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Opinião

N o Brasil há uma ojeriza entre o povo quanto a 
pessoas que delatam outras, gerando uma sen-
sação de traição. Mesmo em termos de Constitui-

ção Federal essa impressão é sentida. Por isso, as delações 
premiadas, tão conhecidas por sua aplicação no âmbito 
da Operação Lava Jato, causam uma certa repulsa entre 
a população – favorecendo, com redução de pena e ou-
tras benesses, aqueles que expõem os seus pares em ne-
gócios escusos. Na delação premiada, o delator também 
participa(va) dos atos ilícitos praticados por seus pares. 

O assunto que nos traz é algo bastante discutido no âm-
bito jurídico, mas pouco abordado no mundo securitário. 
Estamos falando da instituição do whistleblower (usaremos 
também outros termos, como “reportante/informante” 
neste artigo, mas apenas para variar – o significado é o 
mesmo) e a sua contribuição para um aumento/implemen-
tação de programas de compliance, consequentemen-
te ajudando, de uma forma ou outra, a reduzir ou a não 
permitir a prática de atos ilícitos por parte de funcionários 
ou da própria empresa, através de instalação de “hotlines” 
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para denúncia de casos que venham a ser descobertos.  
A demanda das empresas fez surgir a IS0 19600 (Com-
pliance) e a IS0 37001 (Sistema Gestão Antissuborno), con-
siderando-se o clima jurídico que vem se alterando cada 
vez com mais ênfase no combate da corrupção no mundo 
corporativo, principalmente.

Há um benefício nítido para as seguradoras, já que, pro-
vadas certas reclamações feitas serem resultados de atos 
ilegais antes ocultos, podem isentá-las de pagamento de 
indenizações. Ou recuperar judicialmente junto aos segu-
rados os montantes pagos indevidamente a título de inde-
nização, uma vez provados os fatos. 

O whistleblower é a junção de whistle (apito) com blower 
(soprador) ou seja, um tocador de apito, como advertên-
cia/aviso. É quando alguém, sabedor de práticas indevidas 
por parte de terceiros (pessoa física ou jurídica), opta por 
relatá-las a uma autoridade competente para levar a in-
vestigação adiante e trazer à Justiça os que as estão prati-
cando. Esse alguém, é bom que se diga, não participa do 
ato ilícito, apenas tomou conhecimento dele e, conhece-
dor das suas consequências nefastas, resolve passar o que 
sabe à frente.

O whistleblowing apresenta uma perspectiva completa-
mente diferente da delação premiada, sendo de imensa 
utilidade pública. Vamos tentar demonstrar isso através de 
alguns casos a seguir, brevemente expostos:

Caso 1: Imagine que alguém saiba que uma eminente fi-
gura do mercado financeiro promete (e paga) taxas muito 
maiores que as praticadas, por mais de quase vinte anos. 
Essa pessoa tinha sido membro ativo da NASD e executivo 
da NASDAQ. Bastante confiável, não? Um dia se descobre 
que essa pessoa nada mais fazia do que um esquema de 
pirâmide (esquema Ponzi) e que, quando caiu, deu um 
tombo em torno de US$ 65 bilhões (só isso) aos seus in-
vestidores. Seu nome: Bernard Madoff.

O detalhe é havia alguém no comando de um grupo de 
mais três pessoas que, há mais de dez anos, procurava e 
acumulava provas para provar que era um sistema Ponzi. 
Levou os seus documentos por três vezes Securities and 
Exchange Comission (SEC), em datas distintas, e não con-
seguiu que lhe ouvissem – talvez por envolver um nome 
forte do mercado, quem sabe, ou por simples desprepa-
ro. O fato é que só depois de o caso ter vindo a público, 
Henri Markopolos passou a ser conhecido. Se tivessem 
lhe dado ouvidos, o esquema teria sido desmantelado em 
2006, mas isso só ocorreu em 2008, praticamente por ato 
do próprio Madoff. O estrago, então, já tinha sido feito. 
Poderia ter sido menor.

Caso 2: Em 28 de Janeiro de 1986, todos assistimos a uma 
tragédia como poucas: o ônibus espacial Challenger se ele-
vando e explodindo na sequência. Imagens terríveis que 
percorreram o mundo. Destino? Não! No dia anterior ao 
lançamento, alguns engenheiros de uma empresa tercei-
rizada pela NASA pediram para que se postergasse o lan-
çamento, pois tinham dúvidas se os anéis de borracha não 
iriam falhar, possibilitando o vazamento do combustível 
dos tanques e a sua consequente explosão.

Caso 3: Uma empresa fabricante de airbags há poucos 
anos foi obrigada a efetuar o maior recall já visto na área 
automobilística. Quando acionados, os airbags lançavam 
também farpas metálicas – causando a morte de pelo me-
nos 34 pessoas e fazendo mais de 300 feridos em várias 
ocorrências. Em 2015, a própria National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) anunciou que estava à pro-
cura de pessoas que pudessem fornecer subsídios para 
acionar a fabricante Nakata. Três ex-engenheiros se apre-
sentaram e auxiliaram o Department of Justice (DOJ) a levar 
essa empreitada adiante. 

Em virtude do tamanho da operação, a Takata entrou em 
programa de falência e acabou sendo vendida a um grupo 
de capital chinês, sendo que boa parte do que receberia 
pela venda foi para um fundo para pagamento dos preju-
dicados pelo defeito apresentado. De acordo com os whis-
tleblowers, a empresa há muito sabia do potencial perigo 
apresentado pelo defeito do produto.

Caso 4: Indústrias farmacêuticas pagando propinas a mé-
dicos para que receitassem (off-label) seus remédios para 
doenças ou problemas de saúde não previstos na sua bula 
aprovada pelo órgão Food and Drug Administration (FDA). 
Neste particular, a história é pródiga: um caso emblemático 
foi o da talidomida, fabricada originalmente pela empresa 
alemã Chemie-Grünental, aprovada apenas como sedativo 
mas receitada também contra enjoo na gestação. Todos sa-
bem o que aconteceu: pelo menos 20 mil bebês nasceram 
com defeitos físicos, e 80 mil foram a óbito, principalmente 
na Austrália, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Os efeitos 
da talidomida se estenderam até a geração seguinte. 

Outro caso escabroso: o da INSYS Therapeutics, que pres-
sionava médicos a prescrever um remédio para dor, muito 
forte, até para pequenos desconfortos. Esse remédio está 
inserido na crise de saúde de opioides que assola os Esta-
dos Unidos e já causou milhares de mortes. 

Caso 5: Na China, uma empresa misturava melanina 
ao leite em pó que vendia, para aparentar possuir mais 
proteínas. Aconteceu o que qualquer desavisado já pre-
veria: problemas de saúde surgiram em torno de 53 mil 
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Opinião

Os países estabelecem leis de proteção ao whistleblower, 
podendo se constituir em crime a retaliação por parte 
de empregadores atuais ou anteriores. Evidente é que, sem 
proteção adequada, ninguém, em sã consciência, se aventuraria a 
revelar informações comprometedoras aos órgãos competentes. 

bebês, que foram hospitalizados, ocorrendo pelo menos 
três mortes. Neste caso particular, o governo foi pontual: 
confiscou o lucro obtido com a venda do produto para 
indenizar os prejudicados, alguns diretores pegaram pri-
são perpétua e um deles foi fuzilado. Muito rigor? Talvez.  
Apenas multas pecuniárias, como estamos acostumados a 
ver, não detêm esse tipo de atitude e nem servem de exem-
plo para casos semelhantes. A possibilidade de se enfrentar 
um pelotão de fuzilamento é bem mais convincente. 

Esses são alguns dos incontáveis exemplos em que repor-
tantes poderiam ter feito a diferença em prol da seguran-
ça pública e impedir as tragédias consequentes. Isso se as 
autoridades lhes derem ouvidos, claro! Como vimos nos 
casos de Madoff e da Challenger, nem sempre os alertas 
são levados a sério.

Nem tudo são rosas. Vamos ao outro lado da moeda.

A maioria dos que reportaram atos ilícitos comenta que a 
repercussão contra eles no campo pessoal não compen-
sou, dadas as pressões e estresses a que são submetidos 
por um tempo muito grande. São riscos de demissão e dis-
criminação posterior no mercado de trabalho, constar das 
famosas “listas negras”, perda de função ou de evolução na 
atividade, retaliação, ameaças veladas ou não, transferên-
cias, prejuízos na imagem profissional e exposição familiar, 
inclusive riscos à integridade física e moral dos envolvidos. 
Ainda mais em tempo de redes sociais e pós-verdades, 
muitos foram forçados a mudar de atividade. 

Um complicador em qualquer lugar do mundo é o tempo 
que um processo civil e/ou criminal leva para chegar ao 
seu final definitivo – vários anos podem decorrer, mesmo 
nos Estados Unidos, e nesse ínterim, o whistleblower vai 
sofrendo as pesadas consequências de seu ato. Demora 
de pagamento de multas, então, nem se fala. Por isso, no 

exterior, há ONGs que concedem apoio financeiro e psico-
lógico, como a National Whistleblower Center (NWC), em 
agradecimento voluntário aos seus atos em proteção do 
público. Levando-se tudo em conta, recompensas previs-
tas em lei na grande maioria das vezes não dão conta, ao 
final, em função do sofrimento verificado. 

Os países estabelecem leis de proteção ao whistleblower, 
podendo se constituir em crime a retaliação por parte de 
empregadores atuais ou anteriores. Evidente é que, sem 
proteção adequada, ninguém, em sã consciência, se aven-
turaria a revelar informações comprometedoras aos órgãos 
competentes. Quer mais? Então assista ao filme “Insider”, 
com Russel Crowe interpretando Jeffrey Wigand e mos-
trando o inferno que a vida se tornou após resolver relatar 
às autoridades os subterrâneos da indústria de tabaco.

Outro filme, intitulado justamente “Whistleblower”, 
tem Rachel Weisz interpretando Kathryn Bolkovac, uma  
ex-policial americana que, trabalhando como segurança 
na Bósnia, descobre e delata o envolvimento das forças 
da ONU em tráfico de escravas sexuais. 

Dentro das leis de proteção ao reportante, quando, por 
exemplo, a empresa é condenada a recontratar empre-
gado dispensado por retaliação, os danos indenizáveis se 
constituem em salários não recebidos durante o tempo em 
que foi desligado e a sua volta, por decisão favorável. Claro 
que é escolha da pessoa voltar ao antigo emprego, pois o 
clima posterior, por assim dizer, pode ser ácido. 

Em termos de seguro, há necessidade de se verificar 
sempre o clausulado da cobertura de EPL (Employment  
Practices Liability) – carteira de D&O (Directors & Officers) 
para saber se existe cobertura para as punições monetárias 
em que a empresa pode incorrer por atos contra funcioná-
rios em reação a delações feitas. 
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AS PRINCIPAIS AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS QUE CONTAM COM PROGRAMAS WHISTLEBLOWERS SÃO:

• SEC – U.S. Securities and Exchange Comission (atribuições semelhantes às da CVM brasileira). 

• CFTC – U.S. Commodity Futures Trading Commission.

• FDA – Food and Drug Administration (alimentos e remédios)

• OSHA – Occupational Safety and Health Administration (relações trabalhistas, principalmente segurança)

•	 NHTSA	–	National	Highway	Traffic	Safety	Administration	(problemas	com	segurança	veicular)

•	 FAA	–	Federal	Aviation	Administration	(segurança	na	área	de	aviação)	

•	 EPA	–	Environmental	Protection	Agency	(ambiental)

• DoL – Department of Labour (leis trabalhistas)

• Outras

→	 Sempre	com	envolvimento	do	DOJ	–	Department	of	Justice.

As leis, principalmente norte-americanas, que preveem 
aceitar delação de terceiros não envolvidos nos atos ilícitos 
estabelecem uma recompensa pelas informações trazidas. 
Se confirmadas, poderão dar origem a ações civis e cri-
minais contra os envolvidos, além da cobrança de multas, 
correção monetária, sucumbência. Essa recompensa varia 
em torno de 15% a 30%, dependendo do nível de informa-
ção recebida e do envolvimento direto ou indireto do ór-
gão governamental no processo. A recompensa é sobretu-
do o que se conseguir reaver ou obter nas ações, inclusive 
juros e multas, acima de US$ 2 milhões (âmbito da SEC) e 
US$ 1 milhão (âmbito da IRS). Há regras firmes para que o 
caso seja analisado e eventualmente aceito, para início de 
processo. O reportante pode, evidentemente, ser proces-
sado pelo delatado, em caso de denúncia falsa. 

Há exigência da assessoria de um advogado (ou empresa 
de advocacia) para acompanhar o caso em conjunto com o 
whistleblower, para esclarecê-lo quanto às dificuldades futu-
ras, análise dos documentos e outras medidas estabelecidas. 
Não é qualquer fofoca ou denúncia que inicia o processo.

Cada programa tem seus detalhes e exigências a que os 
casos trazidos devem atender. É muito importante obser-
var tais detalhes.

A possibilidade de um cidadão acionar um terceiro por 
danos causados por este ao governo é baseada histori-
camente no estatuto de Qui Tam Actions e sua variante, a 
False Claims Act, e seus aperfeiçoamentos posteriores.

O estatuto de Qui Tam Actions é bem antigo, originado na 
Inglaterra e aplicado posteriormente nas colônias ameri-
canas. O termo “qui tam” é uma abreviação de “qui tam 
pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur”, 
ou seja, “aquele que ajuíza uma ação pelo rei e para si 
próprio” – traduzindo para o popular, seria algo como “se 
o governo se dá bem, você também se dá bem”, ao per-
mitir que um cidadão acione judicialmente um terceiro, 
em nome do governo.

Uma das variantes do Qui Tam Actions é a False Claims 
Act (FCA) ou Lincoln Law, promulgada em 02/03/1863, por-
tanto durante a Guerra da Secessão (1860-1865) e surgida 
justamente para recuperar montantes pagos pelo gover-
no por fornecimento de armas defeituosas, suprimentos 
impróprios para consumo, cavalos doentes para a cava-
laria e superfaturamento, entre outras fraudes. As fraudes 
evoluíram/se diversificaram/se expandiram com o tempo, 
progresso e a tecnologia e causam prejuízos enormes aos 
cofres públicos, saúde pública e trabalhadores etc.

Os aperfeiçoamentos se traduziram em leis como a FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act - 1977), a SOX (Sarbanes- 
Oxley Act - 2002), e a Dobb-Frank (Dodd-Franke Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act - 2010 ), entre ou-
tras, no âmbito da legislação norte-americana. Preveem, 
como mencionado, pagamento de recompensas a whis-
tleblowers. A Dodd-Frank foi complementada pela F.E.R.A. 
(Fraud Enforcement and Recovery Act/Ato de Repressão à 
Fraude e Ressarcimento).
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Opinião

Mesmo a FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) pode se utili-
zar de informações de whistleblowers em seus casos. A SEC 
é autorizada pela Dodd-Franke a colaborar com outros paí-
ses, como vimos no caso da Petrobras.

Os estados e municípios também podem estabelecer suas 
próprias leis, espelhadas nas de âmbito federal.

Pelas entidades/agências governamentais envolvidas em 
programas de whistleblower se percebe o cerco contra 
fraudes e outras falcatruas praticadas por empresas ou 
pessoas físicas. E mesmo assim as coisas acontecem, per-
mitindo apenas uma conclusão: o crime é bem organizado!

A maioria dos especialistas é unânime quanto à neces-
sidade da participação dos whistleblowers no combate 
aos atos ilícitos praticados contra a população e ao erário 
público – a principal razão desse apoio é o reconheci-
mento de que há ilicitudes conhecidas apenas dos mais 
próximos ao processo. Quem está distante (praticamente) 
nunca imaginaria as maquinações feitas na calada da noi-
te ou em uma sala de reunião.

Nos Estados Unidos existe um estatuto federal específi-
co para atuação de whistleblowers com relação ao crime 
organizado. É o R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations Act), que também prevê pagamento de re-
compensas e proteção ao reportante. 

O governo norte-americano consegue, com os programas 
whistleblowers, recuperar bilhões de dólares, permitindo 
consequentemente recompensar os reportantes. 

BRASIL

No entanto, no Brasil, quando as chamadas “10 Medidas de 
Combate à Corrupção” chegaram ao Congresso, apoiadas 
em mais de dois milhões de assinaturas, foram acrescidas de 
mais duas, uma das quais se referia ao “reportante de bem” 
(uma adaptação do termo “whistleblower”), por intervenção 
de Onyx Lorenzoni, relator do assunto. 

Quando tais medidas foram ajustadas para um texto mais 
jurídico, tomaram a forma de Projeto de Lei 4.850/2016. 
Apreciado na Câmara em 2016, o quesito referente ao “re-
portante do bem” desapareceu do texto final. 

Como publicado em jornais entendeu-se erroneamente 
que, se aprovado o PL, estar-se-ia regulamentando a pro-
fissão do dedo-duro. 

Além disso, as medidas foram muito desfiguradas, como 
mencionam as manchetes dos principais veículos de co-
municação da época. 

Claro está que muitos dos que votaram contra nem ti-
veram o mínimo trabalho de analisar mais seriamente o 
assunto, considerando-se que em 2015 o Núcleo de Estu-
dos da Consultoria Legislativa gerou o texto para discus-
são nº 175, de maio de 2015, muito elucidativo, de auto-
ria de Juliana Magalhães Fernandes Oliveira, cujo título é 
“A urgência de uma legislação whistleblowing no Brasil”. 

Ainda, na revista eletrônica do TRF-4 foi publicado:

“A participação da sociedade civil na luta contra a corrup-
ção e a fraude: uma visão do sistema jurídico americano 
focada nos instrumentos da ação judicial qui tam action e 
dos programas de whistleblower”, de autoria de Márcio An-
tonio Rocha. (Fonte: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/
artigos/edicao065/Marcio_Rocha.html)

Esclarecedor também o trabalho de Teresa Cristina de Souza, 
Procuradora Federal, denominado “Recuperação de valores 
ao erário no direito norte-americano: qui tam action e False 
Claims Act”, uma publicação da Escola da AGU. (Vide em: 
https://seer.agu.gov.br/index.php/EAGU/article/view/1660)

De pouco conhecimento do público fora da área aca-
dêmica e jurídica existe a ENCCLA (Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), no 
endereço eletrônico <enccla.camara.leg.br>. Surgida em 
2003, congrega mais de 90 órgãos, dos três poderes da 
República, Ministérios Públicos e da sociedade civil, sob a 
coordenação do Ministério da Justiça. Anualmente esta-
belece temas (denominados “ações”) a serem desenvolvi-
dos pelos seus diversos componentes.

Na biblioteca da ENCCLA encontra-se o trabalho:  
“Subsídios ao debate para a implantação de programas de 
Whistleblower no Brasil”, de autoria de Márcio Antonio Ro-
cha, Desembargador Federal do TRF-4 e Coordenador da 
“Ação 4” junto à ENCCLA em 2016. (Disponível em: http://
enccla.camara.leg.br/biblioteca/artigos/whistleblower-1)

Aliás, foi por influência da ENCCLA que as 10 medidas con-
tra a corrupção aqui mencionadas foram geradas e coloca-
das para adesão popular.

Sérgio Moro, como atual Ministério da Justiça, traz o 
assunto reportante do bem à tona, no seu projeto anti-
crime enviado ao Congresso para análise. (Acessível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
wp-content/uploads/sites/41/2019/02/MJSP-Projeto-de-
-Lei-Anticrime.pdf)

A instituição do whistleblowing é um caminho sem volta. 
Não é mais questão de querer ou não, considerando os 
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A maioria dos 
especialistas é unânime 
quanto à necessidade 
da participação dos 
whistleblowers no combate 
aos atos ilícitos praticados 
contra a população  
e ao erário público –  
a principal razão desse apoio  
é o reconhecimento de que  
há ilicitudes conhecidas apenas 
dos mais próximos ao processo. 
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pedidos de organismos internacionais que os países inte-
grantes passem a incluir nas suas legislações e estatutos 
envolvendo o assunto. Além disso, o Brasil já se compro-
meteu a adotar tais políticas:

• Convenção da OCDE [...] de 1997 sobre Combate à Cor-
rupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Tran-
sações Comerciais Internacionais – aprovada no Brasil 
pelo Decreto Legislativo 125, de 14 de junho de 2000, 
promulgada pelo Decreto 3.678, de 30 de novembro 
de 2000 – normas gerais contra a corrupção.

• Convenção Interamericana Contra a Corrupção – apro-
vada no Brasil pelo Decreto Legislativo 152, de 25 de 
junho de 2002, promulgada pelo Decreto 4.410, de 07 
de outubro de 2002.

• Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
[Convenção de Mérida] aprovada no Brasil pelo Decre-
to Legislativo 348, de 18 de maio de 2005, e promulga-
da pelo Decreto 5.687, de 01 de janeiro de 2006.

Evidente que a legislação específica deve atender aos 
requisitos necessários para implementação do whistle-
blowing, principalmente com relação à sua proteção e 
recompensa. Seria preciso, por assim dizer, um marco re-
gulatório. Não há nenhuma necessidade de se recriar a 
roda, pensando-se na literatura e diversas legislações já 
existentes no exterior.

No Brasil há leis que tratam do assunto, mas não são sufi-
cientemente estruturadas/detalhadas para uma aplicação 
efetiva. Temos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação 
(12.527/2011), a Lei Anticorrupção 12.846/2013 (regula-
mentada pelo Decreto 8.420/2015) e a recente Lei 13.608, 
de 10 de janeiro de 2018. Contudo, ainda estamos lon-
ge do detalhamento necessário para colocar em prática o 
whistleblowing, com suas devidas garantias.

Projetos de lei, entre vários, temos o 1701 (Câmara), de 
29/06/2011, o 664 (Senado), de 31/10/2011, o 3.506 (Câ-
mara), de 22/03/2012, e o 6.132 (Câmara), de 20/10/2013.

Como se pode notar o assunto é deveras extenso e impor-
tante, e esperamos voltar ao tema em próximo artigo.
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