
ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR

Programa de Integridade (Compliance) em

ASPECTOS PRÁTICOS
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ÉTICA

MUDANÇA DE PARADIGMA:

A atividade empresarial que, antes, estava 
associada à eficácia dos processos e aos 
resultados financeiros que eles poderiam 
trazer, passou a considerar a ética empresarial 
como meta essencial a ser alcançada. 

O cultivo da ética dentro das organizações 
passou a ser tratado com tanta importância 
quanto os resultados, o sucesso financeiro, 
inovação e excelência.

    



O que é Compliance?

O COMPLIANCE, dentro do cenário corporativo e institucional, pode ser 

compreendido com um conjunto de disciplinas ou procedimentos que tenham por 

escopo fazer cumprir (to comply) as normais legais e regulamentares, bem como as 

políticas e diretrizes ético-institucionais, além de detectar, evitar e tratar qualquer 

desvio ou inconformidade que possa ocorrer dentro da organização.

O COMPLIANCE é comumente utilizado em setores que possuem forte regulação 

(setor financeiro, hidrelétrico, farmacêutico etc). O Terceiro Setor é um dos mais 

regulados do País.





Histórico

• A ideia: Elaboração de um GUIA com orientações sobre a implantação de Programas de Integridade ou 
Compliance voltados especialmente para o Terceiro Setor. A ideia originária nasceu de diálogos travados, 
inicialmente, entre a Prof. Dora Silvia Cunha Bueno, presidente da CEBRAF – Confederação Brasileira de 
Fundações e da APF – Associação Paulista de Fundações, e o Dr. Daniel Cavalcante Silva, sócio da Covac 
Sociedade de Advogados.

• Objetivos: Suprir a falta de conhecimento das organizações do Terceiro Setor a respeito dos 
programas de Compliance e orientar as Organizações do terceiro setor, instituições altamente reguladas, 
a respeito de seus benefícios e sua implementação.

• Motivação: Promulgação, no Distrito Federal, de lei específica que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
implementação de programas de integridade ou Compliance para as empresas e organizações da 
sociedade civil que celebrem instrumentos jurídicos de qualquer natureza com órgãos da administração 
pública, onde se incluem as parcerias formalizadas entre as organizações do Terceiro Setor e a 
Administração Pública.



BENEFÍCIOS GERAIS  ALCANÇADOS
PELO PROGRAMA

 Melhora na qualidade e na velocidade das interpretações políticas e regulatórias e 
em seus respectivos procedimentos;

 Melhora do relacionamento com os órgãos reguladores;
 Melhora no relacionamento entre associados, gestores, acionistas, sócios, parceiros, 

clientes e demais partes relacionadas;
 Maior velocidade de novos produtos e serviços em conformidade;
 Disseminação de padrões ético-culturais de Compliance pela organização;
 Acompanhamento da correção de deficiências (não conformidades);
 Decisões do negócio baseadas em Compliance;
 Evitar o chamado “Custo de não conformidade”, que se traduz por danos à imagem 

da organização e/ou de seus funcionários e perda do valor da marca, dentre outros.



PILARES DO 
PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Engajamento e apoio da alta administração (tone from 

the top). O programa deve receber aval explícito e 

incondicional dos mais altos executivos da 

organização, bem como recursos e autonomia 

suficiente de gestão para garantir sua eficácia.

São exemplos de boas práticas adotadas por 

Gestores:

 Declarações explícitas aos colaboradores;

 Interação constante com os colaboradores;

 Engajamento e envolvimento na prevenção de 

inconformidades;

 Exemplo no cumprimento das regras.

1. SUPORTE DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO

O Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Para a avaliação de riscos, é importante conhecer os objetivos da 

organização e todo o conjunto de leis aplicáveis às suas 

operações, bem como promover a realização de um robusto 

processo de Due Diligence, para completa análise da estrutura 

societária e financeira da instituição, seus procedimentos e 

rotinas, forma de interação com órgãos públicos, demandas etc.

São exemplos de riscos próprios do Terceiro Setor:

 Perda de títulos, certificados e declarações;

 Perda de imunidade e isenções fiscais;

 Desvio de finalidade social;

 Caracterização de fins econômicos;

 Impossibilidade de firmar parcerias com o poder público;

 Perda de credibilidade;

 Intervenção do MP, decretação de extinção.

2. AVALIAÇÃO DE RISCOS 
     e DUE DILIGENCE

O Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Dentro da documentação do Programa de Integridade, o 

Código de Conduta é o alicerce principal, na medida em que 

estabelece e formaliza padrões de conduta, direitos e 

obrigações aplicáveis a empregados e administradores, 

indistintamente, estendendo-se, ainda, a terceiros, 

prestadores de serviços e fornecedores. Sobre esse terceiro 

pilar, também são estruturadas as políticas institucionais, que 

servem para formalizar a postura e o modo de trabalho da 

Instituição em relação aos diversos assuntos relacionados às 

suas atividades.

São documentos que devem ser adotados por instituições:

 Código de Conduta Ética ou

 Código de Conduta e Integridade

 Políticas Institucionais

 Rotinas operacionais definidas

3.  CÓDIGO DE CONDUTA E     
POLÍTICAS INSTITUCIONAISO Programa de Integridade 

deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



São mecanismos internos, geralmente formalizados por 

escrito nas políticas e procedimentos da entidade, que, além 

de minimizar os riscos operacionais e de não conformidade, 

asseguram que registros contábeis, procedimentos 

trabalhistas e os critérios regulatório-institucionais reflitam 

completa e precisamente os objetivos sociais da entidade.

São exemplos práticos a serem adotados:
 Política  institucional de admissão e demissão de colaboradores;

 Política de relacionamento com órgãos públicos;

 Política de filantropia;

 Política de gestão de terceiros;

 Política de destinação de sobras e excedentes.

4.  CONTROLES INTERNOSO Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Fornecem aos funcionários e parceiros uma forma 

eficiente de alertar a organização para potenciais 

violações ao Código de conduta ética, às políticas 

institucionais ou mesmo a respeito de condutas 

inadequadas de terceiros que agem em nome da 

Instituição.

São exemplos práticos adotados por Instituições:

 Criação de Canal de Denúncias;

 Criação de Ouvidoria.

5.  CANAIS DE DENÚNCIAO Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Procedimentos específicos para investigações e prevenção de 

fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, 

execução de contratos ou qualquer interação com o setor 

público, bem como para a condução de investigações que 

permitam apurar comportamentos ilícitos ou antiéticos.

As investigações servem para determinar, de forma plena e 

com credibilidade, se de fato houve uma conduta imprópria 

ou não, quais foram as circunstâncias, quem estava envolvido 

e se ocorreu alguma violação de lei ou política interna.

A investigação e apuração de fatos podem implicar em 

aplicação de medidas disciplinares, como: advertência verbal, 

advertência escrita e demissão.

6. INVESTIGAÇÕES INTERNASO Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Trata-se da implementação de um processo de 

avaliação constante e rotineira, bem como auditorias 

regulares, que visam identificar se os diversos pilares 

do programa de Compliance estão funcionando 

conforme o planejado, se está havendo o 

engajamento dos colaboradores e se os riscos estão 

sendo efetivamente identificados e controlados.

7. MONITORAMENTO
O Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



Trata-se da divulgação efetiva para todos os colaboradores 

sobre o Programa de Integridade adotado pela Instituição. É 

imprescindível que os colaboradores, de todos os cargos e 

funções, entendam os objetivos do programa, as regras e, 

principalmente, o papel que cada um deve assumir para 

garantir o sucesso do programa. Para levar a todos esse 

conhecimento, a entidade deve fazer comunicações e 

promover treinamentos com todos.

São exemplos práticos que podem ser adotados:
 Treinamentos específicos realizados por ocasião da divulgação dos 

documentos do programa (antes do código de ética, p.e.);

 Oficinas e workshops para divulgação e treinamento dos programas 

de integridade;

 Divulgação por meio de cartilhas e manuais;

8. TREINAMENTO E 
COMUNICAÇÃO

O Programa de Integridade 
deve ser estruturado sobre 
alguns pilares, que irão 
permitir avaliar sua 
existência e efetividade



4

1

3
2

Os excelentes resultados alcançados pelo 
Compliance em vários setores da economia 
permitem sua adequação, com extrema 
eficiência,  às Organizações  da Sociedade Civil, 
visto ser o Terceiro Setor um segmento 
extremamente regulado e, por isso, propício à 
sua implementação.

É possível estabelecer uma Função de 
Compliance própria e específica do Terceiro 
Setor como modelo de gestão, e também como 
forma de minimizar o risco de não conformidade 
que afeta o setor, tanto reduzindo danos à 
imagem da instituição, como evitando sanções 
administrativas.

Além disso, o Compliance promove a alocação 
eficiente de recursos, além de melhorias no 

relacionamento  com órgãos públicos, parceiros 
e investidores, na medida em que cria 

parâmetros confiáveis de relacionamento 
baseados em uma cultura organizacional ética.

O Ministério Público já vem adotando padrões 
decisórios com base critérios de Compliance, 

especialmente em processos trabalhistas e 
tributários; penalidades e sanções são 

atenuadas por meio da análise de eventual 
postura diligente e preventiva da instituição.

Adequação ao
TERCEIRO SETOR



No âmbito do Distrito Federal, por força da Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 

2018, cuja vigência iniciou-se em 1º de junho de 2019, a existência de 

PROGRAMAS DE INTEGRIDADE tornou-se OBRIGATÓRIA para qualquer 

Organização que receba recursos públicos do GDF.

PROJETO INSTITUIÇÕES DF: Programas de Integridade desenvolvidos por 

meio de TRABALHO COLABORATIVO entre os advogados e Grupos de 

Trabalho formados por membros das instituições participantes do projeto

PERSPECTIVA DO PROJETO: implementação de Programa de Integridade 

em 9 instituições de assistência social, com completo atendimento da 

legislação

 CASOS PRÁTICOS DE ADEQUAÇÃO DO 
COMPLIANCE AO TERCEIRO SETOR – Cases DF 



Adequação dos 
Programas de 

Integridade

A partir da promulgação da LGPD e 

sua respectiva entrada em vigor, os 

Programas de Integridade deverão 

ser adequados aos termos exigidos 

pela nova legislação, para evitar, 

tratar e prevenir inconformidades 

decorrentes da lei, como, por 

exemplo, uso inadequado de 

informações, vazamentos etc

Panorama de exigências Legais Atuais:
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018  

Entrada em vigor

A LGPD deverá entrar em vigor em 15 

de agosto de 2020 – 24 meses após 

sua publicação, em razão das grandes 

alterações que as organizações 

deverão promover para se adaptarem 

à nova lei.

Política Institucional 
própria

Necessidade de tratamento 

especial para os chamados 

“dados pessoais sensíveis” 

(coleta, armazenamento, 

utilização com finalidade 

específica, dentre outros 

requisitor)

Dados pessoais sensíveis

Recomendável que a organização 

promova a elaboração de política 

institucional própria de PROTEÇÃO 

DE DADOS PESSOAIS, integrando os 

vários setores que fazem tratamento 

de informações.



Os programas de Compliance passaram a entrar na pauta de prioridades de diversas Instituições, sendo impulsionado, sobretudo, pelo 

surgimento da Lei Anticorrupção. Por ser um dos segmentos mais regulados, por não podia ser diferente no TERCEIRO SETOR, onde os 

programas de Compliance são implantados com extrema eficiência.

A adoção de programa de Compliance por instituições do Terceiro Setor propicia um ganho direto em credibilidade perante a sociedade, 

parceiros, fornecedores e órgãos reguladores, além de melhoria visível nos níveis de governança, o que se reflete no aumento da eficiência e 

da qualidade dos produtos vendidos e serviços prestados.

Compliance é comportamento!

Conclusão: Compreende-se 
o Compliance 
Como o dever de estar em conformidade e fazer cumprir leis, atos normativos 
e regulamentos internos, visando detectar, minimizar e eliminar riscos 
regulatórios, tributários, legais, financeiros, operacionais, de imagem, dentre 
outros. O Compliance, de um modo geral, serve para designar esforços 
adotados pela iniciativa privada para garantir o cumprimento de exigências 
legais e regulamentares relacionadas às suas atividades e observar princípios 
de ética e integridade corporativa. 



Contato: daniel.cavalcante@advcovac.com.br
(61) 3344-0433

OBRIGADO!

mailto:daniel.cavalcante@advcovac.com.br
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