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LICKS ADVOGADOS



“Uma potência em litígios.”
Chambers & Partners, 2020 – PI 

“Tecnicamente Brilhante.”
Chambers & Partners, 2020 – Life Sciences

Premiações

“Excelente grupo de contencioso,   
conhecido por seu desempenho 
impressionante em disputas complexas.”
Leaders League 2019



Advogados55

Estagiários70

Sócios11

Especialistas no Grupo 
Multidisciplinar50

Na Administração70

Nossa Equipe

255+
Profissionais em
5 Escritórios
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SERVIÇOS PRESTADOS 
PELA ÁREA DE 
COMPLIANCE
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Principais Clientes
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COMPLIANCE
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CPI E EVOLUÇÃO DA 
FCPA
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Corruption Perceptions Index - 2019

Fonte: https://www.transparency.org/en/cpi

https://www.transparency.org/en/cpi
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Linha do Tempo com respeito ao FCPA

1997 1998

2012

Sanção da 
Foreign Corrupt

Practices Act

1988

2ª. Alteração – Inclusão de: 1. Pagamentos feitos para 
assegurar qualquer vantagem indevida, 2. Alcance de 

pessoas estrangeiras que cometem um ato de 
corrupção no estrangeiro, estando nos Estados Unidos, 
3. Cobertura de organizações internacionais públicas na 
definição de “funcionário público estrangeiro”, 4. Adição 

de uma base alternativa para jurisdição baseada na 
nacionalidade e 5. Aplicação de penalidades criminais a 
empregados estrangeiros, empregados ou agindo como 

agentes de companhias americanas.

1ª Alteração – Introdução de 2 defesas 
afirmativas: 1. a defesa da lei local e 2. a 
defesa da despesa promocional de boa 

fé e razoável.

Edição da FCPA – A Resource
Guide to the US Foreign

Corrupt Practices Act

2018
Edição da Corporate 
Enforcement Policy, 

estendendo os efeitos 
da FCPA a fusões e 

aquisições.
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Informações Básicas

1. Empresas com ações na bolsa 
americana, seus administradores, 
seus funcionários e acionistas.
2. Empresas americanas seus 
administradores, seus funcionários e 
acionistas.
3. Outras pessoas ou empresas 
agindo dentro do território dos 
Estados Unidos.

Apenas promessas ou pagamentos, 
de algo de valor, com intenção de 
corrupção,  destinados a induzir ou 
influenciar um funcionário 
estrangeiro a usar sua posição para 
ajudar na obtenção, manutenção 
de negócios, direcionamento de 
negócios para qualquer pessoa ou 
receber alguma vantagem 
indevida.

A QUEM SE APLICA SOBRE O QUE
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Aplicação da FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) 
nos últimos 11 anos

Ano Nr. Empresas US$ Bilhões

2019 14 2.65
2018 16 2,89
2017 11 1,92
2016 27 2,48
2015 11 0,13
2014 10 1,56
2013 12 0,73
2012 12 0,26
2011 15 0,51
2010 23 1,8
2009 11 0,64
2008 11 0,89
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 Criação do “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”.
 Premiação de pessoas naturais (indivíduos) que de forma voluntária fornecerem informações ao

governo norte-americano que acarretem à aplicação de sanções judiciais ou administrativas em
valor superior a US$ 1 milhão de dólares norte-americanos.

 A premiação é feita com o repasse de 10% a 30% das multas obtidas com as penalidades
aplicadas.

 A recompensa é maior para aqueles que levarem a informação ao conhecimento primeiramente
da empresa, garantindo que tal informação possa também ser repassada ao governo norte-
americano até 120 dias após à divulgação à empresa.

 Informações não podem ser de domínio público, de 
conhecimento do governo norte-americano ou nem
obtidas de forma contrária a qualquer legislação
norte-Americana.

 Qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, é 
elegível à premiação.

DODD-FRANK Act - 2010
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DODD-FRANK 
Act - 2010
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FCPA REVIEW
2019
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FCPA REVIEW 2019
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DEUSTCHE 
BANK AG
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DEUSTCHE BANK AG

DEUTSCHE BANK AG
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

O Deutsche Bank AG é o maior 
banco da Alemanha em ativos 
totais e número de funcionários. 
Com sede em Frankfurt am
Main, a empresa opera como 
um banco internacional e 
mantém sucursais em Londres, 
Nova Iorque, Singapura, Hong 
Kong e Sydney.

Os funcionários do Deutsche Bank contrataram parentes a pedido 
de funcionários estrangeiros na região da Ásia-Pacífico e na Rússia 
para obter ou manter negócios ou outros benefícios. Essas 
"Contratações por indicação" contornaram o processo de 
contratação altamente competitivo e baseado no mérito do 
Deutsche Bank e muitas vezes eram menos qualificadas do que os 
candidatos contratados por meio do processo formal de 
contratação do banco. A ordem da SEC concluiu que o Deutsche 
Bank violou os livros e registros e disposições de controles 
contábeis internos do Securities Exchange Act de 1934. 

O Deutsche Bank AG vai pagar 
mais de US$ 16 milhões para 
liquidar as acusações de violação 
da FCPA ao contratar parentes de 
funcionários do governo 
estrangeiro, a fim de influenciá-
los indevidamente em relação 
aos negócios de banco de 
investimento.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA



22

MICROSOFT
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MICROSOFT

MICROSOFT
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

Microsoft Corporation é 
uma empresa transnacional 
americana com sede em 
Redmond, Washington, que 
desenvolve, fabrica, 
licencia, apoia e vende 
softwares de computador, 
produtos eletrônicos, 
computadores e serviços 
pessoais.

A subsidiária da Microsoft na Hungria concedeu descontos em licenças de 
software a seus revendedores, distribuidores e outros terceiros. Em vez de 
repassar os descontos aos clientes governamentais da Microsoft, os 
descontos foram usados para financiar pagamentos indevidos destinados a 
funcionários do governo estrangeiro para garantir vendas de licenças de 
software para a Microsoft. A SEC também descobriu que as subsidiárias da 
Microsoft na Arábia Saudita e na Tailândia forneciam viagens e presentes 
impróprios a funcionários de governos estrangeiros e funcionários de 
clientes não governamentais financiados por meio de fundos comuns 
mantidos por fornecedores e revendedores da Microsoft. A SEC concluiu 
ainda que a subsidiária da Microsoft na Turquia ofereceu um desconto 
excessivo a um terceiro não autorizado em uma transação de licenciamento 
para a qual os registros da Microsoft não refletem nenhum serviço 
fornecido.

A Microsoft Corporation 
concordou em pagar mais 
de US $ 24 milhões para 
liquidar acusações de 
violação da Foreign 
Corrupt Practices Act 
(FCPA) em relação às suas 
operações em quatro 
subsidiárias estrangeiras 
diferentes.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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COGNIZANT
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COGNIZANT

COGNIZANT
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

Cognizant Technology Solutions
Corporation é uma empresa de 
tecnologia da informação 
americana, sediada em Teaneck.

Em 2014, um alto funcionário do governo do estado indiano de 
Tamil Nadu exigiu um suborno de $ 2 milhões da construtora 
responsável pela construção do campus de 2,7 milhões de pés 
quadrados da Cognizant em Chennai, Índia. Conforme alegado na 
reclamação, o presidente Gordon Coburn da Cognizant e o Diretor 
Jurídico Steven E. Schwartz autorizaram a contratada a pagar o 
suborno e orientaram seus subordinados a ocultar o suborno 
adulterando as ordens de alteração da contratada. A SEC também 
alega que a Cognizant autorizou a construtora a fazer dois 
subornos adicionais, totalizando mais de US $ 1,6 milhão. 

A Cognizant Technology Solutions
Corporation concordou em pagar 
US$ 25 milhões para liquidar 
acusações de violação da Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior 
(FCPA), e dois ex-executivos da 
empresa foram acusados de suas 
funções em facilitar o pagamento 
de milhões de dólares em 
suborno a um Funcionário do 
governo indiano.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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FRESENIUS 
MEDICAL CARE AG 
& CO
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FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

A Fresenius Medical Care é uma 
empresa alemã com várias 
vertentes de atividade na área 
da saúde, sendo os dois mais 
conhecidos a sua dedicação ao 
fabrico de máquinas de 
hemodiálise, linhas de sangue e 
muitos outros consumíveis 
hospitalares e a sua rede de 
prestação de serviços de diálise.

A FMC, fornecedora mundial com sede na Alemanha de produtos e 
serviços para indivíduos com insuficiência renal crônica envolvida 
em conduta inadequada na Arábia Saudita, Marrocos, Angola, 
Turquia, Espanha, China, Sérvia, Bósnia, México e oito países em a 
região da África Ocidental em um cenário em que a empresa falhou 
em ter controles contábeis internos suficientes. A FMC fez 
pagamentos indevidos por meio de uma variedade de esquemas, 
incluindo o uso de contratos de consultoria falsos, falsificação de 
documentos e suborno por meio de um sistema de terceiros 
intermediários. Apesar dos sinais de corrupção conhecidos desde o 
início dos anos 2000, a FMC dedicou recursos insuficientes para a 
conformidade. Em algumas jurisdições, a FMC falhou em tomar 
medidas básicas, como fornecer treinamento anticorrupção ou 
realizar due diligence em seus agentes. Em muitos casos, a alta 
administração se envolveu ativamente em esquemas de corrupção 
e orientou os funcionários a destruir registros de má conduta. Todos 
disseram que a FMC pagou quase US $ 30 milhões em subornos a 
funcionários do governo e outros para obter negócios.

A Fresenius Medical Care AG & 
Co KGaA (FMC) concordou em 
pagar mais de US $ 231 milhões 
para resolver investigações 
paralelas da SEC e do 
Departamento de Justiça dos 
EUA relacionadas às suas 
violações da Lei de Práticas de 
Corrupção no Exterior (FCPA) 
em vários países por quase 
uma década.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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WALLMART
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WALLMART

WALLMART
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

Walmart, Inc., é uma 
multinacional estadunidense de 
lojas de departamento. A 
companhia foi eleita a maior 
multinacional de 2010. A 
companhia foi fundada por Sam 
Walton em 1962, incorporada 
em 31 de outubro de 1969 e 
feita capital aberto na New York 
Stock Exchange, em 1972.

O Walmart falhou em investigar ou mitigar suficientemente certos 
riscos anticorrupção e permitiu que subsidiárias no Brasil, China, 
Índia e México empregassem intermediários terceirizados que 
faziam pagamentos a funcionários de governos estrangeiros sem 
garantias razoáveis de que cumpriam a FCPA. O pedido da SEC 
detalha várias instâncias em que o Walmart planejou implementar 
conformidade e treinamento adequados apenas para colocar 
esses planos em espera ou permitir que controles contábeis 
internos deficientes persistissem, mesmo em face de bandeiras 
vermelhas e alegações de corrupção.

O Walmart concordou em pagar 
mais de US$ 144 milhões para 
liquidar as acusações da SEC e 
cerca de US$ 138 milhões para 
resolver acusações criminais 
paralelas do Departamento de 
Justiça dos EUA em um total 
combinado de mais de US $ 282 
milhões.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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MOBILE 
TELESYSTEMS PJSC
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MOBILE TELESYSTEMS PJSC
MOBILE TELESYSTEMS PJSC

DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

МТС ou MTS, com sede em 
Moscou, é a maior operadora de 
rede móvel da Rússia, operando 
nos padrões GSM, UMTS e LTE. 
Além da rede celular, a empresa 
oferece serviço de telefonia 
local, banda larga, televisão 
móvel, televisão a cabo, 
televisão via satélite e televisão 
digital.

De acordo com a ordem da SEC, a MTS subornou um 
funcionário uzbeque que era parente do ex-
presidente do Uzbequistão e tinha influência sobre a 
autoridade reguladora de telecomunicações do 
Uzbequistão. Durante o curso do esquema, a MTS fez 
pelo menos $ 420 milhões em pagamentos ilícitos 
com o objetivo de obter e manter negócios. Os 
pagamentos permitiram à MTS entrar no mercado de 
telecomunicações no Uzbequistão e operar lá por oito 
anos, durante os quais gerou mais de US $ 2,4 bilhões 
em receitas. Em 2012, o governo uzbeque expropriou 
as operações uzbeques da MTS. Conforme descrito na 
ordem da SEC, os subornos foram canalizados para 
empresas de fachada controladas pelo oficial uzbeque 
e foram disfarçados nos livros da MTS como custos de 
aquisição, pagamentos de opções, compras de ativos 
regulatórios e doações de caridade.

O provedor de telecomunicações russo 
Mobile TeleSystems PJSC (MTS) pagará US$ 
100 milhões para resolver as acusações da 
SEC de violação da Lei de Práticas de 
Corrupção no Exterior (FCPA) para conquistar 
negócios no Uzbequistão. A MTS celebrou um 
DPA com o Departamento de Justiça dos EUA 
e sua subsidiária se declarou culpada em um 
tribunal federal e concordou em pagar uma 
multa criminal e confisco no valor de US$ 850 
milhões. O Departamento está creditando a 
multa de US$ 100 milhões que a MTS está 
pagando à SEC. A empresa também deve 
manter um monitor de compliance 
independente por pelo menos três anos.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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ERICSSON
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ERICSSON

ERICSSON
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

A Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson é uma empresa de 
tecnologia, de controle sueco, 
fabricante de equipamentos de 
telefonia fixa e móvel. Líder 
mundial no setor de 
telecomunicação, foi fundada 
em 1876 como uma loja de 
reparos em telégrafos por Lars 
Magnus Ericsson.

A Telefonaktiebolaget LM Ericsson, com sede na Suécia, foi 
acusada de se envolver em um esquema de suborno em grande 
escala envolvendo o uso de consultores falsos para canalizar 
secretamente dinheiro para funcionários do governo em vários 
países. Os subornos renderam à Ericsson centenas de milhões em 
lucro.

De 2011 a 2017, as subsidiárias da Ericsson obtiveram negócios 
avaliados em aproximadamente $ 427 milhões usando terceiros 
para subornar funcionários na Arábia Saudita, China e Djibouti, 
pagando viagens e entretenimento luxuosos para funcionários do 
governo ou seus familiares.

A Ericsson concordou em pagar 
mais de US$ 1 bilhão à SEC e ao 
Departamento de Justiça dos 
EUA e instalar um monitor de 
conformidade independente.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
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TELEFÔNICA BRASIL 
SA.
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TELEFÔNICA BRASIL SA.

TELEFÔNICA BRASIL SA.
DETALHES DA EMPRESA VIOLAÇÃO PENALIDADES

Telefônica Brasil é uma empresa 
do Grupo Telefónica, um dos 
principais conglomerados de 
comunicação do mundo. É 
conhecida pelo uso comercial 
da marca Vivo e opera desde 
1998.

A Telefônica Brasil SA, subsidiária brasileira da Telefonica SA da 
Espanha, decidiu comprar 1860 ingressos, em 2012, para jogos da 
Copa das Confederações e para jogos da Copa do Mundo de 2014, 
a se realizar no Rio de Janeiro. Desses ingressos, 94 ingressos para 
a Copa do Mundo foram ofertados a 93 funcionários públicos e 38 
ingressos para a Copa das Confederações foram ofertados para 34 
funcionários públicos, no Brasil. Dentre esses funcionários 
públicos, havia senadores, deputados, prefeito, diplomatas, etc…

O total de gastos com os ingressos e outras benesses alcançou a 
cifra de US$ 620,000.00, com a Copa do Mundo de 2014 e US$ 
117,000.00 com a Copa das Confederações em 2013.

A Telefônica concordou com 
uma ordem de cessar e desistir e 
pagar uma multa civil de $ 
4.125.000. Ao decidir aceitar a 
oferta, a SEC considerou a 
cooperação e as medidas 
corretivas da Telefônica.

RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA

https://www.telefonica.com.br/


Obrigado!
Alexandre Dalmasso
alexandre.dalmasso@lickslegal.com
011 99223-4489
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