
CÓDIGO DE CONDUTA E REGIMENTO 

INTERNO COMO FERRAMENTAS  

DE COMPLIANCE 



 

 
COMPLIANCE 

“Compliance é definido como uma função independente dentro da 

organização que permite identificar, aconselhar, alertar, monitorar e 

relatar os riscos de conformidade. Ou seja, o risco de receber sanções 

por violações legais ou regulatórias, sofrendo perdas financeiras ou perdas 

de reputação (“Riscos de Conformidade”) como consequência de não 

cumprimento das leis, regulamentos, padrões, padrões de autorregulação 

da organização e códigos de conduta (“Obrigações de Conformidade”) 

aplicável às suas atividades”. 

(El Cumprimiento y la Función de cumplimento em los bancos, Comité de Brasilea de Supervisión 

Bancária, abril 2004). 





  Histórico do compliance no Brasil 

1998 2015 2019 

2013 2016 
Lei de combate aos 

crimes de lavagem  

de dinheiro  

(Lei n.° 9.613/98) 

Lei de combate à 

Corrupção (Lei n.° 

12.846/13 

Programa de 

Integridade 

(Decreto n.° 8.420/15) 

Estatuto Jurídico da 

Empresa Pública, da 

Sociedade de Economia  

Mista e de suas 

Subsidiárias  
(Lei n.° 13.303/16) 

Sistema de Governança 

Do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública – SG-MJSP 

(Portaria 86/2019 MJ) 

PL 7.149/2017: “as pessoas jurídicas eu celebrarem contrato com a administração pública  

deverão desenvolver programas de compliance”. 





  

 Detectar 
 

 Prevenir 
 
 Corrigir 
 

LIDAR COM 
OS ERROS 

Tripé do Programa de Compliance 



  

Redução de Passivo Trabalhista 

 

Aumento da produtividade 

 

Maior facilidade na formalização de novos negócios 

 

Elevação do patamar social 

 

Relacionamento com multinacionais 

 

Exigência para contratos com o poder público 

Vantagens de “ser” compliance 



  

 Ser transparente 

 

 Fortalecer minha marca e reputação 

 

 Ter um programa de integridade efetivo 

Eu quero... 



“Há estudos que analisam o custo-benefício da implantação de 

programas de compliance em organizações e que chegaram à 

conclusão de que, para cada US$ 1 gasto, são economizados  

US$ 5, com mitigação de processos legais, danos à reputação 

e perda de produtividade”. 

(Arnold Schilder) 

If you think compliance is expensive, try non-compliance. 



Suporte da 

Alta 

Administração 
Avaliação de Riscos 

Pilares do Programa de Compliance 

Políticas e Códigos  

de Conduta 

Treinamento e 

Comunicação 

Monitoramento 

e Auditoria  

Canal de Denúncia Investigação 

Avaliação de 

Fornecedores 



CÓDIGO DE CONDUTA 



  

  É através do Código de Conduta que a Empresa transmite a 
sua Missão, Visão e Valores à Sociedade. 
 

  Expressa a ética, integridade, transparência da organização  
 

  Demonstra a postura quanto ao cumprimento da legislação 
 
  Define o comportamento esperado de todos aqueles que, 

direta ou indiretamente, relacionam-se com ela 
 

Código de conduta 



  
Cuidados na elaboração do 

Código de conduta 

  Clareza e Precisão 
 

  Comunicação e publicidade 
 

  Conteúdo limitado pela violação de Direitos Fundamentais 
 

  Intolerância das condutas proibidas pelo Código de Ética 
 

  Regime Disciplinar diante de violações ao Código 



  Decisão Judicial 



  Decisão Judicial 



  

O código de conduta tem objetivos muito mais amplos do que 

simplesmente estabelecer normas de conduta aceitas ou rejeitadas pela 

organização. Dentre eles, destacam-se: 
 

  Fomentar a transparência 

  Disciplinar as relações internas e externas da empresa 

  Administrar conflitos de interesses 

  Proteger o patrimônio físico e intelectual 

  Enfatizar a importância de contínuo aprimoramento 

  Incentivar o relacionamento construtivo com empresas públicas e privadas 

  Servir de referência para a sociedade em geral 

Por que elaborar um  

Código de Conduta? 



  

  Missão, Visão e Valores 

  Segurança da Informação (LGPD em vigor ) 

  Propriedade Intelectual 

  Saúde e Segurança do Trabalho  

  Combate à corrupção e lavagem de dinheiro 

  Canal de denúncias 

  Princípios éticos e as regras que norteiam as relações internas e 

externas da empresa, como, por exemplo, o relacionamento com 
clientes, fornecedores, parceiros comerciais, terceirizados, poder público 

 

Assuntos importantes em um 

Código de Conduta 



E, quando o Código de Conduta não retrata 

a realidade da empresa? 



Decisão Judicial   Decisão Judicial 



      REGIMENTO INTERNO  



 Regimento interno é entre empregado e empresa 

 

CLT ACT CCT 
LEIS 

ESPECÍFICAS  



  

  O Regimento materializa as regras da empresa 

  Valoriza a ética, honestidade, pontualidade, comprometimento e 

a transparência na relação empregatícia. 

  O empregado fica ciente da conduta esperada no ambiente 

laboral 

Por que a sua empresa necessita 

de um Regimento Interno? 



IMPORTANTE: Não basta estabelecer regras. É preciso cumpri-las.  

 

Quando as regras contidas no Regimento Interno não são 

cumpridas, o documento torna-se sem efeito.  

  
Por que a sua empresa necessita 

de um Regimento Interno? 



EXISTEM RISCOS EM UTILIZAR UM 

REGIMENTO INTERNO  

ENCONTRADO NA INTERNET? 



  

  SIM. Um documento padrão, além de não possuir eficácia, 

pode gerar passivo trabalhista para a empresa! 

 

  Importante que o Regimento seja elaborado com extrema 

cautela, uma vez que suas disposições passarão, sob o 

aspecto trabalhista, a integrar o contrato de trabalho e, 

eventuais alterações futuras, poderão encontrar barreira no 

princípio da inalterabilidade contratual lesiva, conforme 

previsão do art. 468, caput, da CLT. 

Existem riscos em utilizar um Regimento 

Interno que encontrei na internet? 



  

 

  Respeito aos superiores e aos colegas 

  Agir de forma ética no exercício de sua função 

  Cuidados no manejo de equipamentos  e utilização de EPI’s 

  Prudência na condução dos veículos 

  Indenização pelos prejuízos causados 

Assuntos do Regimento Interno  



  

  Regras sobre faltas e atrasos 

  Procedimentos para concessão de férias 

  Transferências de local de trabalho 

  Informações sigilosas da empresa 

  Uso de uniforme 

Assuntos do Regimento Interno  



 

Na decisão da 6ª turma do órgão regional, no processo TRT-PR-08562-2015-661-09-00-6-

ACO-02886-2017, foi mantida a decisão de primeiro grau, a qual confirmou a demissão por 

justa causa de serralheiro que descumpria regramento interno da empregadora que 

proibia o uso do telefone celular durante o horário de expediente, haja vista o 

trabalho com máquinas de corte, de polimento e de solda, além de produtos 

químicos tóxicos. 

 

No caso, o empregado reiteradamente utilizava o celular durante o turno de trabalho, sendo 

advertido e suspenso por esse motivo. Ao final, a empresa acabou realizando a sua demissão 

por justa causa, por reiteradamente descumprir a norma interna. 

  Decisão Judicial 



  Decisão Judicial 



É POSSÍVEL PROIBIR RELACIONAMENTO ENTRE 

EMPREGADOS NO REGIMENTO INTERNO? 



  

  O Ministro José Roberto Freire Pimenta no processo 1102-

84.2012.5.08.0003, condenou uma empresa ao pagamento de dano 

moral em razão da aplicação de justa causa pela proibição do 

relacionamento amoroso entre empregados, veja-se: 

 

  [...] Diante disso, é forçoso concluir que está configurado, no caso, o 

abuso do poder diretivo da empresa, a qual, fundamentando-se 

exclusivamente em norma interna que proíbe o relacionamento amoroso 

entre empregados, dispensou a reclamante, violando direta e 

indiscutivelmente seu patrimônio moral, lesão que deve ser reparada, já 

que não configurada a justa causa alegada pela reclamada [...] 

É possível proibir o relacionamento entre 

empregados no Regimento Interno? 



Elaborei o Código de Conduta e/ou 

Regimento Interno. E agora? 



  

Invista em treinamentos! 

 

É fundamental que o empregado conheça as regras constantes 
nos documentos para que a empresa possa exigir seu 
cumprimento e, se necessário, punir pelo descumprimento. 

 

Nada adianta possuir um Código de Conduta ou Regimento 
Interno bem elaborado se o empregado não possuir 
conhecimento do conteúdo. 
 

 

Elaborei o Código de Conduta e/ou 

Regimento Interno. E agora? 



  
Exemplos de assunto e formas de  

inserção na política da empresa 



  
Exemplos de assunto e formas de  

inserção na política da empresa 



  
Exemplos de assunto e formas de  

inserção na política da empresa 



  
Exemplos de assunto e formas de  

inserção na política da empresa 



  
Exemplos de assunto e formas de  

inserção na política da empresa 



Fonte: IEPREV – Pós-graduação em Compliance, LGPD & Prática Trabalhista – material escrito 2020 



“No que diz respeito ao empenho, ao  

compromisso, ao esforço, à dedicação,  

não existe meio termo. Ou você faz uma  

coisa bem feita ou não faz.” 

 
(Ayrton Senna) 

 



Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo  

e-mail: gilcelerneradvogada@gmail.com e 

Fone/whatsapp: (54) 99710-4004 
 

mailto:gilcelerneradvogada@gmail.com

