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RESUMO: O objetivo desta pesquisa é abordar os programas de compliance 
como mecanismos para evitar a violação dos direitos humanos em razão de 
condutas ilícitas praticadas por empresas e por representantes da Administração 
Pública. Há tempos já se fala na teoria da responsabilidade social corporativa, 
havendo a corrente no sentido de que empresas devem presar com o bem-estar 
e o desenvolvimento social, com base nos Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos (UN Guiding Principles). As fraudes na 
Administração Pública envolvendo particulares e entidades do governo têm sido 
recorrentes no Brasil, ocasionando desiquilíbrio da ordem econômica, além de 
prejudicar a livre concorrência e na gestão governamental de políticas públicas 
para a efetivação de direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, verifica-se 
que práticas de responsabilidade social corporativa e a implementação de 
programas de compliance se tornam necessários em razão da necessidade de 
novos mecanismos para proteção da sociedade, assim como em decorrência da 
legislação sobre adequação de programas de integridade e governança que vêm 
evoluindo mundialmente, inclusive no Brasil. A Lei de Anticorrupção Empresarial, 
n.12.846/2013, regulamentada pelo Decreto 8.420/2015, trouxe adequações e 
conceitos de governança corporativa para empresas que atuam junto a 
Administração Pública, como forma de fiscalizar e monitorar os contratos 
pactuados para evitar fraudes de licitações, lavagem de dinheiro, caixa dois, 
entre outros. Portanto, o que se pretende é proteger a Administração Pública e 
a sociedade de atos lesivos que causem prejuízos financeiros ao erário, a livre 
concorrência, e sobretudo, a qualidade na prestação de serviços públicos 
essenciais para a população, como saúde, educação, energia e segurança 
pública, setores mais sensíveis quando há o desvios de conduta envolvendo a 
máquina pública e privada, reconhecendo tais práticas como violadoras de 
direitos humanos. O método de pesquisa utilizado foi o hipotético-dedutivo, por 
meio da pesquisa bibliográfica e legislativa. Com os resultados apresentados no 
corpo do trabalho, é possível identificar que a instituição do programa de 
compliance para empresas que possuem relacionamento com a Admiração 
Pública, mostra-se um mecanismo que, corretamente utilizado, influenciará 



positivamente o respeito dos direitos humanos, pois contribuirá para a prevenção 
de práticas ilegais e a correta punição dos responsáveis. 
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