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Ofício n° 355/2016 
Brasília, 03 de outubro de 2016 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Federal ONYX LORENZONI 
Relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
Apreciação do PL 4.850/2016 
Brasília/DF 

Senhor Relator, 

Visando contribuir quanto ao debate para implantação de programas de 
whistleblower no Brasil, objeto de vários projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional, em nome de todas as entidades ao final indicadas, passamos às mãos de Vossas 
Excelências, em formato de anteprojeto de lei - Apl, o resultado dos trabalhos desenvolvidos 
no ano de 2016 perante a Ação 4, da Estratégia Nacional de Combate a Corrupção de 
Lavagem de Dinheiro - ENCCLA. 

Modernamente, os programas de whistleblower, são instrumentos para o 
asseguramento ao cidadão de direitos constitucionais do pleno exercício da cidadania e do 
direito de livre manifestação. Integram, portanto, o amplo espectro dos direitos humanos, 
conforme reconhecido pela Corte Européia de Direitos Humanos e em diversas legislações 
forâneas. 

Paralelamente, os programas de whistleblower são considerados entre as 
maiores ferramentas de combate a corrupção e fraudes públicas, sendo ferramentas 
indispensáveis para a manutenção da integridade nos setores público e privado. 

Amplamente adotados na Comunidade Européia e Estados Unidos, bem 
como em alguns países da África e Ásia, a implantação de tais programas pelo Brasil dará 
atendimento a compromissos internacionais firmados pela nossa Nação, de modo especial, 
na Convenção das Nações Unidas para Combate a Corrupção e a Convenção Inter-
Americana de Combate a Corrupção. 

No ano de 2016, os trabalhos da ENCCLA, promovidos pelas entidades aqui 
relacionadas, analisaram os projetos de lei existentes no Congresso Nacional, as melhores 
práticas contidas nas principais legislações de países estrangeiros, e recomendações 
contidas em estudos internacionais formulados pelas Nações Unidas, G20, Conselho 
Europeu e Transparência Internacional. 
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Seguindo essa ampla experiência internacional, onde tais programas não se 
limitam ao combate da corrupção e improbidade administrativa, os trabalhos da ENCCLA 
concluem pela oportunidade de implantação da um amplo Programa Nacional de Incentivo 
e Proteção de Relatos de Interesse Público. Pelo programa, o cidadão será protegido e 
incentivado a fazer relatos relacionados a defesa do patrimônio público, a probidade 
administrativa, a organização e o exercício dos direitos políticos, dos direitos humanos, a 
ordem econômica e tributária, o sistema financeiro, a prestação de serviços públicos, o 
meio-ambiente, a saúde pública, as relações de consumo e a livre concorrência. 

Através desse Programa, pretende-se que o Congresso Nacional, no uso de 
sua autoridade constitucional, tal qual exercida quando da promulgação da Lei de Acesso 
Informação, estabeleça as bases para que tais programas, correlacionados ao direito 
constitucional de livre manifestação e de informação, sejam implantados no âmbito dos 
governos federal, estadual e municipal. 

O programa, sem elevação de despesas ou criação de novos órgãos, prevê a 
implantação de Comissões de Recebimento de Relatos, formadas por funcionários dos 
órgãos públicos ou entidades, com atribuições, em resumo, de fazer a interlocução entre o 
cidadão e as autoridades públicas, cabendo ainda às Comissões de Recebimento de 
Relatos velar para a transparente apuração dos fatos nos respectivos órgãos, e promover 
medidas de proteção contra retaliações ao cidadão, denominado no APL de "Reportante". 

Como principais características do Programa, seguindo a experiência 
internacional, os relatos podem ser feitos mediante a proteção identidade, evitando-se, 
portanto, o indesejável anonimato. O Programa exige que os relatos sejam feitos com 
informações que sejam razoáveis, averiguando-se a razoabilidade pelas Comissões de 
Recebimento de Relatos através de um critério objetivo, possibilitando assim a rejeição ao 
início, de relatos que não possuam o exclusivo fim de informar sobre fatos de interesse 
público. 

O programa prevê em cada órgão o estabelecimento de critérios de 
relevância, como condicionantes do recebimento dos relatos, ofertando assim ferramenta 
para filtrar relatos de menor expressão segundo os critérios do órgão. O estabelecimento 
desses critérios compatibilizará o número de relatos com a capacidade pessoal e material 
do órgão realizar efetiva a apuração dos fatos. Evita-se com isso a indesejada exposição do 
cidadão a riscos quanto a fatos que, pela menor importância, o órgão não terá adequada 
capacidade de apurar. Importante lembrar que, por disposição expressa, os critérios de 
relevância não poderão afastar a apuração de crimes envolvendo a participação de 
funcionários públicos. 
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No aspecto da proteção, o Api proíbe ações ou omissões que representem 
deterioração das condições de trabalho do cidadão, havidas em função de ter ofertado 
relato de interesse público, ou que o relato tenha sido um fator contributivo para as ações 
do empregador contra o cidadão. Também como medida de proteção há a previsão de 
medidas temporárias de salvaguarda da integridade moral e física do reportante, a previsão 
de ressarcimento, indenização, e compensação financeira em função da retaliação. 

Ainda no aspecto da proteção, procurando dar poder às Comissões para 
cumprimento das medidas de proteção, estabelece-se a punição administrativa por atos 
atentatórios ao Programa Nacional, e a previsão de crime quanto à revelação injustificada 
da identificação do reportante. 

Como medida de incentivo aos relatos, o Programa estabelece um sistema de 
premiação sem onerar o Estado, prevendo premiação baseada nos valores de danos 
ressarcidos e multas aplicadas aos infratores. Presentes as dificuldades de implantação de 
tais programas pela falta de experiências do sistema jurídico brasileiro, e demais 
condicionantes da realidade brasileira, e antevendo-se os costumeiros graves riscos que 
correm os whistleblower mundo a fora, no Api as premiações não foram limitadas a um valor 
específico, adotando-se, ao contrário, um critério de proporcionalidade entre os riscos do 
cidadão e os benefícios concretos para o Estado. 

Por fim, previu-se um prazo máximo de cinco anos para uma atualização 
legislativa, sabendo-se que a realidade brasileira pode demandar ajustes dos programas ao 
longo do tempo e segundo as características do sistema jurídico. 

As entidades tiveram a oportunidade de promover evento internacional 
sobre o tema, realizado nos dias 19 e 20 de Setembro em Florianópolis, contando com a 
importante presença de Vossas Excelência, oportunidade na qual foi conferido o 
alinhamento do api às melhores práticas internacionais. 

De todo o trabalho realizado ao longo do ano de 2016, sobressai aos 
integrantes da Ação 4, da Enccla que o estabelecimento do Programa representa o mais 
forte elo a unir cidadãos de bem no auxilio ao Estado, podendo mudar definitivamente a 
cultura daqueles que acintosamente acreditam na impunidade é a regra do contexto 
brasileiro. 

Assim, oferta-se à Comissão Especial para Apreciação do PL 4.850/2016 api 
em anexo, confiantes as Instituição Colaboradoras que a implantação do Programa 
Nacional de Incentivo e Proteção de Relatos de Interesse Público se trata de 
solidificação dos direitos e garantias do cidadão previstas na Constituição, sendo portanto 
uma das mais importantes medidas de combate a corrupção e demais irregularidades nos 
setores públicos e privados. 
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No ensejo, manifestamos a Vossa Excelência nossos protestos de estima 
consideração. 

Presidente da AJUFE Desembargador Federal 
Coordenador da Ação 4/2016 Enccla - AJUFE 

TAÍS SCHILING FERRAZ 
Juíza Federal 

Vice-Coordenadora da Ação 4/2016 Enccla - AJUFE 

Advocacia Geral da União Associação Brasileira de Inteligência 

Associação dos Juizes Federais do Brasil Associação dos Magistrados Brasileiros 

Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro 

Associação Nacional dos Delegados da Policia Federal 

Associação Nacional dos Procuradores da República 

Conselho de Defesa Econômica Controladoria Geral da União 

Conselho da Justiça Federal Conselho Nacional do Ministério Público 

Comissão de Valores Mobiliários 

Departamento de Polícia Federal 
Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas 

Ministério Público do Estado de São Paulo Ministério Público Federal 

Ministério das Relações Exteriores Receita Federal do Brasil 

Tribunal de Contas da União 
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