


Compliance

Trabalhista –

Melhores Práticas 

em Investigações 

Internas



Os processos investigativos no âmbito interno da empresa podem ter início a partir de:

• Denúncia apresentada pessoalmente, via internet e/ou telefone;

• Relatórios de auditorias elaborados por profissionais internos e/ou externos;

• Substituição de pessoal com a identificação de práticas irregulares existentes no passado;

• Notificações emitidas por autoridades policiais, imigratórias ou por auditores fiscais

vinculados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego;

• Denúncia apresentada pelo Sindicato representativo da categoria patronal e/ou profissional;

• Cumprimento de mandados de busca e apreensão e/ou de prisão expedidos por

autoridades policiais ou judiciais contra trabalhadores da companhia.

Pontos de partida do Processo Investigativo
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• Prática de assédio moral e/ou sexual;

• Apropriação indevida ou mau uso de receita da empresa;

• Pagamento e/ou recebimento de comissões “por fora” para fechamento
de negócios ou parcerias;

• Falsificação e/ou adulteração de documentos;

• Comprovantes de despesas e elaboração de relatórios financeiros
fraudulentos com o intuito de mascarar prejuízos das corporações no
exterior;

• Violação de leis (ex: legislação de proteção da concorrência, lei de
licitações, etc).

Principais irregularidades constatadas durante e/ou no

encerramento dos Processos Investigativos
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A instauração e condução do Processo Investigativo no âmbito interno da

empresa são autorizadas pelo artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho,

que estabelece o Poder Diretivo, inerente à própria figura do empregador.

O Poder Diretivo pode ser definido como “um conjunto de prerrogativas

legalmente asseguradas, por meio do qual o empregador exerce o comando,

designa e fiscaliza atribuições dentro de seu estabelecimento, sofrendo as

devidas limitações quando as leis assim determinarem”.

Limites e parâmetros do empregador na condução do Processo 

Investigativo: Poder Diretivo
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• Observância dos requisitos e diretrizes previstos na legislação vigente
e/ou no regulamento interno da empresa;

• Respeito à dignidade da pessoa humana;

• Respeito à intimidade dos trabalhadores investigados;

• Respeito aos direitos da personalidade dos empregados;

• Imparcialidade na condução do Processo Investigativo.

Limitações do exercício do Poder Diretivo do empregador
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• Violar e-mails e/ou explorar documentos, arquivos, fotografias de
propriedade pessoal do empregado armazenados no computador
da empresa?

• Obrigar empregados a prestar depoimentos?

• Gravar/filmar as entrevistas realizadas?

• Premiar ou punir empregados que participaram ou deixaram de
participar da investigação?

• Exigir a exibição de documentos/equipamentos pessoais?

• A empresa pode formar o time da investigação apenas com
recursos internos ou, necessariamente, precisa contar com
recursos externos?

Pode ou não pode?
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Visando garantir maior eficácia e credibilidade ao Processo Investigativo, a
empresa deve:

• Analisar e entender perfeitamente as alegações e/ou denúncias
apresentadas;

• Definir o ponto central da investigação e seus possíveis desdobramentos;

• Identificar as pessoas direta e potencialmente envolvidas no caso;

• Identificar possíveis testemunhas a serem ouvidas;

• Definir a melhor estratégia de condução e formas de abordagem das pessoas
envolvidas;

• Nomear as pessoas responsáveis pela condução de todo o processo com as
suas respectivas atribuições.

Cautelas preliminares à instauração do Processo

Investigativo
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Recursos Internos

• Redução de custos com o Processo
Investigativo;

• Maior conhecimento da estrutura e
sistemas da empresa;

• Maior alinhamento com a cultura e
história da organização;

• Acesso facilitado aos documentos
(físicos ou virtuais), analisados na
investigação;

• Acesso facilitado ao(à) investigado(a) e
testemunhas, garantindo maior
conforto e cooperação.

Recursos Externos

• Privilégio de confidencialidade das
comunicações entre clientes e advogados;

• Melhores resultados em situações
sensíveis e/ou que demandam estratégia
jurídica especializada;

• Acompanhamento por equipe
especializada e com experiência em
situações semelhantes;

• Credibilidade das investigações perante
autoridades e poder judiciário;

• Dedicação exclusiva para conclusão do
assunto no menor espaço de tempo
possível.

Nomear as pessoas responsáveis pela condução de todo o

processo com as suas respectivas atribuições
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Já nas reuniões preliminares, é importante definir quem conduzirá o Processo Investigativo, quem inquirirá as
testemunhas, quem definirá as etapas do processo, dentre outras questões.

O time que participará da investigação pode ser composto por recursos internos, externos ou mistos, levando-
se em conta os benefícios oriundos desta definição, conforme exemplos abaixo:



• Assim como em demandas judiciais ou administrativas perante as
autoridades competentes, o Processo Investigativo no âmbito interno da
empresa também deve ser muito bem instruído com a coleta de provas que
permitirão a tomada de decisões após a sua conclusão e lhe garantirão
credibilidade em caso de questionamentos por qualquer das pessoas
envolvidas.

• As provas a serem produzidas podem ser:

 Documentais (contratos, declarações, e-mails, notificações, extratos
bancários, outros)

 Testemunhais

Instrução do Processo Investigativo
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• Selecionar documentos íntegros e preservados, incluindo todo o material existente nos
equipamentos eletrônicos da empresa, fornecidos aos empregados como ferramentas de
trabalho;

• Equipamentos pessoais dos empregados, ainda que utilizados no desempenho da
atividade profissional, não poderão ser analisados no curso da investigação, salvo se
expressamente autorizado por estes;

• Revisar os documentos selecionados de modo a garantir a autenticidade e veracidade de
seus respectivos conteúdos;

• Armazenar em local seguro e de acesso restrito, com a respectiva catalogação, de modo a
evitar a exposição da(s) pessoa(s) investigada(s);

• Adotar medidas objetivando a preservação para uso futuro em caso de disputa judicial;

• Suspender a eliminação de arquivos por parte dos investigados e/ou rotinas que
objetivam a exclusão programada de dados nos sistemas de informática no caso de
documentos eletrônicos;

Provas documentais
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As entrevistas com empregados representam a mais delicada das formas de
apuração e devem ser conduzidas de modo a não constranger os entrevistados
e não comprometer aqueles que estiverem envolvidos na irregularidade sob
investigação.

Cautelas a serem observadas na produção de prova testemunhal:

• Informar o entrevistado de que foi convidado a cooperar com a “auditoria”
conduzida pela empresa (o uso da palavra “investigação” pode intimidar a
testemunha e/ou o investigado), garantindo a facultatividade de sua
participação;

• Condução das entrevistas na língua nativa do entrevistado;

• Quantidade reduzida de entrevistadores no momento da entrevista;

• Confidencialidade da entrevista

Provas testemunhais
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• Informar o entrevistado de que foi convidado a cooperar com a “auditoria” conduzida pela

empresa (o uso da palavra “investigação” pode intimidar a testemunha e/ou o investigado);

• Obter autorização do entrevistado para fins de gravação da entrevista;

• Obter, ao final da entrevista, anuência do entrevistado quanto às declarações prestadas e

reduzidas a termo;

• Conduzir a tomada do depoimento de forma clara, objetiva e imparcial, sem transparecer

qualquer pré-julgamento da denúncia;

• De maneira respeitosa, confrontar as alegações fornecidas pelo entrevistado com a

apresentação de documentos;

• Nomear entrevistadora mulher quando a entrevistada for do sexo feminino;

• Tomar o depoimento do entrevistado de forma isolada, sem a presença do investigado,

tampouco de outras possíveis testemunhas;

• Tranquilizar o entrevistado quanto à confidencialidade de seu depoimento, evitando-se

eventuais retaliações.

Provas testemunhais
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De modo a evitar qualquer possibilidade de manipulação e/ou destruição de provas
imprescindíveis para a conclusão da investigação, bem como para garantir que as possíveis
testemunhas não sejam coagidas a prestar depoimento que lhe seja favorável, a empresa
poderá determinar a suspensão do contrato de trabalho do investigado.

Caso a medida realmente seja necessária, é mandatório que:

• Assegure-se o pagamento do salário e demais benefícios ao longo do período de
suspensão do contrato de trabalho; e

• O período de suspensão seja inferior a trinta dias.

Ainda, nessa situação, é recomendável que:

• Quando do início do afastamento, seja emitida comunicação de concessão de licença
remunerada, a qual deve ser assinada pelo empregado e arquivada em seu prontuário; e

• Quando do encerramento do período de suspensão, seja emitida comunicação de
retorno ao trabalho ao empregado afastado, colhendo-se sua assinatura para
arquivamento em seu prontuário.

Preservação da integridade dos elementos probatórios
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Uma vez concluído o Processo Investigativo e restando comprovada a má

conduta do investigado, a empresa poderá aplicar medida corretiva

correspondente.

Cautelas na aplicação das medidas corretivas:

• Confidencialidade do resultado e das medidas adotadas;

• Proporcionalidade da sanção aplicada à conduta praticada;

• Imediatidade da medida corretiva;

• Vedação da dupla punição; e

• Não exposição do investigado perante os demais empregados da

companhia, tampouco perante o mercado de trabalho.

Aplicação de medidas corretivas após encerramento do

Processo Investigativo
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Próprio empregado da

companhia

Parceiros de negócios,

prestadores de

serviços e

fornecedores

Sujeitos da medida corretiva a ser aplicada
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Advertência (verbal ou

escrita), suspensão ou

dispensa por justa causa.

Rescisão dos respectivos

contratos firmados, com

impedimento de

negociações futuras,

denúncia aos órgãos

competentes, etc.



Tendo em vista que mesmo pequenas e eventuais
irregularidades podem resultar em melhorias de controles
internos, códigos de conduta e demais políticas de
procedimentos, é de extrema importância a instauração de
Processo Investigativo, tão logo verificados indícios de práticas
irregulares no âmbito da companhia para evitar que esta
incorra em violação a dispositivos legais ou descumprimento de
obrigações contratuais, inclusive de contratos firmados com a
Administração Pública, quando poderão ser responsabilizados
de maneira individual o administrador e dirigentes da empresa,
além do próprio autor, coautor e/ou partícipe do ato ilícito.

Considerações finais

17



OBRIGADO!
mauriciodelion@felsberg.com.br
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