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RESUMO 

POLILLO, Renato Romero. A Responsabilidade Civil na Lei Anticorrupção. 2019. 240 

fls. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2019. 

 

A tese se propõe a analisar a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, denominada Lei 

Anticorrupção, em especial o seu regime de responsabilização das pessoas jurídicas que 

praticam atos corruptivos contra a Administração Pública. Visando compreender as 

principais características dos dois sistemas de responsabilização estabelecidos na Lei – 

civil e administrativo – dentro do contexto de combate à corrupção, utiliza-se de doutrina 

especializada sobre o tema, normas de direito interno e de direito internacional e 

jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros para compreender como se dá a sua 

aplicação e quais são as suas consequências. A avaliação crítica dos mecanismos que 

foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.846/2013 é feita à luz 

dos princípios jurídico-constitucionais, em especial aqueles que dizem respeito à 

responsabilidade civil objetiva. O primeiro capítulo trata da responsabilidade civil, 

abordando a sua evolução histórica e os seus diferentes regimes e teorias. No segundo 

capítulo, é traçado um breve histórico da corrupção no mundo, analisando as suas raízes e 

implicações, bem como a evolução das estratégias desenvolvidas por diferentes nações 

para combater os seus efeitos. O capítulo terceiro aborda a lei estadunidense denominada 

“Foreign Corrupt Practices Act” (FCPA), que representa verdadeiro marco no combate à 

corrupção corporativa transnacional, porquanto, pela primeira vez, as empresas passaram a 

compartilhar com o Estado a responsabilidade pela repressão aos atos corruptivos dos seus 

agentes, sob pena de sofrerem pesadas sanções administrativas, civis e penais. No quarto 

capítulo, analisa-se os tratados internacionais que se seguiram após a edição do FCPA e o 

seu impacto nas legislações de combate à corrupção corporativa no Brasil e nas principais 

economias da América Latina, com destaque para Argentina, Chile, México e Peru. O 

quinto capítulo expõe o histórico legislativo da Lei nº 12.846/2013, para, então, passar a 

estudar com base no mens legis os seus pontos controversos atinentes ao regime jurídico e 

à responsabilidade objetiva. No sexto capítulo, aborda-se a perquirição na esfera 

administrativa da responsabilidade da pessoa jurídica que tenha praticado ato lesivo à 

Administração Pública, com destaque para algumas novidades inseridas nos âmbitos 

material e formal, como o incentivo à adoção de instrumentos de prevenção e o acordo de 

leniência. O sexto capítulo trata especificamente da responsabilidade civil na esfera 

judicial da pessoa jurídica que tenha cometido atos corruptivos por meio da análise dos 

seus principais elementos, como (i) a reparação dos danos causados à Administração 

Pública com fulcro no princípio à vedação do enriquecimento sem causa previsto no 

Direito Civil; (ii) as sanções civis previstas no artigo 19 da Lei Anticorrupção e as suas 

consequências, como a dissolução da pessoa jurídica; e (iii) o rito processual da ação que 

se destina a apurar a responsabilidade civil da pessoa jurídica. Ao final, pode-se concluir 

que a Lei nº 12.846/2013 configura relevante inovação no sistema de combate à corrupção 

tanto no âmbito doméstico quanto internacional por força dos instrumentos por ela 

inseridos no ordenamento jurídico, que certamente se mostrarão capazes de impulsionar a 

prevenção e o combate aos efeitos da corrupção. Contudo, a aplicação da Lei deve ser feita 

em consonância com os princípios jurídico-constitucionais de modo a garantir a sua 

efetividade.  

 

Palavras-chave: Anticorrupção. Empresa. Responsabilidade civil da pessoa jurídica. 

Direito Civil. Constituição Federal.  



ABSTRACT 

POLILLO, Renato Romero. Civil Liability in Anti-corruption Law. 2019. 240 pages. 

Thesis (Doctorate in Civil Law) - Law School of Universidade de São Paulo São Paulo, 

2019. 

 

The thesis proposes to analyze Law No. 12.846, dated August 1, 2013, known as the Anti-

Corruption Law, particularly its regime of accountability for legal entities which perform 

corrupt acts against the Government. In order to understand the main characteristics of the 

two systems of accountability established by Law - civil and administrative - within the 

context of combating corruption, specialized legal scholarship on the subject, domestic and 

international law norms and Brazilian Superior Court precedents are used to understand 

how it is applied and what its consequences are. Critical assessment is undertaken of the 

mechanisms introduced into the Brazilian legal system through Law 12.846/2013 in the 

light of legal-constitutional principles, especially those dealing with objective civil 

liability. The first chapter deals with civil liability, addressing its historical evolution and 

different regimes and theories. The second chapter outlines a brief history of corruption in 

the world, analyzing its roots and implications as well as the evolution of strategies 

developed by different nations to counter its effects. The third chapter deals with the US 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), which represents a real milestone in the fight 

against transnational corporate corruption as, for the first time, companies began to share 

responsibility for repressing corrupt activity by their agents with the State, under penalty of 

heavy administrative, civil and criminal penalties. The fourth chapter analyzes the 

international treaties that followed the FCPA and the impact on corporate corruption laws 

in Brazil and in the main economies of Latin America, especially Argentina, Chile, Mexico 

and Peru. The fifth chapter sets out the legislative history of Law No. 12.846/2013, and 

then begins to study, on the basis of mens legis, its controversial points concerning the 

legal regime and objective liability. Chapter six examines the administrative scope of the 

liability of legal entities committing an act adversely affecting the Government, 

highlighting certain new material and formal initiatives, such as the incentive to adopt 

prevention instruments and leniency agreements. The sixth chapter deals specifically with 

the civil liability in the judicial sphere of legal entities that have committed acts of 

corruption by analyzing the main elements, such as (i) reparation of the damages caused to 

the Government, based on the principle of prohibiting unjust enrichment provided for 

under Civil Law; (ii) the civil sanctions established in article 19 of the Anti-Corruption 

Law and their consequences, such as dissolution of the legal entity; and (iii) the procedural 

rite of cases intended to ascertain the civil liability of the legal entity. Finally, it concludes 

that Law 12.846/2013 constitutes a significant innovation in the anti-corruption system 

both domestically and internationally, due to the instruments it has included in the legal 

system, which will certainly be capable of driving the prevention and combat of the effects 

of corruption. However, the Law must be applied in accordance with legal-constitutional 

principles in order to guarantee effectiveness.  

 

 

Keywords: Anti-corruption. Company. Civil Responsibility of the legal entity. Civil Law. 

Federal Constitution.  

 

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

POLILLO, Renato Romero. La responsabilité civile dans la loi anti-corruption. 2019. 240 

fls. Thèse (Doctorat en droit civil) - Faculté de droit de l'Université de São Paulo. São 

Paulo, 2019. 

 

La thèse propose d'analyser la loi n ° 12.846 du 1er août 2013, dite loi anti-corruption, 

notamment son régime de responsabilité des personnes morales qui commettent des actes 

de corruption à l'encontre de l'administration publique. Afin de comprendre les principales 

caractéristiques des deux systèmes de responsabilité établis dans la loi - civile et 

administrative - dans le contexte de la lutte contre la corruption, une doctrine spécialisée 

est utilisée sur le sujet, normes du droit national et international et jurisprudence des cours 

supérieures brésiliennes pour comprendre comment se déroule son application et quelles en 

sont les conséquences. L'évaluation critique des mécanismes introduits dans le système 

juridique brésilien par la loi 12.846/2013 est faite à la lumière des principes juridiques et 

constitutionnels, notamment ceux qui traitent de la responsabilité civile objective. Le 

premier chapitre traite de la responsabilité civile, en abordant son évolution historique et 

ses différents régimes et théories. Le deuxième chapitre décrit brièvement la corruption 

dans le monde, en analysant ses racines et ses implications, ainsi que l’évolution des 

stratégies mises au point par différentes nations pour en contrer les effets. Le troisième 

chapitre traite de la loi américaine sur la corruption (Foreign Corrupt Practices Act - 

FCPA), qui constitue un véritable jalon dans la lutte contre la corruption transnationale des 

entreprises puisque, pour la première fois, les entreprises ont commencé à partager avec 

l'État la responsabilité de la répression des actes de corruption de leurs agents, sous peine 

de lourdes sanctions administratives, civiles et pénales. Le quatrième chapitre analyse les 

traités internationaux qui ont suivi la FCPA et son impact sur les lois sur la corruption dans 

les entreprises au Brésil et dans les principales économies d'Amérique latine, notamment 

l'Argentine, le Chili, le Mexique et le Pérou. Le cinquième chapitre présente l'historique 

législatif de la loi n° 12.846/2013 et commence ensuite à étudier, sur la base du mens legis, 

ses points controversés concernant le régime juridique et la responsabilité objective. Dans 

le sixième chapitre, nous examinons l'étendue administrative de la responsabilité de la 

personne morale qui a commis un acte affectant de manière néfaste l'administration 

publique, en soulignant certaines innovations matérielles et formelles, tels que l'incitation à 

adopter des instruments de prévention et l'accord de clémence. Le sixième chapitre traite 

spécifiquement de la responsabilité civile judiciaire de la personne morale qui a commis 

des actes de corruption en analysant ses principaux éléments, tels que (i) la réparation des 

dommages causés à l'administration publique, avec le principe de l'interdiction de 

l'enrichissement sans cause prévu en droit civil; (ii) les sanctions civiles prévues à l'article 

19 de la loi anti-corruption et ses conséquences, telles que la dissolution de la personne 

morale; et (iii) le rite procédural de l'action destinée à établir la responsabilité civile de la 

personne morale. En définitive, on peut conclure que la loi 12.846/2013 constitue une 

innovation importante dans le système de lutte contre la corruption, tant au niveau national 

qu'international, grâce aux instruments qu'elle a introduits dans le système juridique, qui 

seront certainement capables de promouvoir la prévention et le combat aux effets de la 

corruption. Cependant, l'application de la loi doit être conforme aux principes 

constitutionnels et juridiques afin de garantir son efficacité. 

 

Mots-clés: Anti-corruption. Entreprise. Responsabilité civile de la personne morale. Droit 

civil. Constitution fédérale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A corrupção representa um limitador de crescimento a qualquer país tanto do ponto 

de vista social quanto econômico. O custo da corrupção afeta diretamente setores cruciais 

da sociedade, como educação, saúde, infraestrutura e atividades produtivas em geral, pois 

recursos que seriam destinados para esses setores acabam sendo ilicitamente desviados 

para práticas corruptas. E é exatamente este cenário que o Brasil vem enfrentando nas 

últimas décadas, sendo, por isso, classificado como uma das nações mais corruptas do 

mundo. 

 Essa lamentável constatação é demonstrada ano após ano por meio de um relatório 

denominado Índice de Percepção de Corrupção (IPC),
1
 elaborado pela Transparência 

Internacional, a mais prestigiosa organização global de combate à corrupção com presença 

em mais de cem países, incluindo o Brasil. O IPC adota uma escala de 0-100 para 

classificar o nível de corrupção em cada país, no qual 0 ponto significa que o país é 

considerado altamente corrupto e a pontuação máxima (100 pontos) representa o mais 

elevado nível de integridade. 

 O mais recente IPC foi divulgado no início de 2018 e apresentou o resultado da 

pesquisa realizada em mais de 180 países no decorrer de 2017. A conclusão do estudo não 

poderia ter sido mais constrangedora para o nosso país, que, com um total de 37 pontos, 

passou a figurar na 96ª posição entre as nações mais corruptas do mundo, ficando atrás de 

países como Burkina Faso, Sri Lanka, Ruanda e Timor-Leste (isso sem contar a Nova 

Zelândia, a nação líder do ranking com 89 pontos). Além disso, a atual posição ocupada 

pelo Brasil denota uma queda significativa do país no ranking do IPC a partir de 2014, 

quando ele havia sido ranqueado na 69ª posição. 

  Outro estudo interessante sobre a corrupção no Brasil foi disponibilizado em março 

de 2010 pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
2
 o qual conseguiu 

traduzir em dinheiro o custo da corrupção, isto é, a quantia total de recursos desviada das 

atividades produtivas para a prática de atos corruptivos. E o resultado desse levantamento 

                                                 
1
 O IPC existe desde 1996 e, atualmente, é a mais abrangente e duradora ferramenta de medição de corrupção 

no mundo, cobrindo mais de 180 países. O resultado da pesquisa mais recente realizada em 2017 está 

disponível em: 

<https://static1.squarespace.com/static/5a86d82132601ecb510239c2/t/5a8dc5b89140b72fa5081773/1519240

719239/IPC+2017+-+RELATO%CC%81RIO+GLOBAL.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2019. 
2
 FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Relatório – Corrupção: custos econômicos e 

propostas de combate. São Paulo, mar. 2010. Disponível em: <https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-

publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/>. Acesso em: 9 jan. 2019. 
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foi alarmante: naquele momento, estimava-se que o custo médio da corrupção equivaleria 

entre 1,38% e 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008, ou seja, entre R$ 41,5 

bilhões e R$ 69,1 bilhões. 

 Diante desses números exorbitantes, é inevitável a reflexão sobre como um país 

com uma das maiores economias do mundo pode tolerar o custo tão elevado da corrupção, 

capaz de resultar em um baixo índice de desenvolvimento humano
3
 e em uma desigualdade 

social extrema, considerada uma das maiores do mundo.
4
 No Brasil, a corrupção 

desenfreada é facilmente perceptível e tem se manifestado em diferentes formas: na 

redução da renda per capita, na queda do bem-estar social da população, na diminuição do 

crescimento econômico e da competitividade do país no mercado internacional, na 

instabilidade do ambiente de negócios, dentre outras. 

 O combate à corrupção e o aperfeiçoamento de instrumentos de fiscalização do 

Estado revelam-se, portanto, essenciais para permitir que o país possa crescer e se 

desenvolver de maneira plena e eficiente. Segundo o estudo da FIESP citado 

anteriormente,
5
 se o dinheiro desviado para a corrupção fosse aplicado, por exemplo, em 

educação, a rede pública poderia atender mais 16,4 milhões de alunos do ensino 

fundamental, um aumento de 48%. Caso o montante fosse aplicado no Sistema Único de 

Saúde (SUS), seria possível manter mais 327 mil leitos de internação em funcionamento. 

No que concerne à infraestrutura, o Brasil poderia aumentar a sua malha ferroviária em 

13.230km ou então construir 277 novos aeroportos ou 184 portos com o dinheiro 

ilicitamente desviado. Não há dúvida de que o Brasil passaria a ser uma verdadeira 

potência econômica capaz de fazer frente às principais potências do mundo, como Estados 

Unidos da América (EUA) e China, apenas estacando a sangria causada aos cofres 

públicos pela corrupção. 

 Os países desenvolvidos já haviam percebido essa necessidade de mudança há 

alguns anos, com destaque para os EUA, que, conforme veremos, foram os precursores no 

combate à corrupção corporativa transnacional por meio da edição do “Foreign Corrupt 

                                                 
3
 Atualmente o Brasil está na 79ª posição no ranking IDH Global atrás de países como Venezuela, Sri Lanka 

e Cazaquistão. ONU. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. New York, 

2018. Disponível em: 

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf>. Acesso em: 9 jan. 

2019. 
4
 ALVAREDO, Facundo, et al. (Coord.). World Inequality Report 2018. Disponível em: 

<https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2019. 
5
 FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Relatório – Corrupção: custos econômicos e 

propostas de combate. São Paulo, mar. 2010. Disponível em: <https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-

publicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/>. Acesso em: 9 jan. 2019.  
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Practices Act” (FCPA) em 1977. Desde então, diversos tratados internacionais com o 

mesmo propósito foram assinados por diferentes países, incluindo o Brasil. A título de 

exemplo, em dezembro de 1997, o nosso país assinou a Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Internacionais da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Convenção da OCDE), 

que foi ratificada em 15 de junho de 2000 e promulgada no mesmo ano pelo Decreto nº 

3.678/00. 

 Somente dez anos depois o Brasil passou a se mover para adotar as medidas 

necessárias à responsabilização de pessoas jurídicas pela corrupção de funcionários 

públicos estrangeiros nos seus artigos previstas na Convenção da OCDE. Em 2010, o 

Governo Federal enviou ao Congresso um anteprojeto de lei (posteriormente convertido no 

Projeto de Lei nº 6.826/201) que dispunha sobre a responsabilização administrativa e civil 

das pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, notadamente aqueles relacionados com corrupção e fraude em licitações e 

contratos administrativos. 

 O Projeto de Lei nº 6.826/2010 tramitava lentamente na Câmara dos Deputados, 

quando durante a realização da Copa das Confederações, em junho de 2013, deu-se início a 

diversas manifestações populares em todo o país contra a corrupção, que, naquele 

momento, evidenciava-se pelos gastos públicos excessivos com os estádios construídos e 

reformados para os jogos da Copa do Mundo organizada pela FIFA. 

 Em resposta aos anseios da população, o Congresso acelerou o trâmite do referido 

Projeto, o qual, depois de ter sido aprovado em tempo recorde pelo Senado Federal, foi 

convertido na Lei nº 12.846/2013, também denominada Lei Anticorrupção, promulgada em 

1º de agosto de 2013 com alguns vetos, em especial aquele que tratava da necessidade de 

perquirição de culpa ou dolo das pessoas jurídicas nas hipóteses de responsabilização civil 

na esfera judicial, como poderemos examinar no decorrer deste trabalho. 

 De qualquer forma, a Lei nº 12.846/2013 constitui relevante avanço do Brasil no 

combate à corrupção doméstica e internacional, na medida em que, pela primeira vez, o 

Estado brasileiro passou a compartilhar com as empresas a responsabilidade pela repressão 

aos atos corruptivos praticados contra a Administração Pública mediante a imposição de 

pesadas sanções civis e administrativas. 

 Dentre as novidades inseridas pela Lei Anticorrupção, destaca-se a possibilidade de 

a pessoa jurídica ser objetivamente responsabilizada pela conduta dos seus dirigentes, 

empregados ou prepostos que tenham gerado algum dano ao erário. Em outros termos, 
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bastará a Administração Pública demonstrar o nexo causal entre o ato do agente e o dano 

causado, sem a necessidade de demonstrar a existência de culpa, para que a pessoa jurídica 

seja obrigada a ressarcir os prejuízos e/ou arcar com as sanções previstas na lei. Como 

veremos, esta inovação normativa configura exceção à regra da responsabilização subjetiva 

consagrada no Direito Civil brasileiro e tem sido objeto de controvérsia nos meios 

acadêmico e empresarial. 

 Esta e outras modificações introduzidas no sistema jurídico pela Lei nº 12.846/2013 

serão objeto de detida análise, dando-se especial enfoque às questões relativas à 

responsabilidade civil da pessoa jurídica pela prática dos atos lesivos enumerados no artigo 

5º da lei contra a Administração Pública. 

 Contudo, antes de se aprofundar no assunto de maior atenção deste trabalho, no 

primeiro capítulo, abordaremos a evolução da responsabilidade civil sob a perspectiva 

tanto de direito interno quanto de direito internacional, bem como as suas principais 

classificações e teorias de modo a estabelecer noções fundamentais sobre o tema 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho.  

 O segundo capítulo, por sua vez, traçará um breve histórico da corrupção, desde a 

Antiguidade até a Idade Contemporânea, a fim de compreendermos as suas raízes e 

implicações, além de analisarmos a evolução das estratégias desenvolvidas pelas diferentes 

nações para combater a corrupção. 

 Superadas as questões introdutórias concernentes à responsabilidade civil e à 

corrupção, no terceiro capítulo, examinar-se-á a primeira lei do mundo a tratar 

especificamente da corrupção corporativa transnacional: o FCPA editado pelos EUA no 

ano de 1977. Esta lei foi uma resposta do governo americano aos escândalos de corrupção 

enfrentados pelo referido país naquele período, notadamente o caso Watergate, que 

culminou com a renúncia do então Presidente Richard Nixon.  

 Como será exposto com maior profundidade no decorrer deste trabalho, o FCPA 

inovou ao transferir para as empresas americanas a responsabilidade pelo combate à 

corrupção transnacional, criando um arcabouço jurídico capaz de incentivá-las a adotar 

sofisticados mecanismos de prevenção sob pena de sofrerem pesadas sanções 

administrativas, civis e criminais. Tendo em vista que naquele momento as principais 

potências econômicas (com exceção naturalmente dos EUA) não estavam engajadas no 

combate à corrupção internacional – quando não a estimulavam –, o FCPA demorou a ser 

aplicado de forma ampla e efetiva sob a justificativa de que ele poderia afetar a 

competitividade das companhias americanas no comércio internacional. Entretanto, no 
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final da década de 1990, este cenário começou a mudar por meio da edição de tratados 

internacionais que passaram a regular a matéria, especialmente a Convenção da OCDE. 

 Considerando que alguns desses tratados internacionais foram ratificados pelo 

Brasil, o quarto capítulo analisará de forma pontual o conteúdo e o objetivo dos aludidos 

tratados, bem como as legislações dos principais países da América Latina, incluindo o 

Brasil, que regulam o combate à corrupção tanto no âmbito doméstico quanto 

internacional. Entendemos que essa comparação de sistemas jurídicos, mesmo que 

superficial, ganha ainda relevo em um cenário no qual é cada vez mais comum o aumento 

de investimentos e a redução de barreiras comerciais entre os países latino-americanos, 

sem mencionar o gradativo surgimento de multinacionais locais com forte presença na 

região.  

 No quinto capítulo, será abordado o histórico legislativo da Lei Anticorrupção 

desde o seu anteprojeto confeccionado pelo Governo Federal em 2010 até a sua 

promulgação em 1º de agosto de 2013, visando analisar os seus principais pontos 

controvertidos, quais sejam, o regime jurídico ao qual a Lei está inserida e a 

responsabilidade objetiva nela prevista, à luz da vontade do legislador (mens legis). O 

estudo crítico sobre esses pontos fundamentais da Lei nº 12.846/2013 também será feito 

com base nos princípios jurídico-constitucionais, os quais certamente deverão nortear a 

interpretação e a aplicação da norma pelos operadores do direito. 

 Sem a pretensão de esgotar toda a discussão relativa à responsabilidade 

administrativa estabelecida na Lei Anticorrupção, o sexto capítulo fará uma análise sucinta 

sobre os seus principais aspectos, com destaque para as condutas tipificadas no artigo 5º da 

Lei, o sistema sancionador adotado na esfera administrativa, a relevância da adoção dos 

programas de integridade e de compliance pelas empresas e o acordo de leniência. 

 No sétimo e último capítulo, será examinada a responsabilidade civil da pessoa 

jurídica no âmbito do processo judicial. Para tanto, analisaremos os seguintes fatores 

indicados na Lei Anticorrupção: (i) a reparação dos danos causados à Administração 

Pública com fulcro no princípio à vedação do enriquecimento sem causa previsto no 

Direito Civil; (ii) as sanções civis previstas no artigo 19 da Lei Anticorrupção e as suas 

consequências, como a suspensão, interdição parcial e dissolução da pessoa jurídica; e (iii) 

o rito processual da ação que se destina a apurar a responsabilidade civil da pessoa jurídica.  

 Diante do atual cenário político do país, no qual o combate à corrupção tem cada 

vez mais recebido atenção da população, da mídia especializada e, principalmente, do novo 

Governo Federal, o estudo dogmático jurídico da responsabilidade civil das pessoas 
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jurídicas na Lei Anticorrupção demonstra ser importante para a sua interpretação e efetiva 

aplicação pelos operadores do direito. 

 Assim, esperamos que, ao final deste trabalho, possamos ter colaborado com o 

debate sobre as relevantes inovações inseridas pela Lei nº 12.846/2013 no complexo 

sistema de combate à corrupção brasileiro.   
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CONCLUSÕES 

 

1. No Direito Civil brasileiro, prevalece a responsabilidade subjetiva, pela qual 

há necessidade de perquirição da culpa do agente de modo a criar a obrigação de reparar o 

dano causado. O dever de indenizar, portanto, decorre de uma ação ou omissão voluntária, 

relação de causalidade e culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

2. Com o desenvolvimento econômico e o aumento exponencial de danos, a 

responsabilidade objetiva surge no Direito Civil brasileiro para desconsiderar a 

culpabilidade, conferindo enfoque maior ao ato causador do que ao ato ilícito em si e, com 

isso, impedir que a necessidade de comprovação da culpa torne a indenização impraticável. 

A responsabilidade objetiva está lastreada na teoria do risco, que determina a obrigação de 

reparar o dano com base na atividade de risco praticada pelo causador do dano, e é prevista 

no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.  

3. A norma contida no citado dispositivo legal é considerada aberta e a sua 

aplicação dependerá da discricionariedade do juiz, que deverá analisar o caso concreto para 

apurar se a atividade do causador do dano não é uma atividade eventual, mas sim prática 

normalmente desenvolvida. No âmbito da responsabilidade objetiva, a jurisprudência tem 

construído a doutrina da responsabilidade objetiva agravada, a qual se relaciona a riscos 

específicos cuja indenização é punitiva, especialmente no âmbito da responsabilidade da 

Administração Pública. 

4. A responsabilidade objetiva deve ser aplicada de forma restrita nos casos 

previstos expressamente em lei que a autorize ou na forma prevista no parágrafo único do 

artigo 927 do Código Civil. Em outros termos, quando não houver lei expressa, aplica-se a 

regra geral do direito brasileiro, qual seja, a responsabilidade subjetiva. 

5. A responsabilidade civil, conjuntamente com as funções clássicas de 

ressarcimento e compensação, caracteriza-se também pela função punitiva, denominada 

pena privada. A função punitiva tem se destacado na doutrina devido à insuficiência da 

reparação pecuniária em alguns casos, como nos danos ambientais e danos em massa 

contra consumidores.  

6. No que concerne à responsabilidade civil das pessoas jurídicas, no sistema 

jurídico brasileiro atual prevalece a teoria da realidade pela qual as pessoas jurídicas não 

são consideradas mera ficção, na medida em que possuem realidade própria e distinta das 
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pessoas naturais. Assim, todos os atos de organização, administração e gestão da pessoa 

jurídica praticados por pessoas naturais devem ser imputados à própria pessoa jurídica. 

7. A ideia de responsabilidade da pessoa jurídica surgiu no Brasil em 1988 por 

meio da Constituição Federal, cujo artigo 225, § 3º, estabelece a responsabilidade penal 

das pessoas jurídicas por crimes ambientais, e também por lei específica, a Lei nº 9.605/98, 

que regula as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente praticadas por pessoas jurídicas e naturais. 

8. A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica também é permitida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei de Improbidade Administrativa e da 

Lei nº 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção, cujo artigo 1º expressamente prevê a 

responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira. 

9. A Lei Anticorrupção é fruto de diversos tratados internacionais de combate 

à corrupção assinados pelo Brasil que foram fatores determinantes para a edição no âmbito 

nacional da referida Lei. Dentre os tratados internacionais ratificados pelo país que 

ensejaram a promulgação da Lei nº 12.846/2013, destacam-se os seguintes: a Convenção 

sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais aprovada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (Convenção da OCDE); a Convenção Interamericana contra 

a Corrupção, aprovada pela Organização dos Estados Americanos (Convenção da OEA); e 

a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção aprovada pela Organização das 

Nações Unidas (Convenção de Mérida). 

10. A Convenção da OCDE foi o primeiro acordo multilateral de combate à 

corrupção transnacional e a sua edição foi fortemente apoiada pelos EUA, que, em 1977, 

haviam promulgado a primeira legislação do mundo sobre o tema em resposta ao caso 

Watergate, um dos maiores escândalos políticos do país, que culminou com a renúncia do 

então Presidente Richard Nixon: o “Foreign Corrupt Practices Act” (FCPA).  

11. Pelo FCPA, o governo americano passou a coibir o pagamento de subornos 

para autoridades públicas estrangeiras pelas empresas americanas com o objetivo de obter 

ou assinar contratos. O FCPA transferiu para as empresas a responsabilidade pelo combate 

à corrupção internacional mediante o incentivo de adoção de mecanismos de prevenção 

sob pena de sofrerem pesadas sanções administrativas, civis e criminais. A aplicação 

dessas sanções é feita por duas agências governamentais: o “U.S. Department of Justice” 

(DOJ) e a “Securities Exchange Commission” (SEC). 
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13. Diferentemente da Lei nº 12.846/2013, o tipo de responsabilidade 

estabelecida no FCPA é, em regra, subjetiva, o que dificulta sobremaneira o trabalho das 

agências, mormente nas ações penais que observam a regra beyond a reasonable doubt 

(“além de uma dúvida razoável”), pela qual a intenção do agente corruptor deve ser 

necessariamente demonstrada para incidência da penalidade estipulada em lei. Todavia, em 

razão dos altos custos envolvidos nas ações judiciais nos EUA, geralmente, as partes 

preferem celebrar acordos visando encerrar ações antes mesmo de elas se iniciarem. 

14. Nesse sentido, a legislação americana inovou ao permitir a celebração de 

acordo de leniência entre pessoas jurídicas que tenham infringido as normas antissuborno 

do FCPA e o DOJ e/ou a SEC. Outros instrumentos de resolução também são 

constantemente utilizados por essas agências, quais sejam, o plea bargain (“acordo 

penal”), o Non-Prosecution Agreement (NPA) e o Deferred Prosecution Agreement 

(NPA). Em regra, o DOJ e a SEC devem observar as regras estabelecidas no U.S. 

Sentencing Guidelines para fixar as sanções a serem impostas às empresas violadoras do 

FCPA por meio dos aludidos instrumentos.  

15. Como exemplo do amplo alcance do FCPA, recentemente algumas 

empresas implicadas na Operação Lava Jato, dentre elas, Petrobras, Odebrecht, Braskem e 

SBM Offshore, celebraram acordos com o DOJ e com a SEC nos EUA, pelos quais se 

obrigaram a efetuar pagamentos milionários para encerrarem as ações e investigações em 

curso naquele país. 

16. Visando evitar a ocorrência do fenômeno denominado piling on, pelo qual a 

mesma empresa sofre múltiplas sanções decorrentes da mesma conduta em diferentes 

jurisdições, como a Odebrecht e a Braskem, que foram penalizadas tanto no Brasil quanto 

nos EUA, sugerimos a criação de uma autarquia que congregue os principais órgãos 

componentes do aparato estatal de controle para, dentre outras funções, coordenar com 

governos estrangeiros a imposição de sanções às empresas cujas condutas estejam sendo 

investigadas simultaneamente no Brasil e em outros países, a fim de que as penalidades 

sejam aplicadas de forma razoável e proporcional. 

17. Na década de 1990, os EUA passaram a apoiar a edição de um acordo 

multilateral de combate à corrupção transnacional, pois, naquele momento, estavam em 

posição de desvantagem competitiva em relação às outras potências econômicas, como 

Alemanha, França e Inglaterra, que não coibiam o pagamento de propinas para 

funcionários públicos estrangeiros para obtenção ou manutenção de contratos. 
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18. Nesse contexto, em dezembro de 1997, foi assinada a Convenção da OCDE 

por seus Estados-membros, juntamente ao Brasil, Argentina, Bulgária, Chile e República 

Eslovaca. O artigo 2 da referida Convenção dispõe que: “cada Parte deverá tomar todas as 

medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de pessoas jurídicas pela 

corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos”. 

19.  Como exposto anteriormente, além da Convenção da OCDE, o Brasil 

também assinou e ratificou outros dois importantes tratados internacionais que também 

abordavam o mesmo tema: a Convenção de Mérida e a Convenção da OEA. Em 

cumprimento a esses tratados, o país editou a Lei nº 12.846/2013. Assim como o Brasil, 

outros países da América Latina, com destaque para Argentina, Chile, Peru, Colômbia e 

México, editaram leis de direito interno em cumprimento aos mencionados tratados, 

objetivando responsabilizar as pessoas jurídicas pela corrupção de funcionários públicos 

estrangeiros. 

20. No tocante à Lei Anticorrupção promulgada em 1º de agosto de 2013, a 

análise do seu histórico legislativo demonstra que o legislador optou pela responsabilidade 

objetiva civil e administrativa da pessoa jurídica que praticar ato lesivo à Administração 

Pública, na medida em que a responsabilidade penal não era suficiente para oferecer 

mecanismos céleres e efetivos para punir as sociedades empresárias. 

21. Com fundamento na mens legis, constatamos que o regime jurídico da 

responsabilização jurídica prevista na Lei Anticorrupção é misto, ao passo que as sanções 

nela previstas têm caráter tanto de reparação de danos, regida, portanto, pelo Direito Civil, 

como de punição, que é regulada pelo Direito Administrativo Sancionador. 

22. Em relação à responsabilidade objetiva estipulada na Lei nº 12.846/2013, 

verifica-se a existência de três correntes doutrinárias sobre o tema: (i) a primeira entende 

que a responsabilidade deve ser aplicada apenas nas hipóteses que tratam de reparação de 

dano, ao passo que nos casos de punição deverá o intérprete perquirir a existência de culpa; 

(ii) a segunda corrente defende que a responsabilidade objetiva seria inconstitucional, dado 

o seu caráter penal; e (iii) a terceira e última corrente afirma que a responsabilidade 

objetiva é plenamente aplicável a todos os casos previstos na Lei Anticorrupção com base 

no parágrafo único do artigo 927, no inciso III do artigo 932 e no artigo 933 do Código 

Civil. 

23. Após examinar as correntes doutrinárias que tratam do tema, concluímos 

que a responsabilidade objetiva prevista na Lei Anticorrupção deve incidir apenas nas 

hipóteses de reparação de danos, porquanto é indiscutível que a regra geral no Direito Civil 
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continua sendo a aplicação da responsabilidade subjetiva, incluindo as sanções civis e 

administrativas delineadas na referida lei.  

24. Para as hipóteses descritas na Lei nº 12.846/2013 que ensejam a imposição 

de sanções civis e administrativas, entendemos que a culpabilidade da pessoa jurídica 

deverá ser analisada à luz de critérios objetivos consoante à teoria do defeito da 

organização. Esta teoria estabelece que o núcleo de responsabilidade ou culpabilidade da 

pessoa jurídica é a ausência ou a deficiência de instrumentos capazes de coibir a prática de 

ilícitos, sendo, portanto, desnecessário perquirir a culpa dos dirigentes, empregados e/ou 

prepostos.  

25. Nesse contexto, verifica-se plenamente viável a aplicação de excludentes da 

responsabilidade objetiva em favor da pessoa jurídica, como a existência de mecanismos 

de controles internos e de compliance que comprovariam a ruptura do nexo causal entre a 

conduta da empresa e o dano causado à Administração Pública. 

26. A Lei Anticorrupção prevê sanções aplicáveis em dois âmbitos: 

administrativo e judicial. As sanções somente poderão ser aplicadas depois de transcorrido 

o processo administrativo ou judicial, a depender da natureza da sanção a ser aplicada, 

devendo ser observados em ambos os tipos de processos, os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, sob pena de nulidade. 

27. Sobre a responsabilidade administrativa, a lei dispõe no artigo 6º as 

seguintes sanções: multa, no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último 

exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 

qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e 

publicação extraordinária da decisão condenatória.  

28. Por força do princípio da independência das instâncias de jurisdição, o 

artigo 18 da Lei Anticorrupção estabelece que a responsabilidade da pessoa jurídica “não 

afasta a possibilidade de sua responsabilidade judicial”. Dessa forma, o dispositivo legal 

determina que a apuração de responsabilidade no âmbito do processo administrativo não 

obsta que ela também seja perquirida judicialmente independentemente do resultado 

alcançado na instância administrativa. 

29. Com fulcro no referido princípio da independência das instâncias de 

jurisdição, também se constata a inexistência de violação ao princípio ne bis in idem, haja 

vista ser constitucionalmente possível a condenação da pessoa jurídica pela mesma 

conduta mais de uma vez desde que fora da mesma esfera de responsabilidade. 
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30. No âmbito judicial, a Lei Anticorrupção concede autorização às Advocacias 

Públicas, órgãos de representação judicial e ao Ministério Público para propor ações 

judiciais a fim de aplicar tais sanções: (i) perdimento dos bens, direitos ou valores que 

representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado 

o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (ii) suspensão ou interdição parcial de suas 

atividades; (iii) dissolução compulsória da pessoa jurídica; e (iv) proibição de receber 

incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público, pelo 

prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos.  

31. Quanto à natureza jurídica das sanções passíveis de responsabilização na 

esfera judicial, depreende-se que aquelas enumeradas nos itens (i) a (iii) acima têm 

natureza civil, pois se perfazem no âmbito civil, ao passo que aquela indicada no item (iv) 

tem natureza administrativa, na medida em que a sua execução depende da própria 

Administração Pública. 

32. Como o perdimento de bens direitos ou valores que representem vantagem 

ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração configura verdadeira reparação de 

dano por enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil, entendemos 

que, nesta hipótese, a pessoa jurídica responderá objetivamente pelo dano causado à 

Administração Pública com base no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil e na 

tese exposta no item 23 acima. Assim, caberá à Administração Pública comprovar o nexo 

de causalidade entre a conduta praticada pela pessoa jurídica e o dano, sendo desnecessária 

a prova de culpa ou dolo. 

33. No que diz respeito à sanção relativa à suspensão ou interdição parcial da 

pessoa jurídica, verifica-se que a primeira é de caráter temporário e a segunda de caráter 

permanente. Todavia, a lei não forneceu elementos necessários para definição do prazo 

máximo de duração das referidas sanções, cabendo à doutrina e jurisprudência esta questão 

em aberto, caso contrário, elas assumiriam o caráter de perpetuidade, o que é vedado pelo 

artigo 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal.  

34. Além disso, a Lei Anticorrupção prevê que a pessoa jurídica poderá 

continuar operando nas hipóteses de suspensão e interdição parcial, razão pela qual era 

necessário que o legislador estabelecesse o seu âmbito de abrangência de maneira que as 

referidas sanções não acabassem por inviabilizar a continuidade das atividades 

desenvolvidas pela pessoa jurídica. 
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35. A mais grave das sanções civis estipuladas na Lei nº 12.846/2013 refere-se à 

dissolução compulsória da pessoa jurídica que tenha cometido ato lesivo contra à 

Administração Pública. Para tanto, a lei exige que seja demonstrado um dos seguintes 

elementos: (i) ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou 

promover a prática de atos ilícitos ou (ii) ter sido constituída para ocultar ou dissimular 

interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 

 36. Embora o legislador tenha deixado de maneira clara as condutas e os 

elementos que ensejam a dissolução da pessoa jurídica no artigo 19, § 1º, I e II, fato é que a 

lei não especifica qual seria o alcance dessa dissolução compulsória, isto é, se ela seria 

total ou parcial.  

 37. A partir da análise do inciso I do artigo 19 da Lei Anticorrupção, é possível 

concluir que a hipótese nele descrita refere-se à pessoa jurídica regularmente constituída 

para exercer determinada atividade econômica, tendo, entretanto, a sua finalidade desviada 

mediante o abuso de sua utilização para prática de atos ilícitos. Nesse caso, verifica-se que 

a empresa é, na realidade, vítima de seus sócios ou de outra pessoa jurídica. Nesta 

hipótese, entendemos que a dissolução da pessoa jurídica deverá ser parcial, com 

fundamento nos princípios da função social e da preservação da empresa. 

 38. Em contrapartida, o inciso II do artigo 19 apresenta hipótese diversa daquela 

exposta no inciso anterior, na medida em que a dissolução se aplica à pessoa jurídica que 

tenha sido deliberadamente constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a 

identidade dos beneficiários dos atos praticados. Neste caso, portanto, constata-se que a 

dissolução total da pessoa é mandatória em decorrência do seu nítido desvio de finalidade. 

 39. Embora não exista qualquer previsão legal, também defendemos que a 

pessoa jurídica possa ter o seu administrador corrupto excluído dos quadros societários, de 

modo a permitir que ela continue operando normalmente, assegurando, assim, a 

manutenção das empresas, dos empregos e da geração de renda decorrente da atividade 

econômica desempenhada pela pessoa jurídica. 

 40. Dada a gravidade das sanções civis que podem ser aplicadas no processo 

judicial, além da aplicação da responsabilidade subjetiva com base nos argumentos 

deduzidos nos itens 23 e 24 acima, concluímos que a Lei Anticorrupção poderia ser 

modificada de modo que o ônus da prova fosse invertido tanto no âmbito judicial como 

administrativo. Assim, caberia à pessoa jurídica demonstrar que os eventuais atos lesivos 

não foram praticados, com dolo ou culpa, em seu interesse ou benefício. 
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 41. A Lei nº 12.846/2013 determina que o processo judicial de 

responsabilização da pessoa jurídica adote o rito da ação civil pública, objeto da Lei nº 

7.347/85. Com base no artigo 2º da Lei nº 7.347/85, o juízo competente para julgar a ação 

judicial com fundamento na Lei Anticorrupção é do foro do local onde o dano tiver 

ocorrido. 

 42. Considerando que a Lei Anticorrupção efetivamente entrou em vigor há 

cerca de cinco anos, a construção jurisprudencial ainda é incipiente. Entretanto, já é 

possível perceber a efetividade do ajuizamento da ação civil pública lastreada na Lei 

Anticorrupção: tem-se notícia de que já foram ajuizadas duas ações no país – uma no 

Estado de Goiás e outra no Estado de Minas Gerais – que tratam de supostos desvios 

milionários.  
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