

identidade do denunciante, após o arquivamento de denúncias 

formuladas à Controladoria Geral da União (CGU). 

Recurso em Mandado de Segurança 

nº 21.268 - PR, Rel. Min. Francisco 

Falcão, Primeira Turma, julgado por 

unanimidade em 18/12/2007. 

A decisão legitima investigação originada em denúncia 

anônima em que houve a realização prévia de diligências pela 

autoridade responsável. Não há nulidade quando a 

investigação não se origina diretamente da denúncia anônima. 



Habeas Corpus nº 109.658 - PB, Rel. 

Min. Jane Silva (Desembargadora 

Convocada Do TJMG), Rel. P/ 

Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta 

Turma, julgado por maioria em 

17/03/2009. 

Não há crime de denunciação caluniosa quando o acusado, 

sem dolo direto, acreditava ter sido vítima de abuso de 

autoridade. É necessário o dolo direto para a configuração do 

crime. Fato atípico. 

Mandado de Segurança nº 15.517 - 

DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Seção, julgado por 

unanimidade em 09/02/2011. 

Decorre do poder de autotutela conferido à Administração 

Pública realizar diligências preliminares após a recepção de 

denúncia anônima, tomando, a partir disto, as providências 

necessárias. 

Habeas Corpus Nº 225.599 - SP, Rel. 

Min. Laurita Vaz, Primeira Seção, 

julgado por maioria em 26/02/2014. 

 

O pedido de “chamamento ao processo” em Ação Civil 

Pública, ou seja, a acusação de uma parte terceira (no caso, de 

nepotismo cruzado) pode materializar o previsto no art. 19 da 

LIA. O recurso não é conhecido por questões processuais 

penais, por não ser hipótese de trancamento de inquérito penal 

segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 1.307.503 - RR, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado por 

unanimidade em 06/08/2013. 

 

Não há ilegalidade na instauração de processo administrativo 

com fundamento em denúncia anônima, por conta do poder-

dever de autotutela imposto à Administração e, por via de 

consequência, ao administrador público. 

Mandado de Segurança nº 19.833 - 

DF, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado 

por maioria em 26/02/2014. 

 

Segundo a decisão, a denúncia anônima é apta a deflagrar 

procedimentos de averiguação, como o processo 

administrativo disciplinar, conforme contenham ou não 

elementos informativos idôneos suficientes, e desde que 

observadas as devidas cautelas no que diz respeito à 

identidade do investigado. 

Mandado de Segurança nº 18.664 - 

DF, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, julgado 

por unanimidade em 23/04/2014. 

 

A decisão reafirma a validade de investigação, Processo 

Administrativo Disciplinar, baseada em denúncia anônima 

desde que a autoridade proceda a investigações preliminares. 

Recurso em Habeas Corpus 

50.672/SP, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

por unanimidade em 18/09/2014. 

A decisão reafirma que, segundo a jurisprudência do Tribunal, 

é indispensável que, para a configuração do crime de 

denunciação caluniosa, a imputação seja objetiva e 

subjetivamente falsa, isto é, além de a suposta vítima ser 

inocente, o sujeito ativo deve ter inequívoca ciência dessa 

inocência. 

Recurso em Mandado de Segurança 

nº 44.298 - PR, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado por unanimidade em 

18/11/2014. 

A decisão reafirma a possibilidade de a Administração Pública 

proceder a investigações a partir de denúncia anônima, por 

conta do poder-dever de autotutela e do previsto no art. 143 da 

Lei 8.112/90. 

Mandado de Segurança 20.053/DF, 

Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Seção, julgado por maioria em 

27/05/2015. 

A instauração de ofício de processo administrativo disciplinar, 

mesmo que fundada em denúncia anônima, desde que 

devidamente motivada, encontra amparo legal nos artigos 143 

da Lei n. 8.112/1990 e 2º, 5º e 29 da Lei n. 9.784/1999. 

Mandado de Segurança 12.153/DF, 

Rel. Min. Ericson Marinho 

(Desembargador Convocado Do TJ-

SP), Terceira Seção, julgado por 

unanimidade em 26/08/2015. 

É firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que inexiste ilegalidade na instauração 

de sindicância investigativa e processo administrativo 

disciplinar com base em denúncia anônima, ainda mais 

quando esta é acompanhada por outros elementos de prova, 

ainda que não exista previsão de investigação a partir de 

denúncia anônima no direito positivo brasileiro. 

Recurso em Habeas Corpus 

61.334/SC, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

por unanimidade em 17/09/2015. 

Qualquer pessoa – advogado ou não – pode representar e pedir 

providência em relação a fatos que afirme ilegais ou, então, 

que configurem abuso de poder. Apenas haverá crime se esse 

direito for exercido por quem, intencionalmente, falsear os 



fatos, ciente de que acusa um inocente. Caso contrário, não há 

crime. Exige-se o dolo direto. 

Recurso em Habeas Corpus 

56.571/SP, Rel. Ministro Ericson 

Maranho (Desembargador 

Convocado Do TJSP), Sexta Turma, 

julgado por unanimidade em 

03/12/2015. 

Falta de justa causa para a ação penal de denunciação 

caluniosa quando a alegada denúncia é preliminarmente 

arquivada. Para a configuração do tipo penal é necessária a 

efetiva instauração de investigação. 

Recurso em Habeas Corpus 

69.221/PE, Rel. Min. Sebastião Reis 

Júnior, Sexta Turma, julgado por 

unanimidade em 26/04/2016. 

A decisão se cerca de questões processuais, não entrando no 

mérito da questão da denunciação caluniosa. 

Recurso Especial 1658270/MG, Rel. 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado por unanimidade em 

03/10/2017 

No caso, reconhece-se que a sindicância punitiva é um tipo de 

procedimento administrativo disciplinar de tramitação mais 

célere, e que pode ser considerado para a configuração do 

crime de denunciação caluniosa. 

Recurso em Habeas Corpus 

99.454/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 

Sexta Turma, julgado por 

unanimidade em 04/10/2018. 

A decisão reconhece falta de justa causa, a atipicidade da 

conduta, imputada como de denunciação caluniosa, quando, 

no caso, o acusado ligou a uma central telefônica para 

comunicar eventuais violações de direitos humanos. Realizar 

esta ligação, segundo o entendimento do STJ, não é dar causa 

à investigação policial. 

Habeas Corpus 477.243/DF, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta 

Turma, julgado por unanimidade em 

23/04/2019. 

Segundo a decisão, a abertura de processo administrativo no 

âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil pode configurar o 

delito de denunciação caluniosa, desde que preenchidos os 

demais elementos constitutivos do tipo penal (objetivos e 

subjetivos). 

 

 

  



ANEXO VI – Experimentos 

 

1. Explicação do experimento 
 

Uma vez feita a apresentação do que consiste um programa público de reportantes, a 

exposição de algumas experiências internacionais e da incipiente experiência brasileira 

no tema e, finalmente, os principais projetos legislativos no país, a pesquisa seguiu para 

uma segunda parte: a fase dos experimentos.  

 

A partir do material teórico, a pesquisa desenvolveu um survey com a finalidade de 

verificar qual poderia ser o desenho mais adequado para um programa público de 

reportantes contra a corrupção no Brasil. Assim, as experiências internacionais – 

sobretudo as recomendações de organismos multilaterais –, as normas já existentes no 

ordenamento brasileiro e os projetos de lei em tramitação, foram as principais referências 

para a construção do experimento. 

 

O experimento de survey teve dois objetivos: (1) encontrar o desenho empírico que mais 

motiva as pessoas a denunciarem casos de corrupção na administração pública e (2) 

elucidar os trade-offs envolvidos nas decisões das pessoas em reportarem os casos. Para 

tanto, o experimento foi conduzido com agentes públicos, funcionários de empresas, 

profissionais que se relacionem com o Poder Público e elites políticas e sociais.  

Os participantes serão recrutados entre agentes públicos, estudantes, funcionários de 

empresas, profissionais que se relacionem com o Poder Público e elites políticas e sociais. 

Não serão convidados menores de idade ou vulneráveis, restringindo-se a pessoas 

ambientadas nos cenários selecionados. 

 

O survey foi inteiramente online, sem nenhuma identificação dos respondentes e sem o 

uso de deception. Todos os casos foram, ou hipotéticos, ou motivados em situações reais 

devidamente referenciadas. 

 

Os participantes foram expostos a termo de consentimento informado. Para passar às 

respostas, os participantes deverão aceitar as condições termo de consentimento. 

 

Os dados foram coletados utilizando o survey da plataforma Quatrics. Foi realizado um 

piloto com alunos da pós-graduação da FGV Direito. A análise dos dados será feita 

usando o pacote conjoint do software estatístico R. Esse pacote calcula as médias 

marginais, usadas para medir quais componentes de uma denúncia aumentam a chance 

de a mesma ser reportada. 

 

Os dados coletados foram armazenados na plataforma Qualtrics, que usa autenticação de 

dois-fatores (computador e celular simultaneamente) para acessar os dados.  

 

O survey foi dividido em três grandes blocos: o primeiro contempla oito perguntas diretas 

ao participante, sendo que em três delas criou-se uma situação hipotética que envolvia ato 

de corrupção. O segundo bloco, por sua vez, consistiu em um conjoint, técnica que 

permite combinar diversas variáveis a fim de saber a qual delas o participante confere 

mais valor ou importância. Por fim, os respondentes foram apresentados a um bloco com 

perguntas demográficas, para que fosse possível traçar um perfil dos participantes da 

pesquisa nos seguintes quesitos: gênero, idade, profissão, tempo de relacionamento com 

o Poder Público e campo de atuação profissional. 



A seguir, as perguntas e as alternativas do primeiro e segundo bloco serão explicadas e 

justificadas. 

 

1.1. Perguntas 
 

1.1.1. Primeira questão: os incentivos. 

 

Na primeira questão o tema abordado foi o dos incentivos. Apresentou-se uma lista com 

nove opções, sendo oito incentivos que poderiam ser relevantes para uma pessoa relatar 

atos de corrupção na esfera pública e uma opção que negava qualquer incentivo. O 

participante deveria escolher até duas opções.  

 

Muito embora o prêmio pecuniário seja geralmente o incentivo destacado em programas 

públicos de reportantes91, a pesquisa levantou outros fatores que poderiam ser importantes 

para que uma pessoa decidisse levar às autoridades o conhecimento de um ato de 

corrupção. A lista contemplou os seguintes incentivos: (i) recebimento de certificado de 

idoneidade, que confira direitos e vantagens ao reportante, como pontuação em concurso 

público na fase de títulos; (ii) apoio psicológico; (iii) redução de idade de aposentadoria 

em até dois anos; (iv) abatimento de débitos junto ao fisco ou redução/anistia de impostos 

devidos; (v) direito à assistência jurídica gratuita ao reportante; (vi) licença remunerada; 

(vii) isenção de pagamento de custas e honorários advocatícios; (viii) em caso de servidor 

público, progressão funcional. Como opção que refuta a importância de incentivos, havia 

a opção (ix) relatos de corrupção não devem ser incentivados.  

 

A maioria destas opções já está prevista em diferentes leis brasileiras, embora não como 

incentivos para relatos de irregularidades ou ilícitos. Assim, é possível obter a redução de 

tributos ou o abatimento de débitos – chamados incentivos fiscais – quando o contribuinte 

faz uma doação a determinados fundos ou a instituições de amparo. Licença remunerada 

para aperfeiçoamento profissional ou progressão funcional por mérito já são instrumentos 

utilizados como incentivos para o servidor alcançar melhores posições na carreira e, 

consequentemente, melhor remuneração. Ainda que com nome diferente, o Cadastro 

Positivo, previsto na Lei 12.414/2011, constitui espécie de certificado de idoneidade ao 

consumidor adimplente, de modo que este obtenha melhores condições de empréstimos 

bancários. 

 

Desta maneira, a pesquisa partiu de alguns exemplos existentes para pensar em incentivos 

que levam uma pessoa a reportar atos de corrupção na esfera pública, mas que não são 

necessariamente monetários. Como a United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) recomenda, conferir prêmio honorífico àquele que relata um ilícito auxilia a 

normalizar este tipo de atitude, ou seja, incentiva que mais pessoas, uma vez tendo ciência 

de um caso de corrupção, relatem às autoridades92. 

                                                 
91 Como apresentado no relatório de pesquisa, a maior parte dos Projetos de Lei em tramitação no Brasil 

sobre o tema de reportantes traz apenas incentivos pecuniários.  
92 “National governments around the world confer honours on individuals whose actions 

contribute significantly to the common good of the country; some courts and law 

enforcement bodies also honour or reward individuals who put themselves at risk to 

protect or serve the interests of others. Individuals who report wrongdoing, corruption 

or risk and thereby protect the public interest should be considered among those 

deserving of public honour. Such recognition would help to normalize their actions as 

part of 'goog citizenship'. Indonesian law, for example, grants 'tokens of appreciation' to 



 

1.1.2. Segunda questão: o prêmio pecuniário. 

 

A segunda questão teve como tema o prêmio pecuniário ao reportante. A preocupação 

com o tema se justifica por dois motivos: o tratamento dado a ele difere substancialmente 

entre as legislações estrangeiras93 e é discutido, sob o ângulo moral, se incentivar 

denúncias com prêmios pecuniários é adequado.  

 

A questão foi dividida em três sub-questões. A primeira delas tinha o seguinte enunciado: 

"uma pessoa não participa de atos de corrupção, toma conhecimento deles e decide relatá-

los. Ela deve receber prêmio em dinheiro?". As opções eram "sim" ou "não". 

 

As duas sub-questões seguintes trabalhavam com a base de cálculo do prêmio e com o 

seu valor. Quanto à base de cálculo, cinco opções foram oferecidas: (i) montante 

ressarcido ao erário público; (ii) relevância do relato para o resultado da investigação; 

(iii) valor do contrato administrativo, se for o caso; (iv) valor do dano; (v) o reportante 

não deve receber o prêmio pelo relato.  

 

As opções foram adaptadas da atual legislação brasileira. Assim, a opção (ii) foi 

construída a partir do acordo de leniência previsto nas Leis 12.529/2011 e 12.846/2013, 

as quais preveem que a colaboração, para possibilitar o acordo, deverá identificar outros 

envolvidos na infração e permitir a obtenção mais rápida de provas que comprovem o 

ilícito. Ou seja, a colaboração deverá ser relevante para o resultado da investigação.  

 

As opções (i) (iii) e (iv) foram adaptadas da Lei 8.429/1992 que, embora não preveja 

acordos ou prêmios para denúncias, especifica como possibilidades de condenação ao réu 

na ação de improbidade o ressarcimento do dano (entendido de modo amplo). Contudo, 

em algumas situações – sobretudo naquelas que envolvem contratações públicas – o dano 

ao erário equivale ao valor do contrato. Neste sentido, uma denúncia que relata atos de 

corrupção poderia ser premiada a partir de uma destas bases de cálculo do dano.  

 

Já quanto à terceira sub-questão referente ao valor do prêmio, seis foram as opções 

oferecidas: (i) valor negociado entre o reportante e as autoridades públicas; (ii) valor a ser 

arbitrado pela autoridade pública; (iii) 5% (cinco por cento) sobre a base de cálculo do 

prêmio; (iv) de 5% a 15% (cinco a quinze por cento) sobre a base de cálculo do prêmio; 

(v) de 15% a 30% (quinze a trinta por cento) sobre a base de cálculo do prêmio; (vi) o 

reportante não deve receber prêmio pelo relato. 

 

                                                 

whistleblowers who have assisted in efforts to prevent and combat corruption.”, cf. 
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Resource Guide on Good Practices in the 

Protection of Reporting Persons, 2015, p. 66-67. Disponível em: 

<https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf>. Acesso em 31 de janeiro 

de 2020. 
93 “The benefits and disadvantages of financially rewarding whsitleblowers are highly debated among 

policy-makers and researchers. Transparency International considers that the appropriateness of a 

financial rewards system very much depends on the national context. In any case, where a reward system 

is established, it should come in addition to a comprehensive national whitstleblower protection 

framework”, TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for Whistleblowing 

Legislation, 2018, p. 56. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 



A opção (i) remete novamente aos acordos de leniência, ou seja, a depender da relevância 

do relato do reportante, o valor do prêmio seria negociado. Já as opções (ii), (iii), (iv) e 

(v) foram extraídas de Projetos de Lei em tramitação, sendo que alguns preveem 

percentuais fixos94, outros percentuais mínimos e máximos95, e outros, ao contrário da 

primeira opção, prevem que é competência da autoridade pública a fixação – anterior ou 

posteriormente – do valor do prêmio96. 

 

1.1.3. Terceira questão: provas e relevância do relato 

 

A terceira questão partiu de uma situação hipotética envolvendo o que se denominou nesta 

pesquisa de "corrupção madura" a fim de verificar a percepção do participante sobre três 

pontos: a consistência (força) da prova que acompanha o relato de um reportante, o quanto 

o participante entende ser relevante o motivo do relato e quais eventuais resultados 

obtidos com o relato são considerados mais importantes.  

 

O contexto apresentado no enunciado foi de uma empresa chamada XPTO – 

microempresa ou S.A. –, há mais de 15 anos no setor, que vence uma licitação municipal 

para prestar o serviço de varrição. Porém, um funcionário – ou uma funcionária – da 

empresa verifica que os valores para aquisição do material de limpeza, comprado da 

empresa Limpeza Ltda, estavam quase o dobro do preço habitual. Após ter acesso à prova 

– aqui há várias variações –, o funcionário – ou a funcionária –  descobre que o 

superfaturamento é, na verdade, recurso de caixa 2 para o financiamento do partido 

político do Prefeito.  

 

Dentro deste enunciado havia três variáveis que apareciam aleatoriamente ao participante. 

A primeira variável é em relação ao porte da empresa: microempresa ou S.A. Com isto, 

o objetivo era verificar se os participantes tinham reações diversas a depender do 

potencial econômico do agente corruptor envolvido. A segunda variável refere-se ao 

gênero sexual do reportante: funcionário ou funcionária. O objetivo era analisar se haveria 

diferenciação, pelos participantes, no tratamento dado ao relato a depender do fato de se 

tratar de um homem ou de uma mulher reportando.  

 

Já a terceira variável abordava o tema central da questão, qual seja, a percepção que se 

tem sobre a consistência (força) de uma prova. Para tanto, o enunciado trabalhou com as 

seguintes opções que apareciam aleatoriamente ao participante: (i) gravação de conversa 

com o supervisor; (ii) anotações feitas ao participar em reunião na qual estavam presentes 

o supervisor e os empresários; (iii) ouvir rumores de colegas; (iv) ser "copiada" em e-

mail do supervisor; (v) acesso ao dossiê do contrato que continha a planilha dos custos.  

 

Sobre cada uma destas cinco provas o participante deveria avaliar o relato do funcionário 

(ou da funcionária) respondendo se as informações são suficientes para relatar, o quão 

forte o participante entendia ser a prova e, finalmente, o quão forte seriam os motivos 

para o relato. Para estas duas perguntas as respostas variavam em uma escala contendo as 

seguintes opções: (i) muito; (ii) consideravelmente; (iii) pouco; (iv) nada.  

 

O terceiro ponto avaliado na questão se referia a quais eventuais resultados obtidos com 

o relato eram considerados mais importantes pelo participante. Os seguintes resultados 

                                                 
94 É o caso do Projeto de Lei do Senado 6341/2019, também chamado de Projeto de Lei Anticrime. 
95 É o caso do Projeto de Lei do Senado nº 323/2018 e do Projeto de Lei da Câmara nº 9167/2017. 
96 É o caso do Projeto de Lei da Câmara nº 3165/2015. 



foram apresentados: (i) descoberta de esquema de corrupção que jamais seria detectado 

por investigação; (ii) esclarecimento dos fatos que já são investigados; (iii) identificação 

de todos os envolvidos no esquema de corrupção; (iv) desmantelamento de esquema de 

corrupção consolidado há anos na repartição pública; (v) recuperação dos recursos 

públicos desviados. 

 

Estes cinco eventuais resultados apresentados tiveram como base leis brasileiras em 

vigor, sobretudo quanto aos requisitos que possibilitam a colaboração premiada (art. 4º, 

da Lei 12.850/2013) e o acordo de leniência, já citado anteriormente. 

 

Para cada um dos cinco eventuais resultados, o participante deveria julgar a partir de 

quatro opções em uma escala quanto à importância e à efetividade do relato: (i) este efeito 

não é importante e o relato não é efetivo; (ii) este efeito é um pouco importante e o relato 

é pouco efetivo; (iii) este efeito é importante e o relato pode ser considerado efetivo; (iv) 

este efeito é importantíssimo e o relato é muito efetivo.  

 

Saber como o participante valora estes eventuais resultados obtidos a partir da denúncia 

de um reportante é importante para estabelecer quais devem ser as prioridades quando se 

desenha um programa público de reportantes, isto é, quais os principais objetivos que 

devem ser perseguidos para que um programa público de reportantes tenha relevância. 

 

1.1.4. Quarta questão: canal de denúncia. 

 

A quarta questão tinha como tema o canal de denúncia a ser usado por um reportante. 

Para tanto, criou-se uma situação hipotética na qual um funcionário do corpo de 

bombeiros vistoria um restaurante e constata que o capeamento dos fios elétricos poderia 

acarretar um incêndio por curto circuito. Diante disso, o funcionário, ao redigir o laudo 

de vistoria, atesta a irregularidade. No entanto, no dia seguinte, este mesmo funcionário 

toma conhecimento de que o restaurante visitado obteve laudo favorável, fato que o faz 

suspeitar de que houve pagamento de propina.  

 

Perguntou-se, então, ao participante, qual deveria ser a decisão do bombeiro. Quatro 

opções eram apresentadas: (i) expor o caso aos seus colegas; (ii) reportar o ocorrido ao 

superior hierárquico; (iii) acionar a ouvidoria ou a corregedoria dos bombeiros; (iv) 

relatar o ocorrido a autoridades públicas externas. 

 

O objetivo da questão era entender se o canal de denúncia mais adequado seria uma 

autoridade interna ao serviço público ou uma autoridade externa que exerce controle 

sobre as atividades da administração. No plano internacional, se discute sobre as 

vantagens e desvantagens em ter um órgão central para o recebimento de denúncias e se 

ele deve ser externo ou interno ao órgão no qual a irregularidade ocorre. 

 

As opções foram pensadas a partir tanto do cenário internacional97, quanto das leis 

nacionais. Isto porque constitui um dever do servidor público federal levar ao 

                                                 
97 “The main objective of whistleblowing is to prevent or stop and remedy wrongdoing. It is thus important 

that the recipient of the disclosure is in a position to address the reported wrongdoing. Whistleblowers also 

need to trust the reporting mechanism and feel comfortable using it. For this reason, the Council of Europe 

recommends that several types of reporting avenues be available and that the circumstances of each case 

determine which is the most appropriate channel to use. There are three main avenues for reporting 

wrongdoing: reporting within the workplace, to the authorities, and do external parties ('the public'). They 



conhecimento do superior hierárquico as irregularidades das quais tiver ciência (opção 

ii). Porém, a partir de alteração recente na Lei 8.112/1990, estas irregularidades podem 

ser levadas ao conhecimento de outra autoridade se o funcionário suspeitar do 

envolvimento do superior (opção iii). Atualmente, além de regulamentos e instruções 

normativas, há a Lei 13.460/2017 que dispõe sobre as ouvidorias na esfera federal.  

 

Além destas opções internas, há outras leis que preveem a possibilidade de qualquer 

pessoa, servidor ou não, levar as irregularidades ao conhecimento de órgãos de controle 

externo (opção iv). São exemplos o Ministério Público (Estadual ou Federal), como 

previsto no art. 6º, da Lei 7.347/1985, e o Tribunal de Contas da União, como previsto no 

art. 53, da Lei 8.443/1992. 

 

1.1.5. Quinta questão: escopo de aplicação. 

 

A quinta questão apresentada ao participante tratava do escopo de aplicação de uma lei 

que implementasse um programa de reportantes, ou seja, quais deveriam ser as os 

principais temas objeto de preocupação desta lei. Trata-se de um aspecto bastante 

debatido nas recomendações internacionais, considerando que a falta de clareza sobre a 

abrangência das situações passíveis de denúncia pode afetar diretamente sua eficácia98. 

 

Uma lista com 11 opções eram oferecidas ao participante, quais sejam: (i) fraudes a 

processos competitivos, como licitações e concursos públicos; (ii) destinação de recursos 

públicos para empresas ou organizações da sociedade civil de modo fraudulento; (iii) 

tráfico de influência, troca de favores e lobby irregular; (iv) atos que possam ocasionar 

danos ao meio-ambiente; (v) omissões que causem impacto irreversível sobre bens e 

direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico e ao patrimônio cultural; (vi) 

irregularidades leves ou pequenas propinas; (viii) lesão a princípios da Administração 

Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência); (ix) esquemas 

de corrupção maduros, que envolvam significativo número de pessoas por longo período 

de tempo; (x) atos atentatórios aos direitos humanos; (xi) esquemas de desvio de recursos 

públicos na ordem de dezenas de milhões; (xii) atos que coloquem em risco a vida, a 

saúde ou a integridade física das pessoas.  

 

Destas 11 opões, o participante deveria escolher os cinco que considerasse mais 

importantes. A formulação da questão e das opções levou em consideração os diferentes 

níveis e possibilidades de corrupção, ou seja, desde as "pequenas" (opção vi) até as mais 

vultuosas (opções ix e xi), seja na área de licitações e contratação de pessoal (opção i), 

                                                 
should each provide several channels allowing safe reporting, ensure that disclosures are acted upon and 

allow for participation of the whistleblower.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice 

Guide for Whistleblowing Legislation, 2018, p. 31. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 
98 “An important requirement of any whistleblowing legislation is to make sure that it clearly sets out its 

scope of application, that is, what types of wrongdoing are covered, whom it applies to and what level of 

belief in the concern raised the whistleblower should have. The scope of application should be as wide as 

possible to include every possible whistleblowing situation and ensure that all whistleblowers are protected 

by the legislation. Loopholes and lack of clarity might lead to situations where individuals decide to speak 

up in the belief that they are protected, when in fact they are not and as such are vulnerable to unfair 

treatments.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for Whistleblowing 

Legislation, 2018, p. 7. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 



seja no tema de repasses de recursos públicos (opção ii). Outras opções foram extraídas 

de Projetos de Lei em tramitação, tais como os danos ao meio ambiente (opção iv), ao 

patrimônio público em geral (opção v) e os princípios da Administração Pública (opção 

viii)99. Algumas opções fazem referência às leis em vigor no Brasil ou às recomendações 

internacionais, como a opção (iii), que trata sobre conflito de interesses100, e a opção (x), 

sobre os violação aos direitos humanos101. 

 

1.1.6. Sexta questão: os fatores que incentivam os relatos. 

 

O desenho legal e institucional pode incentivar ou não as pessoas a relatarem 

irregularidades ou ilícitos. Nesse sentido, saber tanto quais são as barreiras, quanto quais 

são os facilitadores, é essencial para que um programa público de reportantes funcione 

adequadamente e alcance seus fins102. 

 

Diante disso, a sexta questão pedia que o participante apontasse quais eram as cinco 

opções, dentre as nove oferecidas, que seriam determinantes à decisão de relatar atos de 

corrupção no Poder Público. Eram elas: (i) existência de canal de comunicação para 

dirimir dúvidas e obter orientação sobre o processo de relato contra a corrupção (cartilhas, 

guias etc); (ii) prioridade dos casos de relato de reportantes sobre os demais processos; 

(iii) rapidez na apuração do relato; (iv) ciência sobre os resultados da apuração, 

ressalvadas as informações protegidas por sigilo; (v) possibilidade de relato coletivo ou 

com apoio de associações (ONGs), sindicatos ou entidades de classe; (vi) possibilidade 

de relato diretamente para a mídia; (vii) ampla variedade de mecanismos de denúncia: 

pessoalmente, por correspondência, via eletrônica ou por telefone; (viii) garantia do 

anonimato; (ix) clareza quanto às regras de proteção para o reportante. 

 

Estas opções foram extraídas de recomendações de organismos internacionais, tais como 

o da Transparência Internacional e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

                                                 
99 Todas essas opções estão presentes nos Projetos de Lei da Câmara nº 8727/2017, 9167/2017, e no Projeto 

de Lei do Senado nº 323/2018 
100 Lei 12.813/2013. 
101 “There is also important international jurisprudence concerning human rights law that reinforces the 

protection of whistleblowers, explicitly in circumstances when they are the only person aware of the 

reported situation and in the best position to alert the employer or the public at large. For instance, in 

2008, the European Court of Human Rights ruled that the dismissal of a public servant who released 

unclassified documents revealing political manipulation of the judiciary system was a violation of article 

10 of the European Convention of Human Rights.”, cf. OCDE, G20 Anti-Corruption Action Plan Protection 

of Whistleblowers, 2011, p.  16. Disponível em: < https://www.oecd.org/g20/topics/anti-

corruption/48972967.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 2020. 
102 “As a result, encouragement of whistleblowing must be associated with the corresponding protection 

for the whistleblower. In the public sector, public servants need to know what their rights and obligations 

are in terms of exposing actual or suspected wrongdoing within the public service. These should include 

clear rules and procedures for officials to follow, and a formal chain of responsibility. Public servants also 

need to know what protection will be available to them in cases of exposing wrongdoings. 

Translating whistleblower protection into legislation legitimises and structures the mechanisms under 

which public officials against reprisals, and, at the same time, encourages them to fulfil their duties in 

performing efficient, transparent and high quality public service. If adequately implemented, legislation 

protecting public sector whistleblowers can become one of the most effective tools to support anti-

corruption initiatives, detecting and combating corrupt acts, fraud and mismanagement in the public sector. 

The absence of appropriate legislation impedes the fight against corruption and exposes whistleblowers to 

risks of retaliation.”, cf OCDE, G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers, 2011, p. 

15. Disponível em: < https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>. Acesso em 31 de 

janeiro de 2020. 



Econômico. Exemplificativamente, estes organismos recomendam que reportantes 

devem ter acesso à conselhos em confidencialidade103, direito ao anonimato, salvo 

consentimento expresso em sentido contrário, e um sistema responsivo que permita ao 

reportante acompanhar o andamento e os resultados do seu relato104. Ademais, o Guia da 

Transparência Internacional traz alguns casos em que o reportante, diante das 

circunstâncias apresentadas, sentiu mais segurança em reportar o ilícito aos meios de 

comunicação ou aos organismos internacionais ou não governamentais105. 

 

1.1.7. Sétima questão: os fatores que dificultam os relatos. 

 

Em continuidade à questão anterior, além dos fatores que incentivam os relatos, é 

necessário conhecer quais são os fatores que podem levar alguém a não reportar uma 

irregularidade ou ilícito do qual tem conhecimento. Assim, perguntou-se na sétima 

questão quais dos problemas levariam uma pessoa a desistir de relatar atos de corrupção 

na esfera pública, fornecendo ao participante sete opções: (i) a proteção não ser suficiente 

para impedir retaliações; (ii) as autoridades públicas considerarem as provas apresentadas 

insuficientes, falsas ou obtidas por meio ilícito; (iii) o reportante ser constantemente 

acionado para esclarecimento dos fatos; (iv) o dever de comprovar a retaliação ser do 

reportante, e não do acusado; (v) ausência de medidas para cessar a retaliação ou para 

responsabilizar aquele que a exerça; (vi) canais de recebimento frágeis, com inefetividade 

da apuração; (vii) perda do sigilo e identificação do reportante. 

 

Para cada uma dessas opções, o participante deveria responder se ela não diminui as 

chances de relatar ou, se diminui pouco as chances de relatar ou, diminui 

consideravelmente as chances de relatar ou, impede qualquer possibilidade de relatar. 

 

Como na questão anterior, as opções apresentadas na questão foram extraídas de 

recomendações de organismos internacionais106. Exemplificativamente, a Transparência 

                                                 
103 “Whistleblowers should have access to individual confidential advice, free of charge. Even where 

legislation, policies and guidelines exist, questions about how such rules might apply to individual cases 

always remain. Access to specialist advice will help ensure that the disclosures are made through the 

appropriate channels, in a timely and responsible manner, thus ensuring that the wrongdoing is dealt with 

in the best way possible and, most importantly, that the whistleblower is protected. In addition, individuals 

who are not sure about how to raise a concern or whether they will be protected will often decide not to 

speak up.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for Whistleblowing 

Legislation, 2018, p. 60. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 
104 “Procedures must ensure thorough, timely and independent investigations of whistleblowers' 

disclosures. Steps must be taken both to ensure any wrongdoing is quickly addressed and stopped, and to 

keep the whistleblower updated on and (possibly) engaged in the investigation. The whistleblower should 

be informed of the outcome of any investigation or finding, and they should be allowed to review and 

comment on any results.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for 

Whistleblowing Legislation, 2018, p. 35. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 
105 Cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, 2018, 

p. 40. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 
106 Segundo relatório da OCDE, “limitations concerning public sector whistleblower protection legislation 

may arise from several facts: legal frameworks are not comprehensive enough, enforcement is weak, 

allowing continued cases of retaliation against whistleblowers, weak oversight, and lack of implementation 

of internal procedures.”, cf. OCDE, G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers, 2011, 



Internacional considera como um dos princípios do tema de whistleblower que em caso 

de demissão de um reportante, aquele que demite – empregador ou o ente estatal – tem o 

ônus de provar que a demissão não tem nenhuma relação com o relato107. Ou seja, impor 

ao reportante o ônus de provar a retaliação (opção iv) poderia ser um desincentivo àquele 

que pretende reportar. Ainda, outro princípio apontado pela Transparência Internacional, 

é o de formular um amplo leque de tipos de retaliações das quais o reportante está 

protegido, pois o contrário certamente conduziria à ausência de vontade em reportar 

(opção i)108.  

 

1.1.8. Oitava questão: a relevância do prêmio pecuniário. 

 

A última questão direta tratava do tema do prêmio pecuniário em caso hipotético. Seu 

propósito era saber se o juízo de valor moral das pessoas é alterado em função de prêmio 

àquele que faz um reporte do qual tem ciência, isto é, se as pessoas tendem a considerar 

moralmente incorreto fazer o certo – denunciar uma irregularidade ou ilícito – em "troca" 

de um prêmio. Ao mesmo tempo, a questão pretendia saber se, a despeito deste juízo de 

valor, as pessoas entendem que o prêmio pecuniário é fato relevante para que alguém faça 

um reporte às autoridades. 

 

O enunciado trazia a seguinte situação: funcionários da empresa contratada pelo Poder 

Público para análise de dados constatam um grande esquema de corrupção envolvendo 

repasses públicos para fundos setoriais. O desvio de recursos é superior a R$ 50 milhões 

por ano e o esquema funciona há 8 anos. 

 

Duas situações eram apresentadas ao participante. Na primeira, o funcionário A reportou 

o caso à controladoria pública. Na segunda, o funcionário B reportou o caso à 

controladoria pública e, após análise processual, obteve o direito a 10% dos valores 

apurados, superando R$ 40 milhões. 

 

                                                 
p. 19. Disponível em: < https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf>. Acesso em 31 de 

janeiro de 2020. 
107 “It can be very difficult for employees to demonstrate that they have suffered negative treatment because 

they have blown the whistle. On the other hand, employers usually have processes in place to document 

actions taken against employees and why, and easier access to witness. As the employer has the greater 

power and resources, the onus should be placed on them to prove that the action taken was not due to the 

whistleblower raising a concern. This is why international standards recommend that whistleblowing 

legislation reverses the burden of proof onto the employer. This means that the employee should only need 

to establish a prima facie case tha (1) he or she made a disclosure and (2) suffered a negative treatment. It 

is then up to the employer to prove that the treatment was fair and not linked in any way to the 

whistleblowing, that is, it would have happened anyhow.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A 

Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, 2018, p. 55 - 56. Disponível em: 

<https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020. 
108 “Unfair treatment occurs when an individual is treated in a negative manner because they have raised 

a concern. Unfair treatments can take many forms – from retaliation to disadvantage or discrimination. 

The more visible and formal types of unfair treatments include dismissal, disciplinary action of reduction 

of wages. Other forms are not so visible and rather informal, such as ostracizing the whistleblower or 

withholding training. Fear of unfair treatment is one of the main reasons why people do not make 

disclosures.”, cf. TRANSPARENCY INTERNATIONA, A Best Practice Guide for Whistleblowing 

Legislation, 2018, p. 21 - 22. Disponível em: <https://transparency.eu/wp-

content/uploads/2018/03/2018_GuideForWhistleblowingLegislation_EN.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 

2020.  



Então, duas questões eram feitas ao participante. Para a primeira, o participante deveria 

responder quem agiu de forma ética. Para ela, as seguintes opções apareciam: (i) nenhum 

dos funcionários; (ii) funcionário A; (iii) funcionário B; (iv) funcionário A e funcionário 

B. 

 

Já a segunda pergunta exigia que o participante respondesse quem teria maior propensão 

a denunciar. As opções eram as mesmas da primeira questão.  

 

1.2. Conjoint 
 

Na segunda parte do experimento, os respondentes foram expostos a questões no estilo 

conjoint.  

 

O conjoint possui seis design principles, com um total de 45 componentes. Esses 

componentes produzem uma variação única de 105.600 diferentes cenários para 

comparação. Os conjoints fazem duas comparações, repetindo ao menos dez vezes em 

nosso desenho.  

 

Foram apresentadas vinte opções de programas de reportantes, duas a duas. Para cada par, 

o respondente deveria selecionar a coluna que considerasse representar a melhor opção 

de desenho institucional para o combate à corrupção no Brasil. 

 

No conjoint contrastamos diferentes cenários de desenhos institucionais para o programa 

de reportantes, considerando as seguintes variáveis: canal de denúncia, identidade, 

proteção contra retaliação, proteção funcional e proteção pessoal. 

 

Cada variável tem níveis, que variam de acordo com cada princípio especificamente. 

Detalhamos os níveis abaixo. 

 

 

Tabela 1.2.1 – Cojoint 

 
Variável Opções 

Canal de 

denúncias 

• Auditor do Tribunal de Contas 

• Corregedor ou agente de controle 

• Defensor Público 

• Juiz 

• Mídia 

• Policial / Delegado / Investigador de Polícia 

• Promotor de justiça 

• Servidor comissionado de órgão público especializado em casos de 

corrupção 

• Servidor concursado de órgão público especializado em casos de corrupção 

 

Identidade 

• Anonimato - os dados do reportante não são registrados e jamais poderão ser 

revelados 

• Identificação - os dados do reportante são públicos 

• Reserva permanente - os dados do reportante ficam registrados, mas jamais 

serão revelados 



• Reserva relativa - os dados do reportante são registrados e poderão ser 

revelados por razões definidas em lei 

 

Proteção contra 

retaliação 

• Descaracterização de qualquer crime ou ilícito, como traição, difamação, 

espionagem ou vazamento de dados ou informações sigilosas 

• Direito à imediata cessação dos efeitos da retaliação, como a reintegração no 

cargo público ou recontratação na empresa privada em caso de demissão por 

retaliação 

• Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais 

correspondente a 2x o salário do reportante ou do ofensor (o que for maior) 

• Indenização pelos prejuízos sofridos e indenização por danos morais, cuja 

quantia será arbitrada no caso 

• Indenização pelos prejuízos sofridos e pelo que o reportante deixou de 

razoavelmente ganhar devido à retaliação 

• Previsão da retaliação como crime 

• Punição daquele que cometeu ato de retaliação por sanções disciplinares 

• Não terá proteção contra retaliação 

 

Proteção 

funcional 

• Contra a alteração de funções ou atribuições motivada pela denúncia 

• Contra a demissão motivada pela denúncia 

• Contra a exclusão de treinamentos ou de cursos em razão da denúncia 

• Contra a instauração de processos administrativos, cíveis e penais ou a 

aplicação de sanções / penas 

• Contra a má avaliação motivada pela denúncia 

• Contra a perda de oportunidades de promoção em razão da denúncia 

• Contra a recusa de o empregador fornecer boas referências profissionais 

• Contra a remoção ou transferência motivada pela denúncia 

• Contra a retirada de benefícios diretos ou indiretos 

• Contra prejuízos remuneratórios ou materias de qualquer espécie (p.ex. 

redução salarial, não recebimento de bônus etc.) 

• Trabalho em regime de teletrabalho domiciliar, sem prejuízo da remuneração 

• Não terá proteção funcional 

 

Proteção pessoal 

• Alteração do nome 

• Escolta policial 

• Imediata suspensão de qualquer retaliação que o reportante venha a sofrer 

• Preservação das informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, 

honra e imagem pelo prazo de 100 anos 

• Proibição de o reportante ser responsabilizado em razão da denúncia 

• Proibição de ter a identidade revelada pelos meios de comunicação, nem de 

ser fotografado ou filmado sem prévia autorização 

• Segurança em sua residência 

• Transferência de residência 

Não terá proteção pessoal 

 

Na interpretação dos resultados, apresentamos as marginal means. Elas significam a 

chance de escolher um programa de reportante que tenha uma determinada característica 

em cada um dos níveis. 

 


