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RESUMO

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de Pinho. Há um sistema brasileiro administrativo de
combate à corrupção? Inovações, avanços e retrocessos da Lei Anticorrupção (Lei nº
12.846/2013). 2019. 273 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Na presente dissertação, os mecanismos administrativos de combate à corrupção são
analisados de modo a verificar a possibilidade de sua organização a partir da concepção de
sistema, bem como a compatibilidade desses mecanismos com o regime jurídicosancionatório da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), que estabelece uma
responsabilização de ordem objetiva. Para isso, o trabalho não realiza uma proposição de
uma ideia de sistema, mas tão somente verifica a existência dos requisitos necessários para
a descrição desses mecanismos. O trabalho centra-se somente nos mecanismos
administrativos à disposição da Administração Pública brasileira que se destinam direta ou
indiretamente a conter a corrupção (compreendida de maneira ampla). A hipótese geral do
trabalho é de que os mecanismos administrativos de combate à corrupção não estão
organizados de forma a integrar um sistema normativo capaz de combatê-la de maneira
eficiente, organizada e harmônica, sustenta a pesquisa teórica, com direta repercussão para
a aplicação da Lei Anticorrupção. A dissertação é dividida em duas partes e em quatro
capítulos. Na primeira parte do escrito, verifica-se diretamente a relação entre corrupção e
administração pública no Brasil e, na segunda parte, a relação entre a Lei Anticorrupção e o
seu papel de combate à corrupção. Ademais, no primeiro capítulo apresentam-se as
principais repercussões de relação entre corrupção e Administração Pública no Brasil, bem
como os principais efeitos, as diferentes visões de combate à corrupção e suas consequências
direta na organização do Estado brasileiro. No segundo capítulo, verifica-se o regime
jurídico-sancionatórios dos principais mecanismos de combate à corrupção à disposição da
Administração Pública brasileira, a partir de 5 (cinco) critérios de exame (1) autoridade
responsável para instauração e responsabilização; (2) infrações e sanções aplicáveis; (3)
processo administrativo; (4) regime de responsabilização; (5) visão de combate à corrupção.
Os mecanismos administrativos apurados são o processo administrativo disciplinar (Lei nº
8.112/1990), as sanções administrativos previstas na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº
8.666/1993) e a institucionalidade dos órgãos e instâncias administrativas de combate à
corrupção do Poder Executivo (Controladoria-Geral da União), e Judiciário (Conselho
Nacional de Justiça) e Legislativo (Tribunal de Contas da União). No terceiro capítulo,
estuda-se o regime jurídico sancionatório da Lei Anticorrupção, especialmente a imposição
da responsabilização objetiva pessoa jurídica. E, por fim, no quarto capítulo, averígua-se as
principais garantias e limitações necessárias para a aplicação das sanções previstas na Lei nº
12.846/2013, de modo a harmonizar o regime jurídico-sancionatório da Lei Anticorrupção
com os demais mecanismos administrativos de combate à corrupção no Brasil.
Palavras-chaves: corrupção; Administração Pública, sanções administrativas; Lei
Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013); responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

ABSTRACT

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de Pinho. Is there a Brazilian anti-corruption
administrative system? Innovations, advances and setbacks of the Brazilian AntiCorruption Law (Law nº 12.846 / 2013). 2019. 273 f. Dissertation (Master of Law) Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019.
In this dissertation, the administrative mechanisms to combat corruption are analyzed in
order to verify the possibility of its organization from the conception of the system, as well
as the compatibility of these mechanisms with the legal-sanctioning regime of the Brazilian
Anti-Corruption Law (Law n. 12.846/2013), which establishes strict liability of companies.
For this, the work does not realize a proposition of an ideal system, but only verifies the
existence of the necessary requirements for the description of these mechanisms. The work
focuses only on the administrative mechanisms available to the Brazilian Public
Administration that are intended directly or indirectly to contain corruption in an open
comprehension. The general hypothesis of the work is that the administrative mechanisms
to combat corruption are not organized in order to integrate a normative system capable of
combating corruption in an efficient, organized and harmonious way, that supports the
theoretical research, with direct repercussion for the application of the Brazilian AntiCorruption Law. The exposition is divided into two parts and four chapters. In the first part
of the paperwork, the relationship between corruption and public administration in Brazil is
directly verified, and in the second part, the relationship between the Anti-Corruption Law
and its role in fighting corruption. In addition, the first chapter presents the main
repercussions of the relationship between corruption and Public Administration in Brazil, as
well as the main effects, the different visions of the fight against corruption and its direct
consequences in the organization of the Brazilian State. In the second chapter, the legalsanctioning regime of the main anti-corruption mechanisms available to the Brazilian Public
Administration is verified, based on 5 (five) examination criteria (1) responsible authority
for establishment and accountability; (2) applicable infractions and sanctions; (3)
administrative proceedings; (4) accountability regime; (5) anti-corruption vision. The
administrative mechanisms established are the administrative disciplinary process to public
workers (Brazilian Law n. 8122/1990), the administrative sanctions provided for Brazilian
public bidding procedures (Law n. 8.666/1993) and the institutionality of the organs and
administrative bodies to combat corruption of the Executive Branch (Brazilian Controller
General of the Union), and Judiciary (National Council of Justice of Brazil) and Legislative
(Court of Auditors of the Union). In the third chapter, the writing study the legal regime of
punishment of the Brazilian Anti-Corruption Law, especially the imposition of strict liability
for companies that are involved in corruption schemas, in direct relationship with Brazilian
Public Administration. Finally, in the four chapters, the main guarantees and limitations
necessary for the application of the sanctions provided for the Brazilian Anticorruption Law
are analyzed, in order to harmonize the legal-sanctioning regime of the Brazilian AntiCorruption Law with the other administrative mechanisms of combat to corruption in Brazil.
Keywords: corruption; Public Administration, administrative sanctions; Brazilian AntiCorruption Law (Law n. 12.846/2013); strict liability of the legal entity.
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INTRODUÇÃO
A corrupção é um dos temas mais impactantes na vida cotidiana. Gera inúmeras
discussões nomeadamente no atual momento vivido pela sociedade brasileira. Todos têm,
ou parecem ter, uma visão própria a respeito da corrupção, e mesmo que os indivíduos
possam discordar sobre quais atos podem ser considerados como corruptos, inexistem
dúvidas que a corrupção afeta o regular funcionamento do sistema democrático brasileiro,
sobretudo o regular funcionamento da própria Administração Pública.
No Brasil, segundo dados trazidos por Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Rafael
Véras de Freitas1 amparados em estudo da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP),
o custo médio da corrupção varia de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), chegando
a valores que ultrapassam a marca de cento e cinquenta (150) bilhões de reais por ano,
anotando que o PIB brasileiro, em 2016, foi de aproximadamente seis (6) trilhões de reais,
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2.
Em dados fornecidos pela Transparência Internacional (TI), em 2016 o Brasil
ocupava o septuagésimo sétimo (79º) lugar no índice de percepção da corrupção entre 176
países pesquisados pela entidade3.
Contudo, a partir de 2017, informações na imprensa escrita e falada alertavam que o
PIB brasileiro piorou consideravelmente, em que pese o país se mantivesse entre as maiores
economias mundiais, abrindo espaço para o entendimento de que a corrupção continuou
assolando a Administração Pública e, como consequência, a própria economia brasileira.
A justificativa para o estudo do combate à corrupção, está, ainda, no fato de que,
independentemente de sua natureza pública ou privada, ela causa prejuízos incomensuráveis
à população que depende das providências fornecidas pelo Estado.

1

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo; FREITAS, Rafael Véras de. A juridicidade da lei anticorrupção:
reflexões e interpretações prospectivas. Revista Fórum Administrativo [eletrônica]. v. 14. Belo Horizonte:
Fórum, fev., 2014, p. 2.
2

A referida pesquisa expõe a seguinte situação: “Este estudo conclui que o custo médio da corrupção no Brasil
é estimado entre 1,38% a 2,3% do PIB, isto é, de R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões (em reais de 2008)”.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP. Relatório corrupção: custos
econômicos e proposta de combate. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=2021>).
Acesso em 10 fev. de 2017.
3
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. Corruption Perceptions Index 2016. Disponível em:
<https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table>. Acesso em 10 fev.
de 2017. No ano de 2016, o PIB brasileiro foi de aproximadamente 6 trilhões de reais, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Contas nacionais: renda nacional disponível bruta - 2011/2016. Disponível em: <https://goo.gl/ECpknr>.
Acesso em 01 mar. de 2017.
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A. OBJETO DA PESQUISA
O objeto desta pesquisa é analisar a configuração jurídica dos mecanismos
administrativos que, direta ou indiretamente, destinam-se a combater a corrupção para
melhor compreender a compatibilidade/dissonância dos instrumentos punitivos previstos no
regime jurídico sancionatório da Lei n. 12.846/2013 ̶ Lei Anticorrupção ̶ com as demais
ferramentas administrativo-sancionatórias previstas no ordenamento jurídico brasileiro,
visto que esta Lei destoa em demasia dos demais mecanismos administrativos de combate à
corrupção.
A potencialidade deste escrito está em explorar como os mecanismos brasileiros de
controle e combate à corrupção podem contribuir/dificultar na sua manifestação, pois o atual
sistema de controle da corrupção é de difícil compreensão até mesmo para quem,
cotidianamente, lida com as ferramentas jurídicas para o seu combate. A profusão de
mecanismos de controle e combate à corrupção, muitas vezes, mais do que auxiliar, queda
por dificultar o controle ao invés de facilitar o combate ao danoso tema.
A contribuição deste escrito está em oferecer uma oportunidade para melhor
compreender como o funcionamento dos atuais mecanismos de combate à corrupção pode
auxiliar (ou dificultar) aquilo que se denomina de “projeto de combate à corrupção” e como
as diferentes visões sobre o tema, no Brasil, acabaram por influenciar até mesmo a formação
dos mecanismos burocráticos e de controle da Administração Pública. Para isso, analisamse de maneira mais detida, em um primeiro momento, os mecanismos administrativos
existentes de combate à corrupção no Brasil, para, em um segundo momento, compreender
como a edição da Lei Anticorrupção pode impactar no cenário mais amplo de combate à
corrupção.
Logo, no andamento deste estudo não se pretende formular, ou propor, como deveria,
ou deve ser o funcionamento do sistema administrativo de combate à corrupção, mas,
somente expor, em um primeiro momento, os mecanismos administrativos atualmente
destinados ao combate à corrupção para, em um segundo momento, averiguar as
compatibilidades e/ou as dissonâncias destes mecanismos com os instrumentos adotados
pela Lei Anticorrupção.
B. DELIMITAÇÃO DO TEMA
Como forma de melhor delimitar o tema da dissertação, o trabalho terá como foco
tão somente os mecanismos administrativos que buscam combater a corrupção e não
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aspectos de natureza penal. Dessa maneira, a dissertação se debruça sobre o regime jurídico
aplicável às sanções administrativas que se destinam a combater a corrupção. Ou seja, serão
analisados apenas os mecanismos administrativos de combate à corrupção, extraindo do foco
da pesquisa os demais mecanismos de combate à corrupção existentes na Administração
Pública, como, por exemplo, os mecanismos penais ou cíveis que se destinam a combater a
corrupção nesta esfera de administração.
A escolha das sanções administrativas visa manter a coerência e racionalidade do
estudo a ser empreendimento ao longo da dissertação de mestrado em andamento.
Portanto, o estudo centra-se exclusivamente no estudo das sanções administrativas
como forma de combate à corrupção, tendo em vista que o conjunto normativo da Lei nº
12.846/2013 as utiliza como forma de combater a corrupção, especialmente no que tange à
matéria de licitações e contratos públicos.
C. METODOLOGIA E HIPÓTESE DO TRABALHO
A metodologia do trabalho funda-se, inicialmente, na leitura interdisciplinar de
documentos/publicações sobre corrupção, que considerem e examinem criticamente a
legislação a respeito do seu combate, com especial destaque para a edição da Lei nº
12.846/2013. Assim, a revisão bibliográfica a ser realizada para a elaboração do trabalho
levará em consideração os textos ligados à economia, ciências sociais e ciência política,
levando em consideração a escassez de obras jurídicas que tratam de maneira abrangente e
específica o tema em pauta.
No caminho assim traçado, o trabalho de pesquisa corrobora uma investigação
eminentemente descritiva, descartando a proposição de um sistema administrativo de
combate à corrupção. Ou seja, a pesquisa descarta a elaboração de uma análise prescritiva
do sistema administrativo de combate à corrupção limitando-se à análise descritiva dos
mecanismos administrativos de combate à corrupção.
Colocar esta investigação sobre a possibilidade de organização dos mecanismos
administrativos de combate à corrupção partindo de uma perspectiva sistêmica se faz apenas
para a melhor compreensão dos elementos fundamentais de qualquer sistema normativo
(unidade e ordenação).
Consequentemente, a análise dos mecanismos administrativos de combate à
corrupção será feita a partir de cinco (5) perspectivas comuns: 1) autoridade responsável
para instauração e responsabilização; 2) infrações e sanções aplicáveis; 3) processo
administrativo; 4) regime de responsabilização; 5) visão de combate à corrupção.
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A relevância da análise está na compreensão de eventuais e possíveis desarmonias
existentes entre o regime jurídico dos demais mecanismos administrativos de combate à
corrupção e aquele previsto na Lei Anticorrupção.
A hipótese de que os mecanismos administrativos de combate à corrupção não estão
organizados de forma a integrar um sistema normativo capaz de combatê-la de maneira
eficiente, organizada e harmônica, sustenta a pesquisa teórica, com direta repercussão para
a aplicação da Lei Anticorrupção.
O regime jurídico sancionatório (que estabelece um regime de responsabilização de
pessoas jurídicas bastante distinto do normalmente aplicado às pessoas físicas e jurídicas
que venham a cometer atos de corrupção) da Lei Anticorrupção acaba por apresentar graves
distorções na sua aplicação, especialmente no que tange à investigação administrativa e
judicial das infrações administrativas previstas no art. 5º da referida Lei Anticorrupção.
Quanto ao material utilizado, a pesquisa teórica se restringiu à observação dos
mecanismos administrativos à disposição da Administração Pública Federal brasileira
(União Federal) e à análise exclusiva da estrutura do Poder Público Federal, especialmente
em razão da sua abrangência nacional e para manter a coerência analítica. Ou seja, a
dissertação não analisa questões atinentes à estrutura dos Estados, Municípios ou Distrito
Federal, embora isso não signifique que as remissões à estrutura dos demais entes federativos
brasileiros não possam ser realizadas quando necessárias ou imprescindíveis.
No que diz respeito à utilização de precedentes judiciais, o trabalho de pesquisa se
vale somente de precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tribunal de Contas da União (TCU) e/ou Tribunais Regionais Federais (TRF),
tendo em vista a abrangência das decisões dessas Cortes para todo o país.
D. ESTRUTURA DO TRABALHO
A dissertação de mestrado em desenvolvimento está estruturada em duas partes das
quais constam quatro capítulos. Na parte I, o primeiro capítulo trata sobre compreender as
relações entre a corrupção e a Administração Pública: investiga-se o que se deve entender
por corrupção, qual a sua estrutura, as suas principais formas de manifestação, bem como o
próprio conceito de corrupção adotado pelo trabalho e os seus impactos no âmbito da
Administração Pública; também se procura demonstrar os efeitos negativos trazidos pela
corrupção a partir de três dimensões ̶ (a) econômica; (b) cultural; (c) global ̶. e identificar
concisamente as diferentes perspectivas de combate à corrupção por meio da apresentação
das diferentes visões de mundo a respeito da corrupção no Brasil e como estas perspectivas
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de vista acabaram por influenciar a própria formação da estrutura administrativa e
burocrática do Estado brasileiro.
No segundo capítulo disserta-se sobre os mecanismos administrativos atualmente
existentes que buscam combater, direta ou indiretamente, a corrupção no Brasil, bem como,
se faz uma apreciação sobre os possíveis requisitos para a descrição de um possível sistema
normativo integrado e unitário administrativo de combate à corrupção, visando analisar os
mecanismos administrativos sancionatórios que se destinam a punir atos que poderiam ser
avalizados como corruptos;. também traz luz sobre o regime de responsabilização
administrativa utilizado, sobretudo, por meio das sanções administrativas, pelas mais
diferentes formas e técnicas de controle interno e externo do Poder Público.
Na parte II, o terceiro capítulo apresenta o regime jurídico sancionatório trazido pela
Lei Anticorrupção destacando a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que comete
atos de corrupção como uma das principais formas de responsabilização pelos malfeitos que
acometem a estrutura do Poder Público, e, a partir disso, são realizadas conexões com o
apresentado no segundo capítulo, examinando se os mecanismos administrativos e judiciais
de responsabilização da pessoa jurídica impostos pela Lei Anticorrupção estão adequados e
em conformidade com as técnicas de controle e combate à corrupção atualmente existentes
no Brasil.
No quarto capítulo destacam-se as principais garantias necessárias à aplicação da
responsabilização objetiva da pessoa jurídica, bem como as eventuais incompatibilidades do
mecanismo de responsabilização objetiva da pessoa jurídica com a totalidade do sistema
normativo brasileiro de combate à corrupção que, em sua maioria, é de ordem; segue a
verificação da substância do preceito do ne bis in idem para aplicação da Lei Anticorrupção
e com direta elação aos demais instrumentos administrativos para o combate à corrupção,
incluindo a análise das muitas dificuldades de aplicação da Lei Anticorrupção em relação
aos principais mecanismos administrativos de combate à corrupção também referidos no
capítulo II, bem como outras ferramentas que se destinam, direta ou indiretamente, a
combater a corrupção, tal como a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a
Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011) e os principais
instrumentos de contenção da responsabilidade administrativa e judicial objetiva da Lei
Anticorrupção, como a possibilidade de celebração de acordos de leniência, a
implementação de programas de integridade e compliance, entre outros.
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CONCLUSÕES FINAIS
Ante todo o exposto, algumas conclusões finais podem ser apresentadas, de modo a
sintetizar os objetivos gerais e específicos do livro. Quanto à primeira parte do trabalho
(Parte I - Corrupção e Administração Pública no Brasil), no primeiro capítulo, a relação entre
a corrupção e Administração Pública tem direta vinculação com a definição dos mecanismos
de combate à corrupção à disposição do Poder Público, organizados a partir de quatro
diferentes visões de controle.
Por sua vez, no segundo capítulo, a hipótese do trabalho confirmou-se parcialmente,
já que é possível se aventar a existência de um regime administrativo jurídico-sancionatório
comum de combate à corrupção. Isso porque percebeu-se que os mecanismos de combate à
corrupção possuem unidade e coerência no que tange à sua estrutura normativa,
especialmente em relação ao regime de responsabilização, regido pelo liame subjetivo.
Além disso, os mecanismos administrativos de combate à corrupção à disposição da
Administração Pública brasileira possuem uma coerência lógica no que tange aos cinco
aspectos fundamentais analisados (1) autoridade responsável para instauração e
responsabilização; (2) infrações e sanções aplicáveis; (3) processo administrativo; (4) regime
de responsabilização; e, (5) visão de combate à corrupção.
De outro lado, acredita-se que os mecanismos de combate à corrupção nas diferentes
áreas não se organizam de maneira sistêmica e integrada, de modo que não se percebe uma
atuação de forma conjunta, com uma profusão descoordenada destes mecanismos. A unidade
e coerência detectadas se restringem à sua organização interna.
Na segunda parte do trabalho (Parte II - A Lei Anticorrupção brasileira e o seu papel
no combate à corrupção) e no terceiro capítulo, insere-se a Lei Anticorrupção (Lei nº
12.846/2013), cujo regime de responsabilização vale-se da modalidade de responsabilidade
objetiva, que destoa demasiadamente dos demais mecanismos administrativos que buscam
direta ou indiretamente combater a corrupção. A partir disso, a Lei Anticorrupção implanta
um regime que desconsidera o regime de responsabilização subjetiva dos mecanismos
administrativos de combate à corrupção. Além disso, a responsabilização objetiva prevista
na Lei nº 12.846/2013 vale-se de elementos típicos que, firmemente, dependerão de uma
avaliação subjetiva da pessoa jurídica, tais como a existência dos vocábulos “fraudar”,
“frustrar’, “impedir”, “perturbar”, entre outros.
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Compreende-se que o regime jurídico-sancionatório da Lei Anticorrupção requer
algumas ponderações e limitação em sua aplicação, especialmente no que tange à sua
compatibilização com os demais mecanismos administrativos de combate à corrupção que
possam ser utilizados por parte do Poder Público brasileiro.
No quarto capítulo, demonstrou-se que a principal dificuldade de aplicação do regime
jurídico-sancionatório da Lei Anticorrupção está na compatibilização das infrações que se
valem de expressões que dependem de averiguação da real intenção de seus administradores,
dirigentes ou das pessoas físicas que atuam em seu nome. A imposição de um regime de
responsabilização objetiva que desconsidera absolutamente eventual juízo de dolo ou culpa
da pessoa jurídica dificulta o exercício do direito de defesa de empresas que venham a ser
enquadradas em qualquer das infrações do art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
Quanto às principais garantias necessárias à regular aplicação da Lei Anticorrupção
(Lei nº 12.846/2013), o trabalho propôs uma reinterpretação da responsabilidade objetiva da
pessoa jurídica e a utilização dos acordos de leniência e programas de compliance como as
principais ferramentas de contenção do estatuto de responsabilidade administrativa
anticorrupção das empresas. Além disso, a possibilidade de incidência de prescrição ao
pedido de ressarcimento de dano ao erário é hipótese que ainda requer cautelas, ante o
posicionamento do STF sobre o tema ser restrito às ações dolosas de improbidade
administrativa. Por fim, demonstra-se a impossibilidade de aplicação de maneira retroativa
da Lei Anticorrupção, garantindo estabilidade e segurança jurídica à sua incidência no
âmbito dos processos administrativos e judiciais.
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ANEXO I – LEI Nº 12.846/2013 – LEI ANTICORRUPÇÃO
LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá
outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a
responsabilização objetiva administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta
Lei às sociedades empresárias e às sociedades
simples,
personificadas
ou
não,
independentemente da forma de organização ou
modelo societário adotado, bem como a quaisquer
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou
representação no território brasileiro, constituídas
de fato ou de direito, ainda que temporariamente.
Art. 2o As pessoas jurídicas serão
responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos
nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício,
exclusivo ou não.
Art. 3o A responsabilização da pessoa
jurídica não exclui a responsabilidade individual
de seus dirigentes ou administradores ou de
qualquer pessoa natural, autora, coautora ou
partícipe do ato ilícito.
§
1o
A
pessoa
jurídica
será
responsabilizada
independentemente
da
responsabilização individual das pessoas naturais
referidas no caput.
§ 2o Os dirigentes ou administradores
somente serão responsabilizados por atos ilícitos
na medida da sua culpabilidade.
Art. 4o Subsiste a responsabilidade da
pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual,
transformação, incorporação, fusão ou cisão
societária.
§ 1o Nas hipóteses de fusão e incorporação,
a responsabilidade da sucessora será restrita à
obrigação de pagamento de multa e reparação
integral do dano causado, até o limite do
patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as
demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de
atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou

incorporação, exceto no caso de simulação ou
evidente intuito de fraude, devidamente
comprovados.
§ 2o As sociedades controladoras,
controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo
contrato, as consorciadas serão solidariamente
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta
Lei, restringindo-se tal responsabilidade à
obrigação de pagamento de multa e reparação
integral do dano causado.
CAPÍTULO II
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA
Art. 5o Constituem atos lesivos à
administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins desta Lei, todos aqueles praticados
pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo
único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio
público nacional ou estrangeiro, contra princípios
da administração pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou
indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear,
patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de
interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório
público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por
meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela
decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular,
pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de
modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou
fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de
fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1o Considera-se administração pública
estrangeira os órgãos e entidades estatais ou
representações diplomáticas de país estrangeiro, de
qualquer nível ou esfera de governo, bem como as
pessoas jurídicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público de país
estrangeiro.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, equiparamse à administração pública estrangeira as
organizações públicas internacionais.
§ 3o Considera-se agente público
estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, exerça
cargo, emprego ou função pública em órgãos,
entidades estatais ou em representações
diplomáticas de país estrangeiro, assim como em
pessoas jurídicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público de país
estrangeiro ou em organizações públicas
internacionais.
CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Art. 6o Na esfera administrativa, serão
aplicadas às pessoas jurídicas consideradas
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei
as seguintes sanções:
I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por
cento) a 20% (vinte por cento) 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
II - publicação extraordinária da decisão
condenatória.

§ 1o As sanções serão aplicadas
fundamentadamente, isolada ou cumulativamente,
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
e com a gravidade e natureza das infrações.
§ 2o A aplicação das sanções previstas
neste artigo será precedida da manifestação
jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo
órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do
ente público.
§ 3o A aplicação das sanções previstas
neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a
obrigação da reparação integral do dano causado.
§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso
não seja possível utilizar o critério do valor do
faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais).
§ 5o A publicação extraordinária da decisão
condenatória ocorrerá na forma de extrato de
sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios
de comunicação de grande circulação na área da
prática da infração e de atuação da pessoa jurídica
ou, na sua falta, em publicação de circulação
nacional, bem como por meio de afixação de edital,
pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio
estabelecimento ou no local de exercício da
atividade, de modo visível ao público, e no sítio
eletrônico na rede mundial de computadores.
§ 6o (VETADO).
Art. 7o Serão levados em consideração na
aplicação das sanções:
I - a gravidade da infração;
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo
infrator;
III - a consumação ou não da infração;
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;
V - o efeito negativo produzido pela
infração;
VI - a situação econômica do infrator;
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a
apuração das infrações;
VIII - a existência de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo à denúncia de irregularidades e a
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta
no âmbito da pessoa jurídica;
IX - o valor dos contratos mantidos pela
pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública
lesados; e
X - (VETADO).
Parágrafo único. Os parâmetros de
avaliação de mecanismos e procedimentos
previstos no inciso VIII do caput serão
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo
federal.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIZAÇÃO
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Art. 8o A instauração e o julgamento de
processo administrativo para apuração da
responsabilidade de pessoa jurídica cabem à
autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que
agirá de ofício ou mediante provocação,
observados o contraditório e a ampla defesa.
§ 1o A competência para a instauração e o
julgamento do processo administrativo de
apuração de responsabilidade da pessoa jurídica
poderá ser delegada, vedada a subdelegação.
§ 2o No âmbito do Poder Executivo federal,
a Controladoria-Geral da União - CGU terá
competência concorrente para instaurar processos
administrativos de responsabilização de pessoas
jurídicas ou para avocar os processos instaurados
com fundamento nesta Lei, para exame de sua
regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.
Art. 9o Competem à Controladoria-Geral
da União - CGU a apuração, o processo e o
julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei,
praticados contra a administração pública
estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da
Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações
Comerciais Internacionais, promulgada pelo
Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000.
Art. 10. O processo administrativo para
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica
será conduzido por comissão designada pela
autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou
mais servidores estáveis.
§ 1o O ente público, por meio do seu órgão
de representação judicial, ou equivalente, a pedido
da comissão a que se refere o caput, poderá
requerer as medidas judiciais necessárias para a
investigação e o processamento das infrações,
inclusive de busca e apreensão.
§ 2o A comissão poderá, cautelarmente,
propor à autoridade instauradora que suspenda os
efeitos do ato ou processo objeto da investigação.
§ 3o A comissão deverá concluir o processo
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
data da publicação do ato que a instituir e, ao final,
apresentar relatórios sobre os fatos apurados e
eventual responsabilidade da pessoa jurídica,
sugerindo de forma motivada as sanções a serem
aplicadas.
§ 4o O prazo previsto no § 3o poderá ser
prorrogado, mediante ato fundamentado da
autoridade instauradora.
Art. 11. No processo administrativo para
apuração de responsabilidade, será concedido à
pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para
defesa, contados a partir da intimação.
Art. 12. O processo administrativo, com o
relatório da comissão, será remetido à autoridade
instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.
Art. 13. A instauração de processo
administrativo específico de reparação integral do

dano não prejudica a aplicação imediata das
sanções estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Concluído o processo e
não havendo pagamento, o crédito apurado será
inscrito em dívida ativa da fazenda pública.
Art. 14. A personalidade jurídica poderá
ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta
Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo
estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à
pessoa jurídica aos seus administradores e sócios
com poderes de administração, observados o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. A comissão designada para
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica,
após a conclusão do procedimento administrativo,
dará conhecimento ao Ministério Público de sua
existência, para apuração de eventuais delitos.
CAPÍTULO V
DO ACORDO DE LENIÊNCIA
Art. 16. A autoridade máxima de cada
órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo
de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis
pela prática dos atos previstos nesta Lei que
colaborem efetivamente com as investigações e o
processo administrativo, sendo que dessa
colaboração resulte:
I - a identificação dos demais envolvidos na
infração, quando couber; e
II - a obtenção célere de informações e
documentos que comprovem o ilícito sob
apuração.
§ 1o O acordo de que trata o caput somente
poderá
ser
celebrado
se
preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - a pessoa jurídica seja a primeira a se
manifestar sobre seu interesse em cooperar para a
apuração do ato ilícito;
II - a pessoa jurídica cesse completamente
seu envolvimento na infração investigada a partir
da data de propositura do acordo;
III - a pessoa jurídica admita sua
participação no ilícito e coopere plena e
permanentemente com as investigações e o
processo administrativo, comparecendo, sob suas
expensas, sempre que solicitada, a todos os atos
processuais, até seu encerramento.
inciso II do art. 6o e no inciso IV do art. 19
e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa
aplicável.
§ 3o O acordo de leniência não exime a
pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado.
§ 4o O acordo de leniência estipulará as
condições necessárias para assegurar a efetividade
da colaboração e o resultado útil do processo.
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§ 5o Os efeitos do acordo de leniência serão
estendidos às pessoas jurídicas que integram o
mesmo grupo econômico, de fato e de direito,
desde que firmem o acordo em conjunto,
respeitadas as condições nele estabelecidas.
§ 6o A proposta de acordo de leniência
somente se tornará pública após a efetivação do
respectivo acordo, salvo no interesse das
investigações e do processo administrativo.
§ 7o Não importará em reconhecimento da
prática do ato ilícito investigado a proposta de
acordo de leniência rejeitada.
§ 8o Em caso de descumprimento do
acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3
(três) anos contados do conhecimento pela
administração
pública
do
referido
descumprimento.
§ 9o A celebração do acordo de leniência
interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos
previstos nesta Lei.
§ 10. A Controladoria-Geral da União CGU é o órgão competente para celebrar os
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo
federal, bem como no caso de atos lesivos
praticados contra a administração pública
estrangeira.
Art. 17. A administração pública poderá
também celebrar acordo de leniência com a pessoa
jurídica responsável pela prática de ilícitos
previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
com vistas à isenção ou atenuação das sanções
administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.
CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL
Art. 18. Na esfera administrativa, a
responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a
possibilidade de sua responsabilização na esfera
judicial.
Art. 19. Em razão da prática de atos
previstos no art. 5o desta Lei, a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, por meio das
respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de
representação judicial, ou equivalentes, e o
Ministério Público, poderão ajuizar ação com
vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas
jurídicas infratoras:
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;
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 1 (um) e máximo de
5 (cinco) anos.
§ 1o A dissolução compulsória da pessoa
jurídica será determinada quando comprovado:
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.
§ 2o (VETADO).
§ 3o As sanções poderão ser aplicadas de
forma isolada ou cumulativa.
§ 4o O Ministério Público ou a Advocacia
Pública ou órgão de representação judicial, ou
equivalente, do ente público poderá requerer a
indisponibilidade de bens, direitos ou valores
necessários à garantia do pagamento da multa ou
da reparação integral do dano causado, conforme
previsto no art. 7o, ressalvado o direito do terceiro
de boa-fé.
Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo
Ministério Público, poderão ser aplicadas as
sanções previstas no art. 6o, sem prejuízo daquelas
previstas neste Capítulo, desde que constatada a
omissão das autoridades competentes para
promover a responsabilização administrativa.
Art. 21. Nas ações de responsabilização
judicial, será adotado o rito previsto na Lei no
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parágrafo único. A condenação torna certa
a obrigação de reparar, integralmente, o dano
causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em
posterior liquidação, se não constar expressamente
da sentença.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder
Executivo federal o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará
publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário de todas as esferas de governo com base
nesta Lei.
§ 1o Os órgãos e entidades referidos no
caput deverão informar e manter atualizados, no
Cnep, os dados relativos às sanções por eles
aplicadas.
§ 2o O Cnep conterá, entre outras, as
seguintes informações acerca das sanções
aplicadas:
I - razão social e número de inscrição da
pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - tipo de sanção; e
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III - data de aplicação e data final da
vigência do efeito limitador ou impeditivo da
sanção, quando for o caso.
§ 3o As autoridades competentes, para
celebrarem acordos de leniência previstos nesta
Lei, também deverão prestar e manter atualizadas
no Cnep, após a efetivação do respectivo acordo,
as informações acerca do acordo de leniência
celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar
prejuízo às investigações e ao processo
administrativo.
§ 4o Caso a pessoa jurídica não cumpra os
termos do acordo de leniência, além das
informações previstas no § 3o, deverá ser incluída
no Cnep referência ao respectivo descumprimento.
§ 5o Os registros das sanções e acordos de
leniência serão excluídos depois de decorrido o
prazo previamente estabelecido no ato sancionador
ou do cumprimento integral do acordo de leniência
e da reparação do eventual dano causado, mediante
solicitação do órgão ou entidade sancionadora.
Art. 23. Os órgãos ou entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
todas as esferas de governo deverão informar e
manter atualizados, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no
âmbito do Poder Executivo federal, os dados
relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos
do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993.
Art. 24. A multa e o perdimento de bens,
direitos ou valores aplicados com fundamento
nesta Lei serão destinados preferencialmente aos
órgãos ou entidades públicas lesadas.
Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as
infrações previstas nesta Lei, contados da data da
ciência da infração ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
Parágrafo único. Na esfera administrativa
ou judicial, a prescrição será interrompida com a
instauração de processo que tenha por objeto a
apuração da infração.
Art. 26. A pessoa jurídica será representada
no processo administrativo na forma do seu
estatuto ou contrato social.
§ 1o As sociedades sem personalidade
jurídica serão representadas pela pessoa a quem
couber a administração de seus bens.
§ 2o A pessoa jurídica estrangeira será
representada pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal
aberta ou instalada no Brasil.
Art. 27. A autoridade competente que,
tendo conhecimento das infrações previstas nesta
Lei, não adotar providências para a apuração dos
fatos será responsabilizada penal, civil e
administrativamente nos termos da legislação
específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos
praticados por pessoa jurídica brasileira contra a
administração pública estrangeira, ainda que
cometidos no exterior.
Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as
competências do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do
Ministério da Fazenda para processar e julgar fato
que constitua infração à ordem econômica.
Art. 30. A aplicação das sanções previstas
nesta Lei não afeta os processos de
responsabilização e aplicação de penalidades
decorrentes de:
I - ato de improbidade administrativa nos
termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e
II - atos ilícitos alcançados pela Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas
de licitações e contratos da administração pública,
inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei no
12.462, de 4 de agosto de 2011.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento
e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 1o de agosto de 2013; 192o da
Independência e 125o da República.
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