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Qual o contexto e a importância da monitoria para o 

COMPLIANCE das atividades financiadas?

 Porque falar de compliance é importante? O que é compliance? 

O financiador sabe quais normas precisa conhecer 

previamente? 

 Como investir se a atividade não estiver em compliance?

 O investidor sabe sobre os riscos de desenvolver qualquer 

atividade de risco, sem um mapeamento e avaliação de riscos?

 O Ministério Público pode ajudar nisso? Reconhece o Ministério 

Público como um dos protagonistas nessa questão?  

 A instituição financeira precisa estruturar um departamento de 

monitoria para efetivo canal de diálogos internamente, com o 

público e com a governança corporativa da empresa, projeto ou 

atividade a ser financiado, todos partes do processo de gestão 

de riscos socioambientais. 

 O que o investidor ou o financiador sabe sobre a 

responsabilidade objetiva anticorrupção a que estão sujeitos?    



Monitoria para mapear riscos e o compliance que 

interrrelacione todas as áreas do conhecimento (não apenas o 

direito), já que compliance valoriza a eficiência no 

atendimento à legislação e regulação  

A monitoria para o  compliance precisa mapear e gerir o risco 

(planejar, avaliar, implementar e monitorar) =>monitor 

precisa ser um crítico sagaz por natureza para um bom 

diagnóstico e avaliação de riscos

Motivação:  princípio do controle do risco (art. 225, § 1º, V e 

VII, da Constituição Federal). 

Monitoria de compliance precisa levar em conta o cenário 

atual de crise, cuja equação se resume em: 

Hipervulnerabilidade + risco = Crise => novas salvaguardas 

socioambientais mais rígidas

Metas para o setor financeiro para prevenção à anticorrupção: 

fortalecimento de meios adjudicatórios integrados com •

negociações diplomáticas extrajudiciais...

Transformação precisa ser construída... A transformação •

eclode com mais força quando há parcerias!



Consequências do controle do risco e programas de 

integridade ético-ambientais: Novas salvaguardas 

reclamadas pela realidade da atual sociedade de risco

a) Estudo prévio de impacto socioambiental

b) Consentimento prévio informado CIDH, 2007, caso Saramaka

vs. Suriname – PIC e direito ao veto; Lei 13123/2015) 

c) avaliação de riscos socioambientais, disponibilizados na 

internet

d)   Consultoria socioambiental independente para monitoramento

e)   Planos de gestão socioambientais, planos de 

desenvolvimento coletivos (CIDH,2007, Saramaco vs. 

Suriname)

f)   Comissões multidisciplinares independentes do agente

financiador com participação de representantes da 

comunidade vulnerável envolvida

g) Usuário público ou privado que faça uso de recursos hídricos 

deve contribuir financeiramente para a proteção e 

implementação de UC (Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - Art. 47). Instituição financeira ou o investidor 



(Re)definindo compliance diante da atual sociedade 

de risco... Pressupõe uma mudança de governança 

e de cultura! 

Hoje compliance é mais que o estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico e 

com os princípios fundamentais de todas as 

áreas do direito, de acordo com as previsões 

normativas (desde as normas e regulações em 

nível internacional, passando pela 

Constituição Federal até as portarias, em 

todas as matérias: constitucional, civil, 

comercial, ambiental, econômico, 

administrativo, penal, tributário, empresarial, 

etc). O constante monitoramento é peça chave 

para avaliação do estado de compliance... 



MP resolutivo...Quais ferramentas? Para além dos 

TACs, Inquéritos civis, audiências públicas e ações 

judiciais...

Ministério Público resolutivo dedica-se a :

1) diagnósticos e prognósticos das atividades institucionais

2) Planejamentos Estratégicos aprovados democraticamente 

com a participação tanto dos membros e servidores, quanto da 

sociedade; 

3) Planos de Atuação

4) Programas Institucionais integrados 

5) Projetos Executivos em sintonia com o Planejamento 

Estratégico

6) Atuação como observador em Conselhos, para a melhoria de 

políticas públicas 



Compliance na Administração Pública para investimentos :

Lei nº 13334/16, Art. 6º: “Os órgãos, entidades e autoridades da 

administração pública da União com competências 

relacionadas aos empreendimentos do PPI formularão 

programas próprios visando à adoção, na regulação 

administrativa, independentemente de exigência legal, das 

práticas avançadas recomendadas pelas melhores 

experiências nacionais e internacionais”

A própria lei da PPI lança nos parágrafos do seu artigo 6º os 

instrumentos adequados para bons programas de 

integridade ou programas de compliance:

a) Com edição de planos, regulamentos e atos que tornem 

estáveis as políticas de Estado para cada setor regulado, 

mediante consulta pública prévia;”

Lei 13.334, de 13/09/2016: cria programa 

de parcerias de investimentos (PPI)



Lei 13.334/16 (Lei da PPI, de 13/09/2016, cria 

programa de parcerias de investimentos)

b) articulação com o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - CADE, bem como com a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico - SEAE do Ministério da 

Fazenda, para fins de compliance com a defesa da 

concorrência; 

c) articulação com os órgãos e autoridades de controle (ex: 

órgãos de gestão, de controle TCU, BACEN, Agências 

reguladoras, para aumento da transparência das ações e 

eficiência no acolhimento de recomendações.

O compliance na Administração Pública há de ser conjugada com 

a Lei das Estatais (lei 13.303/2016) : Poder Público é 

obrigado a adotar regras para gestão dos riscos e 

controles internos. Um  Comitê de Auditoria Estatutário

deve avaliar e monitorar exposições de risco.



Lei anticorrupção incentiva pactos setoriais 

proativos de integridade, na busca do efetivo 

compliance. 

ISO 19600/2014: guias para a gestão do compliance em geral

Lei anticorrupção (Lei 12.846/2013) – ESCOPO: reforço ao sistema de 

responsabilização civil objetiva da pessoa jurídica, por danos a bens 

e interesses difusos. 

Importante citar aqui a responsabilidade por ato de corrupção por  

financiamento ou qualquer forma de subvenção, que atentem contra 

o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil (art. 1º c.c. art. 5º, II da Lei Anticorrupção)

Lei das Estatais n. 13303/2016 – obriga a um canal de denúncias interno 

e externo (incisos III e IV, §1º, art. 9º, lei 13.303/2016)

ISO 37001/2016 - boas práticas de compliance anticorrupção aplicável 

também ao Poder Público (avaliação do compliance em Procedimento

administrativo de responsabilização, cf. Portarias CGU 909/2015 e 

910/2015). Ex: atual lei da biodiversidade

Novidade para o MP no Art. 20 da Lei 12846/2013.



A responsabilidade anticorrupção leva o setor 

financeiro a se munir de ferramentas para avaliação 

do efetivo compliance da atividade, com objetivos 

muito claros e definidos, como a seguir: 
Ferramentas aptas a:

• identificar gargalos e lacunas no monitoramento dos riscos 

socioambientais> empoderando as bases, conhecendo as vulnerabilidades 

socioambientais da bacia hidrográfica, em diálogos com a comunidade e 

membros do Ministério Público. 

• Construir capacidades e canais para diálogos e agendas comuns, 

quando possível  

• Disposição em participar proativamente na gestão de crises. Ex: para além de 

canais de denúncias, promover audiências públicas. 

• Reavaliação constante de programas de compliance (para finanças e 

investimentos no setor público: arts. 41 e 42 do Decreto 8.420/2015 tratam de 

programas de integridade) e monitoramento (Portaria 909 da CGU).

• Programas de avaliação simplificada de compliance em microempresas 

foi regulamentada por meio da Portaria Conjunta nº 2279/15, da CGU e da 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

• Lei 13140/15 – art. 30. § 1º, II: reconhecimento de falhas por qualquer das 

partes pode contribuir para inovadoras soluções conjuntas para o compliance



Inovação da lei anticorrupção para o Ministério 

Público para o efetivo compliance

• No compliance anticorrupção, quando houver omissão da 

autoridade administrativa legitimada na promoção da 

responsabilidade da empresa, por meio da qual ou em cujo

benefício os atos lesivos tiverem sido praticados, o Ministério

Público estará legitimado a promover a aplicação das sanções

administrativas (art. 20 da Lei 12.846/2013, atribuição residual 

do Ministério Público)

• O programa de compliance existente poderá ser levado em

consideração para a aplicação da multa, que ocorrerá no âmbito

de um processo judicial, estimando-se o grau de não-compliance.

• Grau de não-compliance (fim dos “programas de papel”): Ministério 

Público na atuação preventiva (envolve a comunicação 

espontânea às autoridades) deve se aparelhar para avaliar essas 

situações e recomendar ações corretivas imediatas

• Pós-compliance: Ministério Público deve articular-se com o monitor 

independente e exigir dele prestação de contas. E nesse âmbito, 

convém que o setor financeiro não escape dessa articulação. 



Desafios para um modelo integrado com a 

maximização da prevenção e para o controle dos 

riscos socioambientais

Efetivo  compliance monitorado como pilar da governança corporativa para 

construção de uma Agenda com a comunidade, para real engajamento 

visando à sustentabilidade. Setor público e privado devem abandonar 

padrões de controle e programas ou manuais pro forma, ou “de papel”.

compliance anticorrupção obrigatório para o setor financeiro com um 

regime de integridade socioambiental, para a difusão de uma cultura de 

integridade, impedindo retrocessos e alavancando estratégias proativas de 

sustentabilidade, com  mecanismos mínimos de auto-controle, tais como 

auditorias internas, prestação de contas, auto-delações, contabilidade 

ambiental,  estudo e avaliação de riscos ocioambientais, adesões 

voluntárias a protocolos de responsabilidade, , base de dados comum 

de plataforma de dialogue dados de uma área com a outra na empresa, 

etc.

Ter como escopo uma  governança socioambiental na instituição  

(conselhos paritários e abertos para monitorias de compliance, ainda 

que sem direito a voto) EM TODAS AS FASES de decisões 



• Procuradora Regional da República 
• Mestre em direito ambiental pela UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 

(2002) 

• Professora convidada nos cursos de pós-graduação “lato sensu” da Universidade 
Metodista de Piracicaba (UNIMEP, 2005-2014)

• Docente Orientadora no Intercâmbio Acadêmico Ecoprogram-Green Mountain 
College/Vermont (USA)-UNIMEP (2009).

• Pesquisadora do grupo DFG/ Brasil-Alemanha na Universidade de Bremen sobre acesso 
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e repartição de 
benefícios (2007-2009). 

• Docente nos VI e VII Cursos de Vitaliciamento de Procuradores da República na Escola 
Superior do Ministério Público da União em matéria ambiental

• Orientadora Pedagógica de cursos à distância sobre direito ambiental e patrimônio 
cultural da Escola Superior do Ministério Público da União

• Relatora da Federación Iberoamericana del Ombudsmen sobre acesso à água potável e 
ao saneamento no Brasil pela Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do MPF 
(2014). 

• Representante do Ministério Público Federal no Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético (CGEN) do Ministério do Meio Ambiente

• Membro do GT- Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal

• Gerente do Projeto Qualidade da Água do MPF (2015-2016)

• Integrante do Programa Internacional de Intercâmbio de Lideranças sobre Gestão de 
Águas a convite do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) 
(2016) 

• Coordenadora suplente no Fórum Nacional de Recursos Hídricos do Conselho Nacional 
do Ministério Público – CNMP (2016)

Reunião Técnica do 

Projeto Conexão Água

Reunião Técnica sobre

Estado da Arte do 
Compliance na 
Administração Pública e

Responsabilidade 
Socioambiental: Para 
Governança da Água

16.08.2017, PRR3/MPF

Conexão Água - Vinheta

http://tvmpf.mpf.mp.br/videos/2154

http://tvmpf.mpf.mp.br/videos/2154


MPF inovação na atuação - Projeto Conexão água – Objetivos  
(continuidade do Projeto  Qualidade da Água do MPF)

Projeto Conexão Água

•Continuar no desenvolvimento dos resultados e na
articulação do Projeto Qualidade da Água,
envolvendo sociedade civil organizada, ONGs,
setores públicos e privado, complano de
comunicação e mídia efetiva e adoção dos conceitos
jurídicos do controle social
•Curso a distância de capacitação de membros e
servidores do MPF e MPs (60 horas-aula) pela Escola
Superior do Ministério Público da União (ESMPI), de
23/08 a 04/10 de 2017, a partir do Manual de
Atuação para a Qualidade da Água;
•Portal Conexão Água – Rede Digital do MPF para a
gestão da comunicação e integração para a
governança da água e sustentabilidade;
•Aplicativo para delações diretamente a sala do
cidadão do MPF e órgãos de controle (parceiros) a
partir de dispositivos móveis;
•Facilitação da sinergia das metodologias e do
compartilhamento de resultados positivos de
projetos afins integrados ao guarda-chuva CONEXÃO
ÁGUA
•Incentivar compliance na Administração Pública

Projeto Qualidade da Água

Busca da • articulação entre os gestores, prestadores 
de serviços de saneamento, de saúde, a sociedade 
civil, o MP, os instrumentos de recursos hídricos e 
ambiental, para a melhoria de qualidade da água
Melhoria da qualidade das • águas e aperfeiçoamento 

da gestão
Visar à garantia da saúde pública e segurança •

hídrica por meio da contribuição com a 
transparência e a melhoria da qualidade das águas 
destinada ao consumo, considerando padrões legais 
e  eventuais novos parâmetros associados a riscos 
para a saúde
Ampliar e aperfeiçoar a informação sobre qualidade •

das águas
Aproximar os conhecimentos • técnicos 

multidisciplinares e legais para reduzir os conflitos na 
atuação com qualidade das águas
Identificar os desafios legais e técnicos para a •

melhoria da qualidade da água e formas de 
superação



O que o Ministério Público pode proativamente fazer para um modelo 
integrado de atuação com maximização da prevenção e controle do 

risco? Princípio do controle do risco (art. 225, § 1º, V e VII, da 
Constituição Federal). Em relação ao direito à água de qualidade... 

Inova o projeto conexão água numa governança colaborativa da água, por meio de um amplo grupo multidisciplinar e 
multissetorial de colaboradores (membros do Ministério Público Brasileiro; Membros do Poder Judiciário; Membros do 
TCU; da Academia, do setor empresarial, ONGs, da gestão pública e privada relacionadas à água, meio ambiente, 
saúde, saneamento e outros) que se articula de forma permanente e se interage com projetos afins. Assim, o Conexão
Água mapeia os desafios para construção de estratégias coletivas, colhendo-se no trilhar de caminhos comuns o 
desenvolvimento de inovadores produtos e ferramentas de comunicação, efetivas para o controle do risco e o controle
social, tais como:

- Portal Digital do Projeto Conexão Água: espaço virtual que permite o
acesso a dados e informações referentes a recursos hídricos, meio ambiente e
saúde ambiental (http://conexaoagua.mpf.mp.br/)

- Implementação do Manual de Atuação Institucional “Efetivação das Metas de
Qualidade das Águas no Brasil. Atuação Estratégica para a Melhoria da qualidade
das Águas” ( http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/manuais/2018-05-efetivacao-das-metas-de-qualidade-das-aguas-
no-brasil.pdf )

- Boletim das Águas acolhe artigos científicos, atas, pautas, documentos e relatórios
que retratam e dão suporte e valor à metodologia da construção conjunta de
estratégias, após apropriação do conhecimento (http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/)

- Realização constante de reuniões técnicas (ttp://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/eventos), que foram
documentadas no relatório de atividades (http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/documentos-do-
projeto/)

http://conexaoagua.mpf.mp.br/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/manuais/2018-05-efetivacao-das-metas-de-qualidade-das-aguas-no-brasil.pdf
http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/documentos-do-projeto/
http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/documentos-do-projeto/


Responsabilidade de financiadores por danos 

socioambientais: rumo à construção de um modelo 

integrado com a maximização da prevenção e do 

controle dos riscos

Em conclusão necessários são: as avaliações críticas acerca do controle de 

riscos socioambientais por uma monitoria de compliance, que presta contas ao 

Ministério Público, que pressupõe uma base de dados e um núcleo catalisador 

de diálogos intersetores com canais de comunicação para construção de 

capacidades para a efetividade do controle de riscos, constante e permanente, 

para a efetividade do compliance e da prevenção de danos socioambientais.  

Muito obrigada!
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https://www.youtube.com/watch?v=iFTosuHoiw0

https://www.youtube.com/watch?v=iFTosuHoiw0

