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Denúncia premiada
Identifi car fraudes 

ou ações ilícitas em 

empresas públicas ou 

privadas, é uma das 

missões mais complexas 

de gestão

As áreas de auditoria, 
controle e compliance 
atuam para prevenir 

e mitigar riscos e já utilizam 
a inteligência artifi cial a fi m 
de coibir descaminhos. Os 
avanços nos últimos anos são 
inquestionáveis, mas a luta é 
eterna e precisa constante-
mente de novos aliados que 
atuem em prol da ética. Além 
de investimentos em robótica 
e em controles é essencial o 
apoio de quem faz parte da 
empresa. Refi ro-me ao próprio 
funcionário que, muitas vezes, 
divide uma baia com um poten-
cial fraudador. 

O ato de delatar traz consigo 
diversas barreiras psicológi-
cas, desde sentimentos de 
culpa com rótulos de ‘traidor’, 
até um temor de retaliação ou 
perda do emprego. O delator 
interno precisa de estímulos 
que lhe deem segurança, 
eliminando receios. Eis que 
surge o conceito que chamo de 
‘Canal de Denúncia Premiada’; 
uma recompensa em nome da 
ética. Não posso garantir que 
seja uma ideia inédita no Brasil, 
mas confesso que em quase 40 
anos imersos em auditoria ain-
da não presenciei um exemplo 
implantado com efi cácia. 

A busca purista pela ética já 
deveria ser um estímulo para 
que as pessoas delatassem 
más condutas de colegas. Mas 
sabemos que uma política 
de incentivo traz resultados 
signifi cativos. A famosa recom-
pensa ‘Wanted’ (procurado) 
tão emblemática nos fi lmes do 
gênero Velho Oeste, é exemplo 
clássico dessa prática, que 
ainda é usada como apoio 
para capturar criminosos. No 
Brasil, também temos esse 
artifício, inclusive com o apoio 
da lei 13.608/18, que obriga 
os organismo públicos a ofe-
recerem canais de denúncia. 
Ela regulamenta o benefício 
fi nanceiro a quem contribuir 
de forma concreta com infor-
mações úteis. 

Outra analogia é com a Cola-
boração Premiada e os Acordos 
de Leniência. Os resultados 
obtidos pela Lava Jato e de 
cases pós Lei Anticorrupção, 
são impressionantes: foram 
cerca de R$ 14 bilhões de 
recursos resgatados, segundo 
dados divulgados, no fi nal do 
semestre passado, pela Força 
Tarefa de Curitiba. Mas há 

uma diferença primordial em 
criar um Canal de Denúncia 
Premiada: quem colabora não 
faz parte da fraude. 

Seria um funcionário que, 
movido por um sentimento de 
ética e por um prêmio atrati-
vo, pudesse contribuir com a 
gestão e saúde fi nanceira da 
organização, evitando perdas 
significativas. Fraudes de 
impacto profundo podem até 
signifi car a falência da compa-
nhia. Para viabilizar a denún-
cia premiada é preciso que a 
empresa ofereça estruturas 
de confi dencialidade e segu-
rança. Algumas multinacionais 
contam com terceirizadas que 
fi cam responsáveis pela gestão 
desses canais, chamados lá 
fora de Ethics Line. 

No caso de gestão pró-
pria, seletos responsáveis 
receberiam a denúncia e 
acionariam as áreas de audi-
toria e compliance para que 
a investiguem. Comprovado 
o descaminho, o prêmio seria 
concedido de forma confi den-
cial, como nas premiações 
dadas pelo judiciário em casos 
de investigação criminal. Vale 
lembrar que nos Estados Uni-
dos, há leis e programas que 
protegem o delator, chamado 
de whisteblowers (assoprado-
res de apito). 

As grandes corporações já 
possuem programas de apoio, 
mas falta o incentivo da re-
compensa. Segundo o estudo 
‘Vigilância Contra Fraudes no 
Brasil’ lançado semanas atrás, 
pela Deloitte, em parceria com 
o IIA Brasil, IBGC e a ACFE, 
cerca de 90% de empresas en-
trevistadas dispõem de canais 
de denúncia estruturados. 

Com relação aos prêmios, 
dependerão do tamanho do 
impacto que o delito causou ou 
causará à empresa. Ao evitar 
prejuízos de milhões, é justo 
que a recompensa seja gene-
rosa, podendo ser em forma de 
promoção de cargo, de valores 
fi nanceiros ou até, como uma 
viagem de férias para o cola-
borador e sua família. 

A instituição da Denúncia 
Premiada deve ser encarada 
como um ato de cumplicidade 
entre a empresa e o seu fun-
cionário. É um pacto em nome 
da ética corporativa. Abrir esse 
canal representa um passo 
cultural importante, inclusive 
de cunho social, pois fortalece 
a confi ança entre empregado e 
empregador, exaltando valores 
de cidadania e ampliando a 
corrente contra a corrupção.  

(*) - É diretor-geral do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil - IIA 

Brasil (paulo.gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

Presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS).

A presidente da CCJ do 
Senado, Simone Tebet (MDB-
-MS) disse ontem (5) que só 
depende do governo o avanço 
da reforma tributária na Casa. 
E que, junto com a reforma 
da Previdência, a matéria é 
prioridade no colegiado. “Se 
o governo apresentar suas 
sugestões para incorporar ao 
relatório até a semana que 
vem, nós temos condições de 
colocar na pauta do dia 18 a 
leitura do relatório e votação-
dia 5, adiantou.

A urgência da reforma 
tributária é consenso entre 
parlamentares de governo e 
oposição. “Reforma tributária 
que não aumente imposto,que 
desburocratize, que unifi-
que impostos tem apoio da 
unanimidade dos líderes”, 
afi rmou. Sobre o fato de a 
Câmara também estar debru-
çada sobre uma proposta com 
o mesmo objetivo, a senadora 
negou que isso possa ser um 
problema. 

Para ela, a reforma ideal 
incluiria a rediscussão da 
arrecadação do ICMS, pois 
existem dúvidas sobre a pos-
sibilidade de aprovação de 
matéria tão complexa até o 
fi m deste ano. A senadora res-
saltou que, sem a sinalização 
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O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse ontem 
(5) que está trabalhando para 
construir um entendimento 
em relação à contagem de 
prazo para que a reforma da 
Previdência seja votada já na 
próxima quarta-feira (11). 
Há divergências entre os se-
nadores sobre qual critério 
deve ser usado para contar o 
prazo previsto. “O Regimento 
fala das cinco sessões. Alguns 
senadores ontem falaram que 
no Regimento diz dias úteis. 
Vou tentar compatibilizar com 
eles para gente botar na semana 
que vem para votar em primeiro 
turno”. 

Davi disse também que o 
Senado aperfeiçoou a propos-
ta de reforma da Previdência, 
ao contrário do que muitos 

Presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre.

Agressores de 
mulheres poderão 
usar tornozeleira 

Agressores de mulheres pode-
rão ser obrigados a usar disposi-
tivos eletrônicos indicativos de 
suas localizações. Este é um dos 
objetivos de projeto de autoria 
da ex-senadora Renilde Bulhões 
(Pros-AL), aprovado ontem (5) 
pela Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado. 

O projeto busca assegurar às 
mulheres ofendidas o direito de 
solicitar equipamento eletrônico 
com a fi nalidade de alertá-las 
sobre o descumprimento das 
medidas protetivas de urgência 
estabelecidas pela Justiça.

Na justifi cativa do projeto, Re-
nilde Bulhões lembra que muitas 
vezes o poder público, mesmo 
concedendo com celeridade 
medidas protetivas de mulheres 
vítimas de violência doméstica, 
falha em garantir o cumprimento 
daquelas por parte dos agres-
sores. Em relatório favorável, 
o senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) avaliou que o uso 
da tornozeleira eletrônica poderá 
contribuir para preservar a vida 
e a integridade física e psíquica 
de mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar.

“A tornozeleira permite que o 
agressor seja monitorado em tem-
po real pelo poder público e pode 
alertar automaticamente a vítima 
em caso de aproximação do agres-
sor, permitindo que busque ajuda. 
O meio previsto é, portanto, efi caz 
para atingir o objetivo desejado”, 
afi rmou Styvenson (Ag.Senado).

Mulheres, idosos e pessoas 
com defi ciência poderão ter o 
direito de desembarcar, à noite, 
fora dos locais ofi ciais de parada 
de ônibus. É o que prevê subs-
titutivo do senador Flávio Arns 
(Rede-PR) a projeto aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Direitos Humanos do Senado. 
O texto original, de autoria 
da senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB), cria a previsão legal 
para autorizar o desembarque 
desses passageiros, no período 
noturno, em qualquer local 
onde a parada de veículo seja 
permitida e possa ser realizada 
em condições de segurança.

Na justifi cativa da proposta, 
Daniella lembra que a opção 
pelo transporte coletivo à 
noite pode representar um 
risco à integridade física de 
passageiros. “Diversas cidades 
já optaram por autorizar os 

motoristas de ônibus a parar 
fora dos pontos de ônibus para 
que mulheres desembarquem 
em locais mais seguros e aces-
síveis”, diz a autora. A capital 
de São Paulo tem lei nesse 
sentido aprovada desde 2016. 
No estado da Paraíba, em João 
Pessoa e Campina Grande há 
leis, respectivamente, desde 
janeiro de 2017 e maio de 2018.

No substitutivo, Flávio Arns 
manteve o direito de desembar-
que fora dos locais de parada 
de ônibus, mas manteve a obri-
gação para que os entes fede-
rativos estabeleçam políticas 
que aumentem a segurança do 
usuário do transporte público 
interestadual, especialmente 
no período noturno. O projeto 
segue agora para a análise 
da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, onde receberá 
decisão fi nal (Ag.Senado).

Senador Flávio Arns: autor do substitutivo que benefi cia 

mulheres, idosos e pessoas com defi ciência.

Entre outras mudanças, 
o texto prevê exceções 
ao limite de gastos de 

campanhas; estabelece itens 
nos quais podem ser usados 
recursos do Fundo Partidário; 
defi ne critérios para análise de 
inelegibilidade; e autoriza o re-
torno da propaganda partidária 
semestral. A proposta será 
analisada ainda pelo Senado.

Para valer nas eleições muni-
cipais do próximo ano, as alte-
rações precisam ser publicadas 
em até um ano antes do pleito, 
ou seja, até o começo de outu-
bro. Segundo o texto aprovado, 
um substitutivo do deputado 
Wilson Santiago (PTB-PB), 
haverá quatro novas situações 
nas quais o partido poderá usar 
recursos do Fundo Partidário.

Poderão ser contratados 
serviços de consultoria con-
tábil e advocatícia, inclusive 
em qualquer processo judicial 
e administrativo de interesse 
ou litígio que envolva candi-
datos do partido, eleitos ou 
não, relacionados ao proces-

Deputados aprovaram medidas como o retorno da propaganda partidária semestral.

A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) denunciou a 
manipulação de informações sobre a situação na Amazô-
nia. Na opinião da parlamentar, há muito mais em jogo 
do que o meio ambiente, as queimadas e as reservas 
indígenas. Motivações ideológicas ou o interesse em 
proteger agricultores nos países europeus, que temem 
a concorrência brasileira, fi zeram com que, ao longo 
dos anos, inúmeras áreas indígenas, parques nacionais 
e reservas extrativistas tenham sido ampliadas por 
decreto, mesmo sem demanda, necessidade ou até 
mesmo população indígena para ocupar as novas áreas. 

O importante, ressaltou, era propagar ao mundo que 
o Brasil ampliava a sua área preservada, ou melhor, 
engessada, por decisão unilateral do governo federal. 
Ela criticou a ampliação para 80% da preservação 
obrigatória da reserva legal particular em toda a Região 

Amazônica. Assim, “sem qualquer indenização, apoio 
técnico ou fi nanceiro para essa missão, foi transferida 
aos produtores a responsabilidade civil e criminal de 
realizar a preservação ambiental em toda a região”. 

Tal medida, segundo Soraya Thronicke, deixou 
no limbo cerca de 30 milhões de brasileiros que lá 
residem e buscam sobreviver. “Uma das bandeiras 
da campanha do presidente Jair Bolsonaro foi atacar 
as máfi as instaladas e impregnadas no poder público 
e acabar com a utilização ideológica de estruturas 
do poder para enriquecimentos ilícitos de poucos, 
em detrimento de toda uma população. Essa máfi a 
ambiental é, evidentemente, uma das mais fortes e 
poderosas infi ltradas em todos os níveis hierárquicos 
e em todos os poderes constituídos da República”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Prevenção à violência 
doméstica nas escolas

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou, ontem (5), 
projeto que institui campanhas 
de conscientização e prevenção 
da violência doméstica e familiar 
em escolas públicas e privadas. 
O projeto, de autoria do senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS), acres-
centa três novos parágrafos ao 
art. 35 da Lei Maria da Penha, para 
determinar a realização anual de 
campanhas educativas contra a 
violência doméstica, com ênfase 
no ensino médio.

O texto prevê ainda a partici-
pação de instituições não gover-
namentais, empresas públicas 
e privadas, associações civis, 
movimentos sociais, conselhos 
de direitos e conselhos de classe 
na realização das campanhas 
educativas. De acordo com Trad, 
a prioridade para a realização das 
ações no ensino médio se deve 
ao fato de que é principalmente 
neste nível da educação básica, 
que os adolescentes consolidam 
em sua personalidade os papéis 
sociais de gênero que assumirão 
na vida adulta.

O projeto foi relatado na CDH 
pela senadora Mailza Gomes (PP-
-AC), que se manifestou a favor 
da aprovação da matéria. Para a 
relatora, a proposta insere em uma 
lei punitiva, uma ação de educação 
concreta. “A proposição formula 
suas metas com simplicidade, 
clareza e objetividade. Também 
a argumentação pela necessidade 
da abordagem do problema nas 
escolas, e isso em todos os níveis, 
é convincente e esclarecedora”, 
elogiou. O projeto segue agora para 
análise da Comissão de Educação, 
onde será votado em decisão ter-
minativa (Ag.Senado).
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Câmara dos Deputados aprova 
projeto que altera regras eleitorais
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que altera várias regras eleitorais

so eleitoral, ao exercício de 
mandato eletivo ou que possa 
acarretar reconhecimento de 
inelegibilidade. 

As legendas poderão usar 
esses recursos também para 
pagar juros, multas, débitos 
eleitorais e demais sanções 
relacionadas à legislação elei-

toral ou partidária; na compra 
ou locação de bens móveis e 
imóveis, construção de sedes, 
realização de reformas; e no 
pagamento pelo impulsiona-
mento de conteúdos na inter-
net, incluída a priorização em 
resultados de sites de pesquisa. 

O projeto retoma a propa-

ganda partidária gratuita no 
rádio e na televisão semestral-
mente. Essa propaganda tinha 
sido extinta para economizar 
recursos a serem direcionados 
ao fundo eleitoral, criado após 
a proibição de fi nanciamento 
de campanhas por empresas 
privadas (Ag.Câmara).

Senado aguarda posição do governo 
para avançar com reforma tributária

do governo, há dúvidas quanto 
a avanços na discussão de uma 
reforma tributária completa. 
Mencionou a possibilidade de 
os paralamentares preferirem 
avançar no texto deixando 
a parte sobre ICMS para ser 
discutida em outra proposta 
no ano que vem.

Sobre a PEC paralela à da 
reforma da Previdência, Simone 
destacou que o texto caminha 
junto com o da principal até o 
fi m do prazo de apresentação de 
emendas de bancada no plenário 
da Casa, no próximo dia 18. No 
dia seguinte, elas voltam para as 
mãos do senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), que tem dois cami-

nhos: apresentar os relatórios 
de cada PEC no mesmo dia, ou 
apresentar o da principal e em 
seguida o da paralela. 

Na sua avaliação, a apro-
vação da PEC paralela será 
mais fácil que a principal. “Há 
um consenso de que a PEC 
paralela é o caminho que nós 
temos para contribuir ainda 
mais com a reforma da Pre-
vidência, ou seja, incluir no 
texto da paralela questões de 
justiça, inclusive em relação 
aos aposentados e futuros 
aposentados que nós não 
conseguimos colocar na prin-
cipal, porque assim o projeto 
voltaria para a Câmara” (ABr).

Davi busca acordo para votar 
Previdência na semana que vem

falaram, ‘que iríamos apenas 
carimbar o texto que veio da 
Câmara’. “Fizemos a nossa 
parte e, ao mesmo tempo, 
alteramos aqueles pontos que 

nós achávamos essenciais para 
fazer uma reforma completa. O 
aprimoramento dela para a so-
ciedade brasileira e para o país 
foi muito respeitoso do ponto 
de vista legislativo".

Em relação à chamada PEC 
paralela, Davi acredita que 
será possível votar ainda neste 
ano, ao afi rmar que a própria 
aprovação por unanimidade na 
CCJ “mostrou a sensibilidade e 
a temperatura dos senadores” 
em  relação à proposta. A PEC 
paralela permite a adesão de 
estados e municípios às  novas 
regras da Previdência, e tam-
bém modifi ca renúncias previ-
denciárias, prevendo benefício 
da Seguridade Social à criança 
que vive em situação  de po-
breza, entre outras mudanças 
(Ag.Senado).

Direito de desembarque 
fora das paradas de ônibus

Notícias ‘manipuladas’ por interesses econômicos


