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RESUMO
Atualmente, um dos temas mais trabalhados na academia vem a ser o compliance.
Entretanto, o direito do trabalho, apesar ser considerando um ramo autônomo, não
dispensou maiores atenções ao tema. Diante desta abstração doutrinária, este
trabalho tem como objetivo central identificar quais os fundamentos normativos que
viabilizam e condicionam o compliance laboral. Visando responder ao reclamo
suscitado, utiliza-se uma bibliografia interdisciplinar que permite: a. analisar com
profundidade o surgimento do instituto do compliance; b. conceituar o instituto no
âmbito laboral; c. dissecar o poder diretivo do empregador, relacionando-o com os
pilares do compliance; bem como, d. contrapor os direitos inespecíficos do
empregado, a saber: direito à informação; direito à intimidade; e direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os pilares do compliance.
Palavras-chave: Compliance. Direito do trabalho. Poder diretivo do empregador.
Direitos inespecíficos do empregado.

ABSTRACT
Currently, one of the most worked themes in academia is compliance. However,
labor law, despite being considered independent, did not pay more attention to the
subject. Faced with this doctrinal omission, this work has as its central objective to
identify the normative foundations that make feasible and condition labor compliance.
Aiming to respond to the claim raised, an interdisciplinary bibliography is used that
allows: a) analyze in depth the emergence of the compliance institute; b)
conceptualize the institute in the labor law scope; c) dissecting directive power of the
employer, relating it to the pillars of compliance; as well as d) confront the
nonspecific labor rights, namely: the right to information; right to privacy; and right to
the adversary and the wide defense, with the pillars of compliance.
Keywords: Compliance. Labor law. Directive power of the employer. nonspecific labor
rights.
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1 INTRODUÇÃO
Em sentido lato, o compliance, como cumprimento ou fiscalização da lei, pode
ser visto, se não em todas, em boa parte das nossas relações. Poder-se-ia pensar,
nesse sentido, na existência de um compliance cidadão, por meio do qual todas as
pessoas estariam legitimadas a exigir o cumprimento das normas por meio de um
poder de polícia residual. Ou poderíamos pensar num compliance acadêmico, tendo
como exemplo a própria cerimônia de defesa do mestrado em que se verifica o
cumprimento de padrões e pré-requisitos para a concessão da titulação, e assim por
diante.
Ocorre que, “se tudo é compliance”, corre-se o risco de nada ser compliance,
quer dizer, sua falta de delimitação pode ser consequência de sua falta de
compreensão, e com isso o instituto deixa de fazer sentido.
O presente estudo, por conseguinte, tem como tema central a análise do
instituto do compliance na estrutura das relações laborais subordinadas. Ressalta-se
que este trabalho não se ocupa com as causas da inadimplência da lei, pesquisa
mais afeita à sociologia ou psicologia social do que ao Direito. O que lhe interessa é
que esta inobservância de normas jurídicas pertence ao ambiente jurídico,
constituindo-se o compliance numa ferramenta jurídica para verificação do
cumprimento de deveres legais nos limites laborais.
O interesse pelo tema e, portanto, o espaço que esta pesquisa ocupa, decorre
de duas constatações: a primeira é o fato de que o Brasil poder ser considerado
deficitário no cumprimento das leis; o segundo é a inexistência de uma pesquisa que
explique detalhadamente a conexão entre o Direito do Trabalho e o compliance.
Etimologicamente, compliance detém uma origem latina 1, sendo composta
pela preposição “com” (junto) e o verbo “plicare” (dobrar) 2, de forma que seu
significado pode ser compreendido por “atender, submeter-se”, passando a ser
identificada como a prática de obedecer a regras e a ordens evocadas por pessoas
de autoridade: procedimentos que devem ser seguidos a fim de assegurar o estrito

1

2

Alguns autores sustentam que a expressão compliance vem da expressão inglesa to comply.
Assim: PÜTZ, Lasse. Compliance. Eine Einführung in die Thematik. Düsseldorf: Hans-BöcklerStiftung, 2011. (Hans Böckler Stiftung, 15), p. 5.
LEWIS, Charlton; SHORT, Charles. A Latin Dictionary. New York: Charles Short, 1879.
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compliance com a lei 3. Em português é traduzido para “conformidade”, embora
“compliance” tenha se consagrado para indicar o instituto aqui estudado.
Em um aspecto mais amplo, o compliance deve ser entendido como um
estado de conformidade com as normas jurídicas, dentre as quais se destacam as
leis e regulamentos internos e externos das organizações, visando à ética, à moral,
à honestidade e à transparência não apenas na condução dos negócios, mas em
todas as atitudes dos atores que movem uma empresa, agindo tal qual uma flecha
direcionada para este calcanhar de Aquiles do não cumprimento das leis.
Considerando, então, que o tema sempre perpassa as empresas, surge a
necessidade de estudar a relação de emprego, caracterizada pela pessoalidade,
subordinação, não-eventualidade e continuidade, que, via de regra, está presente
nas organizações empresariais, até porque, por mais que seja possível a
responsabilização da pessoa jurídica, esta é uma ficção jurídica cujos verdadeiros
atores são os indivíduos ali presentes, no caso, e sob o nosso recorte da relação de
emprego, os empregadores e os trabalhadores. Enfim, questionam-se quais os
fundamentos normativos do compliance laboral, ou seja, qual o elemento normativo
que permite que o empregador, e.g., crie um código de conduta, fiscalize o seu
cumprimento e ainda possa aplicar punições em caso de descumprimento; vasculhe
e-mails coorporativos, instale câmeras de vigilância, etc.
O desenvolvimento do tema central permeia temas secundários, os quais
comportam a definição dos códigos de ética, dos canais de denúncia, da ferramenta
de monitoramento, do poder diretivo do empregador e a análise dos direitos laborais
inespecíficos do empregado como ferramenta de limitação dos poderes de gestão,
dentre outros.
Frisa-se que a abordagem terá como foco as empresas privadas e a relação
de emprego clássica, valendo-se de elementos direcionados às empresas estatais
(empresas das quais o governo detém parte ou todo o capital social) ou às
empresas governamentais apenas quando compatível e pertinente.
O primeiro capítulo abordará a conceituação do compliance e sua aplicação
no âmbito laboral. Para tanto, far-se-á uma digressão histórica sobre os fatos que
contribuíram à sua formação e que imprimiram sentido à própria cultura do
3

Tradução livre: “the practice of obeying rules or requests made by people in authority: procedures
tha must be followed to ensure full compliance with the law.” (OXFORD Dictionary: Advanced
Learner´s dictionary: International Student´s edition. 6th ed. Oxford: Oxford University Press,
2000).
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compliance, no sentido de padronização de regras, perpassando sobre temas
relativos à ética, à responsabilidade social corporativa, como valores a ser seguidos
como compromissos por governantes, empresários e trabalhadores nos mais
diversos cenários (ambiental, social, econômico). Posteriormente, elencar-se-ão
alguns conceitos de compliance para então estudar e defender o conceito de
compliance laboral e demonstrar o porquê de o Direito do Trabalho, por estar
alicerçado numa relação jurídica em que uma das partes possui poder diretivo e a
outra um dever de subordinação, ser um dos campos mais férteis do Direito para a
implementação de políticas de compliance.
Justifica-se essa abordagem, na medida em que o estudo diacrônico permite
a compreensão das similitudes e das diferenças existentes entre as doutrinas
internacionais e a nacional e, consequentemente, viabiliza o entendimento do
desenvolvimento do compliance, ultrapassando, dessa forma, uma compreensão
apenas semântica da palavra compliance.
Uma vez identificado que o compliance caracteriza-se pela adoção de
práticas que promovem um comportamento empresarial (e de todos os elementos da
complexa atividade) em conformidade com as normas internas e externas, e com um
comportamento ético que não pode ficar alheio ao ramo do Direito do Trabalho, é
possível afastar-se do entendimento comum de que compliance estaria vinculado
apenas ao Direito Penal.
Para desenvolver a questão principal – que se resume em avaliar de que
forma o compliance, originalmente uma ferramenta afeta à administração, pode ser
analisada e identificada ao ramo laboral -, faz-se necessário desmembrá-la em
questões secundárias.
Assim, no segundo momento, a abordagem encaminha-se para o estudo das
três ramificações relativas ao poder diretivo patronal e de sua identificação com os
pilares do compliance, demonstrando o caráter da tripartição inequívoca do
compliance na figura do empregador. Para tanto, analisar-se-á cada um dos poderes
embutidos no poder diretivo (poder de organização e regulamentação; poder de
fiscalização e poder disciplinar), sua vinculação com cada pilar do compliance (pilar
da prevenção, da detecção e da punição), juntamente com aspectos práticos para a
perfectibilização do compliance. Igualmente, será analisada a nuance do poder
diretivo, o jus variandi (faculdade que o empregador detém de produzir alterações
em aspectos relevantes da relação de emprego para melhor adequar a energia
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laboral às exigências da atividade desenvolvida) que reflete esta interconexão entre
a área do Direito laboral e da Administração de forma que a doutrina a ser
examinada também deverá compreender questões específicas da governança
coorporativa.
Em linhas gerais, surge então a seguinte hipótese: de que o compliance é
instituído, no âmbito empresarial, por meio do poder diretivo, sendo possível
encontrar uma correspondência simétrica entre os pilares do compliance e as
ramificações do poder diretivo. Com efeito, os pilares do compliance consistem na
prevenção, detecção e punição. Já o poder diretivo do empregador organiza-se
sobre o tripé do (i) poder de organização e regulamentação, (ii) poder de
monitoramento e (iii) poder disciplinar. Sem muito esforço, percebe-se a
correspondência que há entre prevenção (primeiro elemento do compliance) e poder
de organização e regulamentação (primeiro poder diretivo do empregador), entre
detecção (segundo elemento do compliance) e poder de monitoramento (segundo
poder diretivo do empregador) e entre punição (terceiro elemento do compliance) e
poder disciplinar (terceiro poder diretivo do empregador). Então, a análise dar-se-á
pelo viés do empregador, através dos pilares e ramificações do poder diretivo, com a
alocação de questões envolvendo o código de ética, a política de compliance e
outros elementos orientadores e regulamentadores do regime das relações ali
presentes, e assim sucessivamente com o poder de controle e poder disciplinar.
Por último, propõe-se uma análise do mesmo instituto sob a perspectiva do
empregado,

observando

alguns

direitos

laborais

inespecíficos

elencados

especialmente como contrapontos aos pilares do compliance e às ramificações do
poder diretivo, quais sejam: direito à informação, à intimidade e, por fim, à ampla
defesa e ao contraditório. Para tanto, serão analisados dez (10) instrumentos e
decisões acerca do tema, sem limitação territorial, muito embora, com relação às
decisões, o enfoque foi a jurisprudência laboral pátria.
Neste ponto será investigado de que forma os direitos laborais inespecíficos
podem impor limites ao compliance. Esclarece-se que a escolha pelos deveres
inespecíficos do empregado como limite do compliance justifica-se na medida em
que o objetivo não é estudar os direitos específicos, tais quais os direitos às férias,
ao pagamento de 13º, etc., mas sim, aqueles direitos fundamentais de primeira
geração/dimensão, relacionados à cidadania.
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A efetivação dos direitos de cidadania, no que tange aos trabalhadores, deve
ser perseguida no contexto da sociedade política e no âmbito das relações de
trabalho. Dessa forma, quando se fala em compliance laboral, permite-se eventual
punição, sobressaindo à necessidade de atenção aos direitos laborais, inespecíficos,
e.g., ao contraditório e à ampla defesa, à presunção da inocência; à intimidade.
O desenvolvimento das questões propostas pressupõe a noção de
interdisciplinaridade, pois o compliance é um tema naturalmente interdisciplinar,
gestado nas áreas do direito penal e da administração empresarial, que passa a ser
de alta relevância na esfera trabalhista.
A pesquisa tem caráter documental (análise de casos judiciais nacionais
internacionais e instrumentos de compliance) e bibliográfico. Esse critério faz-se
necessário para fins de visualizar o debate do compliance em âmbito transnacional,
bem como prático.
O método de pesquisa centrou-se na revisão crítica da doutrina relativa ao
tema, na consulta a fontes primárias (pesquisa documental: tratados internacionais,
instrumentos de compliance, legislações nacionais e internacionais, sentenças
judiciais, etc.) e a fontes secundárias (pesquisa bibliográfica).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O instituto do compliance, ainda que tenha tido uma formação inicial radicada
no direito americano, expandiu-se, em decorrência da globalização, como um
fenômeno cultural relativamente simultâneo nos demais países. Juntamente com
esse movimento, verificou-se uma harmônica conscientização empresarial sobre a
ética, sobre a responsabilidade social e sobre a fraternidade.
O avanço legislativo (Foreign Corrupt Practices Act de 1977 - FCPA;
Sarbanes-Oxley Act de 2002 – SOX, nos Estados Unidos; Lei contra a lavagem de
dinheiro – Lei 12.683 de 12 que alterou a Lei 9.613 de 98; Lei de Anticorrupção ou
Lei da empresa limpa - Lei nº 12.846 de 2013; etc., no Brasil) permitiu o
fortalecimento da conscientização sobre o compliance e incentivou o seu estudo por
diversas áreas. Deste modo, desde o seu nascedouro até sua consolidação, nos
dias atuais, o compliance aparece como um tema interdisciplinar.
Estudar juridicamente um tema interdisciplinar como o compliance mostra-se
desafiador, na medida em que se fica tentado a derivar para uma compilação de
dados referentes às disciplinas em que o instituto é, de alguma forma, desenvolvido.
A senda perseguida nesta pesquisa, ao contrário, foi a de se centrar nas
propriedades jurídicas, recortando o assunto no seu ângulo jurídico, a fim de verificar
a espécie de relação havida entre o compliance e o Direito do Trabalho.
Estabelecida essa premissa, pode-se, no curso da dissertação, identificar a
estreita relação entre o compliance e a estrutura da relação de trabalho: do lado do
empregador, seus poderes atuando como o mecanismo de ação e organização do
compliance; do lado do empregado, seus direitos inespecíficos (direitos de cidadania
insculpidos constitucionalmente no art. 5º da CF/88), como suas cláusulas limites.
A caracterização do poder diretivo como mecanismo de ação e organização
do compliance caracteriza um inegável ganho teórico para a compreensão do
instituto, e, sobretudo, sua fundamentação no âmbito jurídico. Com essa
identificação, o empregador vê-se legitimado a utilizar-se dos instrumentos de
compliance, em vista de corresponderem a seus poderes, reconhecidamente
legítimos.
A resposta à pergunta acerca de qual seria a relação entre o instituto do
compliance e o empregador foi encontrada no poder diretivo deste, e na simetria
entre as espécies desse poder com os pilares do compliance. Com efeito, da mesma
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forma que o poder de organização e regulamentação relaciona-se com o pilar da
prevenção; o poder de monitoramento, com o pilar da detecção, e o poder disciplinar
com o pilar da punição, o que, além de se apresentar como uma tripartição
inequívoca do compliance laboral no poder diretivo, legitima a adoção das práticas
de compliance por parte do empregador.
Por sua vez, sob a ótica do empregado, foi possível identificar que os direitos
inespecíficos do trabalhador, em maior ou menor grau, servem como cláusulas
limites do compliance atuando como um elemento estabilizador e preservador do
sistema jurídico do trabalho. Com efeito, se estas cláusulas limites não operassem
sobre o compliance, a relação de trabalho restaria comprometida, visto que
desprotegida sua parte mais fraca, desarmonizando o sistema jurídico.
A pesquisa revelou, neste ponto, que três são os direitos laborais
inespecíficos mais fundamentais na determinação das fronteiras de atuação dos
instrumentos de compliance: o direito à informação, o direito à intimidade e o direito
ao contraditório e à ampla defesa. O primeiro atua como delimitador ao poder de
organização e regulamentação do empregado, na medida em que somente se
afigura possível exigir uma conduta em conformidade com as normas internas, se
estas normas foram claramente identificadas e transmitidas, ou seja, se o poder de
organização e regulamentação foi efetivamente realizado; o segundo age como
contraponto ao poder de fiscalização e, portanto, do pilar do monitoramento, na
medida em que preserva uma esfera de privacidade da pessoa humana mesmo
quando inserida numa relação de trabalho; o terceiro delimita o poder disciplinar –
pilar da punição -, na medida em que na sua efetivação ocorre algo análogo a uma
acusação, exsurgindo ao empregado/acusado, teoricamente, o direito de ser
disciplinado/sancionado mediante um processo disciplinar, em que respeitado seus
direitos inespecíficos ao contraditório e à ampla defesa.
A análise detida do poder disciplinar em conjunto com o pilar da punição
revelou que, sob a ótica laboral, o compliance assume um caráter também
repressivo, por meio do poder disciplinar, divergindo do caráter puramente
preventivo assumido no âmbito penal, no qual a repressão fica a encargo do Estado
e, portanto, não pertence ao compliance penal.
Ainda chegou-se à conclusão, com implicações práticas, de que, a despeito
de o compliance ser amplamente utilizado pelas sociedades empresárias, há uma
carência de regulamentação, na esfera privada, acerca de um limite específico, visto
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que, ainda que existam códigos de ética e regulamentos empresariais, os mesmos
não dispõem especificamente sobre os procedimentos disciplinares, objetos do
poder disciplinar, pilar da punição, ficando descoberto o direito inespecífico ao
contraditório e à ampla defesa. Neste vácuo aplicam-se as diretrizes da CLT sobre a
punição dos empregados, devendo ser considerados os critérios de razoabilidade
como demonstra a jurisprudência analisada.
Constatou-se, outrossim, uma relativização ou permeabilidade entre o
princípio da legalidade ampla, que diz respeito a uma autorização para fazer tudo o
que não está vedado por lei, e o da legalidade estrita, fazer apenas o que está
previsto em lei, uma vez que o compliance fomenta que as empresas intensifiquem a
regulamentação das atitudes e relações dos integrantes do corpo empresarial de
forma que o pensamento paradigmático passa a seguir a orientação da legalidade
estrita ao invés da legalidade ampla também para as pessoas jurídicas privadas e
aos empregados a elas vinculados.
As decisões em tribunais trabalhistas analisadas apontam de modo geral que:
a. um. nem sempre as empresas que adotam mecanismos de compliance por
códigos de conduta, conseguem comprovar o cumprimento dos ditames por si
próprios instituídos, e, nestes casos, acabam sendo obrigadas a reparar em danos
morais e materiais; a. dois.

observa-se que os empregados que trabalham em

empresas que possuem setores organizados de compliance nem sempre atuam com
ética desejável e, por vezes, são dispensados por justa causa por mau procedimento
ou outra conduta punível com a demissão.
De forma mais específica, percebe-se nas decisões uma reinterpretação dos
direitos inespecíficos da informação e intimidade. Explica-se, as decisões indicam
que os tribunais estão protegendo esses direitos sob a ótica do compliance e da
cultura em torno dela. O sujeito passivo (empregado) da relação de emprego passa
a ter mais responsabilidade por suas atitudes, reforçando a ideia de inexistência de
direitos absolutos e, dessa forma, percebe-se uma maior punição do empregado, no
sentido de que ele deve estar consciente das possíveis repercussões de seus atos.
Além do mais, verifica-se uma publicização cada vez maior do ambiente de trabalho,
no qual a intimidade\privacidade resta cada vez mais reduzida. Já, com relação ao
direito ao contraditório e a ampla defesa infere-se que, via de regra, a dispensa sem
justa causa serve como “carta branca” para realização de qualquer espécie de
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procedimento disciplinar, seja abusivo ou não, sem que naquele caso gere direito ao
reparação de danos materiais.
Em síntese, o que se verifica dos casos estudados é que os instrumentos de
compliance alertam para empregados e empregadores a necessidade de se seguir
ou perseguir uma conduta ética fraternal, na qual direitos e deveres de ambos os
contratantes sejam respeitados. Entretanto, há um caminho a ser percorrido para
que as condutas sejam mais transparentes e éticas no âmbito empresarial.
Somando-se as conclusões já lançadas, ousa-se, por derradeiro, a deduzir
que o poder diretivo, exercido de forma centralizada ou descentralizada, é condição
sine qua non à concretização do compliance, já que viabiliza as bases normativas da
gestão empresarial a qual, em um segundo momento, permite a materialização do
compliance nas mais diversas áreas, a saber: compliance penal, ambiental etc.
As respostas ofertadas, mais do que um destino, indicam um caminho a ser
percorrido.
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