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Diferenciado
• Assessoria Jurídica Completa, com foco

especial em operações internacionais e
Compliance

Reconhecido
• Apontado pela publicação “Análise

Advocacia 500” com uma das firmas mais
respeitadas em 2010, 2011 e 2012







Nova sede da Lira & Associados



Roadmap
14:00 – 14:15 Boas-vindas

14:15 – 14:40 Contexto Mundial das Normas de Combate à Corrupção

14:40 – 15:20 Painel 1 - Infrações à Lei 12.846/13

15:20 – 15:45 O lado do Setor Público - Implantação de Controladoria
Municipal

15:45 – 16:15 Coffee Break & Network

16:15 – 16:40 Programa Mundial de Compliance

16:40 – 17:20 Painel 2 – Programa de Compliance

17:20 – 17:50 Trade Compliance - Procedimentos de Importação e 
Exportação 

17:50 – 18:00 Conclusões e Encerramento
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19:00
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Associados
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Alexandre Lira de Oliveira

• Sócio-Diretor e fundador da Lira & Associados

• INTERNATIONAL Certified Compliance & Ethics Professional 

• Apontado pela edição “Análise 500 Advocacia” como um 

dos melhores advogados brasileiros nos segmentos “Importação

e Exportação”, nos anos de 2010, 2011 e 2012



Contexto Mundial 
Das Normas de 

Combate à Corrupção



Aristóteles
384 a.C – 322 a.C

“Sobreposição dos interesses privados aos
interesses públicos”



Public Bodies Corrupt Practices Act 
1889

Prevention of Corruption Act 
1906



Foreign Corruption Practice Act
1977



Convenção sobre o Combate da Corrupção de 
Funcionários Públicos Estrangeiros

1998



2002



UK Anti-Bribery Act
2010



2010



José Américo Gobbo

“A corrupção é um ‘vício’ herdado do mundo ibérico
resultado de uma relação patrimonialista entre Estado 
e Sociedade”



José Américo Gobbo

Lei 12.846
2013



“Nada é permanente, 
exceto a mudança”

Heráclito
535 a.C – 475 a.C



É fácil
mudar, 
não?



"Nada é mais difícil de 

executar, mais duvidoso

de ter êxito ou mais

perigoso de manejar do 

que dar início a uma

nova ordem de coisas. O 

reformador tem inimigos

em todos os que lucram

com a velha ordem e 

apenas defensores

tépidos nos que lucrariam

com a nova ordem."





Roadmap
14:00 – 14:15 Boas-vindas

14:15 – 14:40 Contexto Mundial das Normas de Combate à Corrupção

14:40 – 15:20 Painel 1 - Infrações à Lei 12.846/13

15:20 – 15:45 O lado do Setor Público - Implantação de Controladoria
Municipal

15:45 – 16:15 Coffee Break & Network

16:15 – 16:40 Programa Mundial de Compliance

16:40 – 17:20 Painel 2 – Programa de Compliance

17:20 – 17:50 Trade Compliance - Procedimentos de Importação e 
Exportação 

17:50 – 18:00 Conclusões e Encerramento
18:00 –
19:00

Coquetel em comemoração à nova sede da Lira & 
Associados



Ilse Baumegger Silveira de Andrade

• Advogada na Lira & Associados
• Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas – PUC-Campinas
• Pós-Graduanda em Direito Tributário na Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas e 
Graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade 
Paulista



ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Licitações e Reflexos Tributários, 

Aduaneiros e Criminais



¾ Lei 12.846: Define os atos cometidos pela 

pessoa jurídica contra a Administração 

Pública;

¾ Dentre as práticas punidas estão aquelas que 

envolvem a corrupção no âmbito da 

LICITAÇÃO.

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

ATOS LESIVOS



¾ Comissão Temporária de Modernização 

da Lei de Licitações: “Punir mais rápido 

e de forma mais dura”;

¾ Lei 12.846: Penalidades vultuosas e 

severas que atingem mais facilmente a 

pessoa jurídica;

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

LICITAÇÕES



¾ Lei 8.666/1993: sanções penais e 

administrativas;

¾ Lei 12.846/2013: responsabilidade civil 

e administrativa.

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

LICITAÇÕES

Lei 12.846 – RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA



¾ A Lei 12.846/2013 abrange atos ilícitos 

previstos na Lei 8.666/1993 – resta clara a 

intenção do Poder Público de acabar com 

a corrupção no âmbito das licitações;

¾ As empresas poderão voltar a participar

das licitações sem precisar aderir a 

qualquer “esquema” de corrupção.

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

LICITAÇÕES



¾ Lei 12.846/2013, art. 5º, inc. I:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a 

ele relacionada;

¾ Atos de corrupção, como:

• Despachante que libera a mercadoria de forma 

“rápida” (ADUANEIRO);

• Transportadora que sempre consegue liberar a 

mercadoria quando parada nas fronteiras

(TRIBUTÁRIO).

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

REFLEXOS TRIBUTÁRIOS, ADUANEIROS E CRIMINAIS



¾ Lei 12.846/2013, art. 5º, inc. II:

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou 

de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos nesta Lei;

¾ Patrocinar a prática de atos ilícitos pelas pessoas ligadas à 

empresa. 

Ex. Incentivar, através do repasse de valores, a prática 

de atos ilícitos pelo despachante aduaneiro;

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

REFLEXOS TRIBUTÁRIOS, ADUANEIROS E CRIMINAIS



¾ Lei 12.846, art. 5º, inc. III:

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física 

ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

REFLEXOS TRIBUTÁRIOS, ADUANEIROS E CRIMINAIS

Operação por Encomenda ou Conta e Ordem

Se estas operações não forem revestidas das 
devidas formalidades, poderão resultar em

investigação



• Lei 12.846/2013, art. 5, inc. V:

V - dificultar atividade de investigação ou 

fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no 

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 

fiscalização do sistema financeiro nacional.

ATOS LESIVOS À 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

REFLEXOS TRIBUTÁRIOS, ADUANEIROS E CRIMINAIS

POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA !!



Cauê Jorge de Almeida

• Advogado formado pela Universidade Católica de Santos –
UNISANTOS.

• Especialista em Direito Internacional pela Escola Paulista de Direito –
EPD.

• Advogado com experiência nas áreas de direito empresarial,
contratos e licitações.



PENALIDADES PREVISTAS 
PELA LEI 12.846

Cauê Jorge de Almeida



RESPONSABILIDADE 
ADMINISTRATIVA E 

CIVIL

� Pessoas Jurídicas – Objetiva:

o Sociedades empresárias ou simples,
personificadas ou não, fundações,
associações e sociedades estrangeiras com
sede, filial ou representação no Brasil.

o Responsabilidade solidária - Controladoras,
Controladas, Coligadas e as Consorciadas.

o Subsiste a responsabilidade em caso de
alteração societária.



RESPONSABILIDADE 
ADMINISTRATIVA E 

CIVIL

� Pessoas Naturais – Subjetiva:

o Responderão individualmente os dirigentes
ou administradores, ou qualquer pessoa
natural, autora, coautora ou partícipe.

o Os dirigentes ou administradores somente
serão responsabilizados na medida de sua
culpabilidade.



�Observações e Implicações:

oA responsabilidade individual não exclui a
responsabilidade da pessoa jurídica.

oQualquer pessoa natural agindo em interesse
ou benefício da pessoa jurídica implicará na
responsabilidade desta.

RESPONSABILIDADE 
ADMINISTRATIVA E 

CIVIL



� Administrativas:

o Multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do
exercício anterior (ou R$6.000,00 a
R$60.000.000,00);

o Publicação extraordinária da decisão
condenatória;

o Reparação integral do dano;

PENALIDADES



Serão considerados na hora de aplicação das sanções:
I - a gravidade da infração;
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III - a consumação ou não da infração;
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;
V - o efeito negativo produzido pela infração;
VI - a situação econômica do infrator;
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica;
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou
entidade pública lesados;

PENALIDADES



� Judiciais:
o Perdimento de bens, direitos ou 

valores obtidos direta ou 
indiretamente da infração.

o Suspensão ou interdição parcial das 
atividades.

o Dissolução compulsória.
o Proibição de receber incentivos,

subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos públicos e
instituições financeiras controladas
pelo poder público.

PENALIDADES



CONSIDERAÇÕES

oA responsabilização administrativa não exclui
a responsabilização judicial.

oDesconsideração da personalidade jurídica.
o Para responsabilização dos dirigentes, na medida

de sua culpabilidade.

o Utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos.

o Todos os efeitos das sanções aplicáveis à pessoa
jurídica serão estendidos aos seus administradores e
sócios.

oCriação do CNEP (Cadastro Nacional de
Empresas Punidas) que reunirá e dará
publicidade às sanções aplicadas.



Colaborar efetivamente com as
investigações o processo
administrativo, devendo resultar na
identificação dos demais envolvidos
nas infrações e na obtenção célere
de informações e documentos.

� Benefícios:
o Redução da multa em 2/3.
o Isenção das penas de publicação 

extraordinária decisão 
condenatória e dissolução da 
pessoa jurídica.

o plenamente nas investigações.

ACORDO DE LENIÊNCIA

Requisitos:
¾ Primeiro a se manifestar;

¾ Cessar imediatamente seu envolvimento na 
infração;

¾Admitir sua participação no ato ilícito e 
cooperar plenamente nas investigações.



oO acordo não isentará a pessoa jurídica da
obrigação de reparar o dano.

oA proposta de acordo rejeitada não implicará
em reconhecimento da prática de ato ilícito.

oA Controladoria Geral da União – CGU será a responsável no
âmbito do Poder Executivo federal a celebrar acordos de
leniência.

o Extensão da possibilidade de acordos de leniência para os atos
ilícitos previstos na Lei 8.666/93.

ACORDO DE 
LENIÊNCIA
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André Laubenstein Pereira

• Sócio-Diretor na Laubenstein Advogados
• Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP
• Ex-Secretário Municipal de Gestão e Controle do Município 

de Campinas



Impactos da Nova Lei 
Anticorrupção na 

Administração Pública

André Laubenstein



Lei 12.846/2013:

• Dispõe sobre “a responsabilização administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira”;

• Estabelece penas severas, tais como: multas de até 

R$ 60 milhões, “fechamento” de empresas, 

publicação de decisão em meios de comunicação 

informando atos ilícitos ou de corrupção;



A Lei 12.846/2013 inova ao: 

(i) estabelecer que parte das penas pode ser 

aplicada sem processo judicial; 

(ii) ao fixar responsabilidade objetiva, sem a 

necessidade de comprovação de dolo ou 

culpa.



Lei 12.846/2013:

• Anteprojeto apresentado no Congresso

em 2009 com apoio da CGU, AGU e

institutos de transparência;

• Sancionada em agosto de 2013, no

calor dos protestos de junho.



A Lei 12.846/2013
• Fruto da Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais;

• Meta 6 da ENCLA 2008 - Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro

Apresentador
A Enccla é uma estratégia de articulação e de atuação conjunta entre os órgãos que trabalham com a fiscalização, o controle e a inteligência no Governo Federal, no Poder Judiciário e no Ministério Público do Executivo, como forma de otimizar a prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.



Trata-se de Lei aprovada 

por força das gestões de 

órgãos de controle 

externo da Administração 

Pública

Apresentador
TCU, CGU, MPF, MJ



Primeiras controvérsias no 
âmbito público:

• Sua implantação e aplicação 
serão cobradas?

• O Poder Público está obrigado 
a implantar novos 
procedimentos?

Apresentador
Sim! CGU, MP´s queriam esta lei. Sim, é necessário regulamentar, treinar e capacitar (mínimo)



Quais as possíveis consequências 
em caso de não implantação?

• Responsabilização de Prefeitos 
(improbidade administrativa por 

omissão)?

• Extensão da responsabilização criminal 
(teoria do domínio do fato – v. AP 470 –

mensalão)?



• Ceticismo sobre a 
implantação da Lei no âmbito 

do poder público;

• Trata-se de instrumento que 
engessa e controla, 

restringindo o “jogo político”



O recente escândalo conhecido como 

“Máfia dos Fiscais” ou “Máfia do ISS” 

pode, no entanto, trazer nova visão política 

sobre a questão

Apresentador
Enquanto há Prefeitos perdendo seus cargos e seus bens por omissão na tomada de providências para combate à corrupção, há agentes políticos visualizando nas Controladorias uma oportunidade para prevenir crises e explorar a ética como plataforma de campanha, além de aplicar corretamente o dinheiro público e, com isso, alcançar bons resultados que sejam reconhecidos pela população



Formas de se implantar nos 
entes públicos a Lei 

Anticorrupção

Apresentador
Claro que há a terceira via: não implantar a lei, com as consequências já indicadas acima.



1) Maneira simplificada: 

um decreto ou projeto de lei 
simplesmente atribui a determinado 
órgão a competência para conduzir o 

processo administrativo e para provocar 
a Procuradoria a instaurar o processo 

judicial.



RISCOS DESTA VIA

Falta de treinamento e profissionalização pode 
dar ensejo a penalidades aplicadas sem o 

devido processo legal, facilmente “derrubadas” 
em processos judiciais

Mas o dano pode ser irreversível às empresas: 
v.g. “publicação extraordinária da decisão 

condenatória em meios de comunicação de 
grande circulação”



2) Maneira “adequada”: 

Criação de Controladoria Geral, com 
atribuições mais amplas;

Aperfeiçoamento do sistema de 
controle interno instituído 
(Procuradorias, Auditorias, 

Corregedorias)



COMPETÊNCIAS DE UMA CONTROLADORIA

Assistir o dirigente máximo no 
desempenho de atribuições 

atinentes à defesa do patrimônio 
público, controle interno, auditoria 

pública, prevenção e combate à 
corrupção, ouvidoria e incremento 

da transparência.



OUTRAS COMPETÊNCIAS
• Controlar evolução patrimonial dos 

servidores;

• Conduzir o processo administrativo 
de responsabilização de empresas 

(Lei 12.846/2013); 

• Subsidiar as Procuradorias e 
Promotorias para propositura de ações 

judiciais no âmbito da Lei 12.846/13.



RISCOS
• A implantação de uma Controladoria é 

processo delicado;

• Não basta simples criação do órgão;

• É necessário que possua autonomia para 
fazer o mapeamento de riscos e para 

auditar sem necessidade de autorização 
superior. 



Neste cenário, são necessárias algumas garantias ou
requisitos para que a Controladoria seja séria:
a) Controlador Geral com mandato e autonomia;
b) Auditores concursados e treinados, com boa

remuneração e garantia de independência e
proteção;

c) Manual de Auditoria, que discipline previamente
seus métodos de trabalho;

d) Mapeamento de riscos e Plano Anual ou
Semestral de auditoria.

e) Resultados públicos das auditorias, no Portal da
Transparência



No Brasil, a Controladoria Geral da 
União é o benchmarking do controle 

interno e tem dado bons exemplos dos 
benefícios de um órgão sério

Apresentador
As “faxinas” realizadas nos Ministérios tiveram sempre a atuação da CGU e o fato de ela existir e ter autonomia auxiliou a Presidência da República a não ficar vinculada aos escândalos.Controladoria Geral do Município de São Paulo parece ter trazido para âmbito local a experiência federal.



“Pequenas oportunidades são muitas 
vezes o começo de grandes 

empreendimentos.”
Demóstenes

OBRIGADO!
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Rodrigo Priviero D’Abruzzo

• Gerente de Direito Corporativo na Lira & Associados 

• Especialista em Direito Internacional pela Escola Paulista 

de Direito – EPD

• Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas – PUC-Campinas



SETE ELEMENTOS
DO PROGRAMA 

DE COMPLIANCE



COMPROMETIMENTO DA DIRETORIA

1. Estratégia Corporativa

2. Recursos Financeiros

3. Validação do Programa

4. Comitê de riscos supervisionado pelas máximas 

autoridades 

5. Programa de Compliance como parte dos valores e da 

cultura corporativa, tanto a nível local como global



CRIAÇÃO DE PADRÕES, PROCEDIMENTOS 
E CONTROLES

1. Sistema lógico e ordenado visando resultados 

2. Criação de :

a. Código de Ética e Conduta 
b. Cláusula de Compliance 
c. Procedimentos e regras internas
d. Políticas e manuais para empregados e terceiros
e. Procurações, NDAs, etc…

3. Dar conhecimento antes da execução de tarefas



TREINAMENTO EFETIVO E COMUNICAÇÃO

1. Claro, de fácil entendimento e efetivo

2. A todos os funcionários e terceiros

3. Proposta de comunicação de tópicos de Compliance e 

criação de um canal de denúncia, sem represálias 

4. Comunicação vertical clara, capaz de demonstrar que a 

Diretoria conduz com seriedade o Programa e exige sua 

aplicação por todos os envolvidos



1. Análise das informações via canal de denúncia 

2. Monitoramento e implantação de auditorias internas 

3. Pesquisas periódicas para verificar a efetividade do 

Programa – Recursos Humanos 

4. Provas periódicas (anual ou semestral) e cursos de 

reciclagem para os colaboradores que não forem 

aprovados

AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E 
AUDITORIA



EXECUÇÃO, INCENTIVOS E DISCIPLINA

1. O Programa deve ser cumprido e incentivado, e não 

“um amontoado de papéis”

2. O Compliance deve se tornar parte das crenças e 

valores da organização

3. Aplicar sistema de gerenciamento de desempenho e 

disciplina para violações das regras estabelecidas pela 

empresa



1. Delegação cautelosa e orientada pela integridade do 

colaborador que receberá as informações

2. Contratação de empresas e de novos funcionários, 

especialmente para cargos de gestão, deve ser 

sustentada pela ética e bom histórico pregresso

3. Aquele que delega é tão responsável quanto quem 

recebeu os poderes

DEVIDO CUIDADO NA DELEGAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES



MELHORIA CONTÍNUA

1. Constante revisão das condutas corporativas

2. Alteração do programa com foco nos problemas e 

pontos de melhoria verificados após a implantação do 

programa

3. Aplicação de ciclo PDCA e/ou metodologia Lean Six 

Sigma/DMAIC para constante aprimoramento das 

ferramentas da empresa



1. Adequação à Lei 12.846/13 e menor risco de 

fiscalizações e sanções dela decorrentes

2. Apto a atuar no mercado global com o mesmo ou 

maior nível de competitividade de seus concorrentes

3. Capaz de participar de negociações internacionais sem 

ter que se adequar às pressas aos programas de 

clientes, fornecedores e parceiros comerciais

RESULTADO



Gustavo de Oliveira Nogueira

• Gerente de Projetos do Programa de Compliance
• Especializado em Direito Administrativo e Direito do Estado
• Atuou em Agências de Inteligência no Estado de Pernambuco
em Investigações de crimes tributários, lavagem de dinheiro,
organizações criminosas e crimes contra a administração
pública



Gestão do Projeto de 
Implantação do 

Programa de Compliance



Projeto do Programa de Compliance

Conceito de Projeto: Empreendimento
temporário com o objetivo de criar um produto
ou serviço único.

Conceito de Gerenciamento de Projeto: Uso do
conhecimento, habilidades, ferramentas e
técnicas com a finalidade de suprir as
expectativas e necessidades do empreendedor,
com relação a um projeto.

Fonte: PMI,2009.



Projeto do Programa de Compliance

Por que atuar por Projetos?

9 Agilidade (Mobilização)

9Eficiência (Metas)

9Controle (Tempo)



Porque atuar por projetos?

"O planejamento não é uma tentativa de predizer o que
vai acontecer. O planejamento é um instrumento para
raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão
necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto
final do planejamento não é a informação: é sempre o
trabalho." (Peter Drucker)

"O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas
às implicações futuras de decisões presentes." (Peter
Drucker, 1986)

"Nos próximos 20 anos, todo o trabalho dos executivos do
planeta será desenvolvido por meio de projetos." (Tom
Peters, Em Busca da Excelência, 1982)

"Na organização de hoje, 70% do tempo das pessoas
deveria ser dedicado ao trabalho em projetos." (Tom
Peters, Fast Company, 1998)



Projeto do Programa de Compliance

PREPARAÇÃO PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO ENCERRAMENTO

Definir o objetivo Traçar a rota Manter o foco Aprender e crescer 



Análise SWOT – Programa de Compliance



Fonte: PMBOK, 4ª Edição 
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PACOTES DE TRABALHO RESPONSÁVEL DEZEMBRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CONCEPÇÃO DE PROGRAMA (ESCOPO)

Project Charter (alta administração e 
respectivos setores envolvidos) 

Stakeholders

Premissas e restrições

Planejamento do escopo

Criação da EAP (WBS)

AVALIAÇÃO DE RISCOS

Mapeamentos das áreas de risco 
(qualitativo e quantitativo

Entrevista com gestores

Auditorias em procedimentos 
considerados sensíveis

Planejamento de respostas a riscos



Gestão do Projeto de Implantação do Programa de Compliance

Evolução do Programa de Compliance

Stage 1:
IT WILL NEVER WORK

Stage 2:
IT MAY WORK, BUT THERE ARE 

PROBLEMS

Stage 3:
IT WAS MY IDEA

Fonte: www.compliancestrategists.com



Manutenção do 
Programa de 
Compliance



Roadmap
14:00 – 14:15 Boas-vindas

14:15 – 14:40 Contexto Mundial das Normas de Combate à Corrupção

14:40 – 15:20 Painel 1 - Infrações à Lei 12.846/13

15:20 – 15:45 O lado do Setor Público - Implantação de Controladoria
Municipal

15:45 – 16:15 Coffee Break & Network

16:15 – 16:40 Programa Mundial de Compliance

16:40 – 17:20 Painel 2 – Programa de Compliance

17:20 – 17:50 Trade Compliance - Procedimentos de Importação e 
Exportação

17:50 – 18:00 Conclusões e Encerramento
18:00 –
19:00

Coquetel em comemoração à nova sede da Lira & 
Associados



TRADE COMPLIANCE:
Procedimentos de Importação e Exportação



TRADE 
COMPLIANCE



Customs Business 
Partnership





Bens sensíveis e Re-Export Controls

Listas Pronabens

Re-Export Controls



Re-Export Controls

Dual use & military goods

Embargoed Countries

Anti-Boycott Measures

Denied Parties



Alan Murça

• Advogado pós graduado em Comércio Exterior e Direito Tributário

• Gerente do Departamento Aduaneiro na Lira & Associados

• Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro na OAB Campinas



Francisco A. D’Angelo

• Advogado especializado em matérias aduaneiras

• Administrador com mais de 30 anos no comando das operações de 

Comércio Exterior em indústrias dos setores mecânico, metalúrgico e 

eletrônico

• Autor de propostas para criação ou revisão de normas oficiais sobre 

importação e regimes especiais 



Compliance no Comércio Exterior



Valoração Aduaneira

Sistema Harmonizado

Regras de Origem

Convenção de Istambul

Convenção de Quioto Revisada (Brasil não é parte)

Segurança da Cadeia Logística (SAFE)

Normas Aduaneiras Internacionais



RADAR-Siscomex

Licenças de Importação

Documentos no Siscomex

Tributação

Regimes Aduaneiros Especiais

Gerenciamento de Terceiros

Normas Aduaneiras Nacionais



Bloco 01: DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Bloco 02: SISTEMA DE CONTABILIDADE E REGISTROS 
FISCAIS

Bloco 03: QUALIDADE NO DESPACHO ADUANEIRO

Bloco 04: COMÉRCIO EXTERIOR E PROCESSO 
PRODUTIVO

Bloco 05: CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS A 
REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS

Bloco 06: SEGURANÇA DA CADEIA LOGÍSTICA DE 
COMÉRCIO EXTERIOR

Linha Azul



Situações Adversas

.
Importação Direta

• Revenda
• Cliente habitual

Importação por Conta e Ordem
• Contrato entre as partes
• Habilitação
• Capacidade Econômica

Importação por Encomenda
• Contrato entre as partes
• Habilitação
• Capacidade Econômica
• Sempre com recursos do importador



Denúncia Espontânea Aduaneira

• O que é?
• Exclui as penalidades de 
natureza tributária e 
administrativa.

• Quando é permitida?
• Anterior ao início de 
qualquer procedimento 
administrativo ou de 
fiscalização.

• Traz solução para todos 
os problemas? 

Art. 102 do DL 37/66



Roadmap
14:00 – 14:15 Boas-vindas

14:15 – 14:40 Contexto Mundial das Normas de Combate à Corrupção

14:40 – 15:20 Painel 1 - Infrações à Lei 12.846/13

15:20 – 15:45 O lado do Setor Público - Implantação de Controladoria
Municipal

15:45 – 16:15 Coffee Break & Network

16:15 – 16:40 Programa Mundial de Compliance

16:40 – 17:20 Painel 2 – Programa de Compliance

17:20 – 17:50 Trade Compliance - Procedimentos de Importação e 
Exportação

17:50 – 18:00 Conclusões e Encerramento
18:00 –
19:00

Coquetel em comemoração à nova sede da Lira & 
Associados
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