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RESUMO 

 

SORÉ, Raphael Rodrigues. Os avanços estratégicos da Lei n. 12.846/2013 na prevenção 

e no combate à corrupção. 2017. 165 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

 

A dissertação analisa o papel da Lei federal n. 12.846/2013, apelidada de Lei Anticorrupção 

Brasileira, no contexto do combate e da prevenção à corrupção pública no Brasil, visando 

observar se ela apresenta instrumentos inovadores e mais adequados à repressão desse ilícito 

do que as normas que a antecederam. Para tanto, revisa-se a doutrina multidisciplinar sobre 

o fenômeno da corrupção e seu combate, visando à compreensão de onde e como a norma 

se insere no contexto jurídico brasileiro e em que pontos pode ela apresentar ou não um 

avanço. O primeiro capítulo aborda o fenômeno da corrupção, suas raízes e implicações, 

bem como os instrumentos jurídicos histórica e tradicionalmente implementados para seu 

desestímulo, apontando-se um descompasso entre os traços atuais do fenômeno e a estratégia 

normativa contra ele utilizada. No segundo capítulo, trata-se da figura do corruptor e da 

empresa no contexto apresentado pelo capítulo anterior, demonstrando-se que — apesar de 

representar elemento determinante no fenômeno da corrupção — as organizações 

econômicas e a racionalidade que as guia no sistema capitalista foram esquecidas pelas 

legislações sobre o tema até final da década de 1970, quando os Estados Unidos editaram o 

Foreign Corruption Practices Act (FCPA). A Lei americana inaugurou uma nova cepa de 

normas que passou a colocar as empresas no foco da repressão à corrupção pública, 

utilizando-se de instrumentos responsivos para incentivar a adoção de mecanismos 

preventivos por parte dos agentes econômicos e a autorregulamentação empresarial na 

questão. Diversos tratados internacionais da década de 1990 seguiram o exemplo e a pressão 

americana pelo estabelecimento de legislações análogas ao FCPA nos diversos países do 

globo, sendo a Lei n. 12.846/2013, que reprime a corrupção empresarial, também uma 

decorrência desses acordos. O terceiro capítulo aborda em específico a Lei e seus 

dispositivos principais, bem como aqueles que, em teoria, representariam avanços 

estratégicos na repressão à corrupção. Diversos elementos presentes na Lei modificam o 

status quo da legislação anticorrupção brasileira, sendo os primordiais o foco na efetividade 

e celeridade da aplicação, a adoção de instrumentos indutivos de prevenção e o 

estabelecimento de acordos de leniência. Ao final, pode-se concluir que a norma 

efetivamente avança ao evitar os gargalos jurídicos enfrentados por outras normas de 

objetivo semelhante e sobretudo ao utilizar-se de uma abordagem responsiva para 

compartilhar com as empresas a responsabilidade pela prevenção da corrupção. Nesse 

sentido, demonstra-se que a sistemática adotada pela lei e as altas sanções que se impõem 

em caso de descumprimento compelem as empresas e seus agentes à adoção interna de 

programas preventivos análogos aos indicados na implementação do FCPA, criando um 

ciclo virtuoso de integridade no mercado e nas empresas e reduzindo a vulnerabilidade social 

à corrupção. O acordo de leniência mostra-se adequado para modificar o cálculo empresarial 

da corrupção e desencorajar o ilícito; contudo, nota-se que sua formulação atual demanda 

reforma para que suas potencialidades sejam atingidas. Conclui-se que a Lei n. 12.846/2013 

representou avanço no arcabouço jurídico brasileiro ao inserir novas ferramentas jurídicas e 

ao induzir a prevenção; porém, demanda controle parcimonioso em sua aplicação. 

 

Palavras-chave: Corrupção. Empresa. Função Social. Responsabilidade civil da pessoa 

jurídica. Compliance. 

 

  



 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SORÉ, Raphael Rodrigues. The Strategic Advances of Law n. 12,846/2013 in Preventing 

and Combating Corruption. 2017. 165 p. 2017. Dissertation (Masters in State Law) – 

Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, 2017. 

 

This paper examines the role of Federal Law 12,846 of 2013 in the context of combating 

and preventing public corruption in Brazil, in order to investigate whether it introduces tools 

to suppress this kind of unlawful conduct that are more innovative and appropriate than the 

rules that preceded it. To that end, a review has been conducted of multidisciplinary 

scholarship on the phenomenon of corruption and its combat, thereby seeking to understand 

where and how the rule fits within the Brazilian legal context and at what points it does and 

does not represent an advance. The first chapter discusses the phenomenon of corruption, its 

roots and implications, as well as the historical and legal instruments traditionally 

implemented to discourage it, demonstrating the mismatch between the current features of 

the phenomenon and the regulatory strategy used against it. The second chapter contains a 

discussion on the figure of perpetrators of corruption and companies engaged in corruption 

within the context presented in the previous chapter, where it is shown that – despite 

constituting a determining factor in the phenomenon of corruption - economic organizations 

and the rationality that guide them in the capitalist system were forgotten by the legislation 

on the subject until the end of the 1970s, when the United States enacted the Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA). American Law inaugurated a new set of rules that came to be applied 

to companies in order to crack down on public corruption, thereby using responsive 

instruments to encourage the adoption of preventive mechanisms by the economic agents 

themselves and the business market self-regulation in question. Several international treaties 

from the 1990s followed suit and succumbed to American pressure to establish laws similar 

to the FCPA on a global basis, and Law 12,846, which stifles corporate corruption, is also a 

result of these agreements. The third chapter discusses this Law in particular and its main 

provisions, as well as those that, in theory, represent strategic advances in suppressing 

corruption. Various elements in that Law change the status quo of Brazilian anti-corruption 

legislation, particularly the focus on the effectiveness and speed of its application, the 

adoption of tools that encourage prevention of violations, and the establishment of leniency 

agreements. In the end, it can be concluded that this Law constitutes an effective advance 

because it avoids the legal bottlenecks faced by other statutes with a similar purpose and 

because, above all, it uses a responsive approach to share with companies the responsibility 

for preventing corruption. In this sense, it is shown that the system adopted by the law and 

the heavy penalties that are imposed in the event of non-compliance compel companies and 

their agents to adopt internal preventive compliance programs similar to those prescribed for 

complying with the FCPA, thereby creating a virtuous cycle of integrity in the market and 

inside companies and reducing social vulnerability to corruption. Leniency agreements are 

shown to be adequate to modify the cost-benefit analysis inherent in corporate corruption 

and discourage unlawful acts, but one may note that the current system calls for reform in 

order for it to realize its potential. As a conclusion, Law 12,846 represents an advance in the 

Brazilian legal framework by introducing new legal tools and inducing prevention, despite, 

however, calling for selective control over its application. 

 

Keywords: Corruption. Company. Social function. Liability of legal entities. Compliance. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema tratado na presente dissertação é, em suma, o estudo sobre os eventuais 

avanços que a Lei n. 12.846, de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, pode ter trazido para a 

modificação efetiva da realidade brasileira no que concerne à corrupção pública. 

A nova Lei inaugura no ordenamento jurídico pátrio a punição em âmbito 

administrativo para a pessoa jurídica que cometer ato de corrupção contra a Administração 

Pública brasileira ou estrangeira e inova na adoção de estratégias até então inexploradas em 

território brasileiro, como, por exemplo, o incentivo a que empresas adotem programas de 

integridade e o estabelecimento de possibilidade de acordos de leniência para a colaboração 

premiada de empresas com a Administração Pública. 

Sendo assim, buscou-se qualitativamente descrever os fatores econômicos ligados à 

corrupção e os meios legislativos tradicionalmente utilizados para o combate e prevenção 

desse mal, explicando-se sua natureza e tratando dialeticamente sobre seu sucesso ou 

insucesso, para então descrever o papel dado tradicionalmente pela legislação e pela 

sociedade à empresa nesse contexto. 

Se é o objetivo do presente estudo explorar se a referida Lei gerou avanços e em que 

tais avanços consistiram, é necessário que se note onde estávamos antes da Lei e onde 

estamos depois, bem como é necessário compreender se tal mudança representa algo 

passível de efetiva modificação social. 

Assim, apresentado o contexto nacional e internacional das estratégias jurídicas para 

o combate à corrupção e o papel da empresa nesse contexto, pretende-se possível uma análise 

exploratória de como a Lei n. 12.846, de 2013, encaixa-se nesse cenário, dialeticamente 

discutindo se as inovações que inaugura devem ser ou não consideradas avanços estratégicos 

no combate à corrupção no Brasil. 

Não por acaso, a hipótese testada é justamente a de que tal norma inova em 

abordagem e estratégia, sendo que os instrumentos jurídicos utilizados denotam foco 

pragmático e potencialidade para o avanço da sociedade brasileira para um patamar menos 

contaminado pela corrupção. 

Tendo em vista a escassa produção bibliográfica no país sobre a ainda recente 

legislação, busca-se também de modo empírico e hipotético-dedutivo analisar e projetar os 

impactos pragmáticos da nova peça legislativa na realidade corporativa e, em consequência, 

no panorama atual de corrupção no Brasil. 
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Fato é que a subversão do dever assumido, em prol de um benefício indevido, é um 

problema que transcende época ou setor da vida em sociedade, sendo a corrupção um 

problema que sempre afligiu as mais diversas instituições. 

Conforme buscar-se-á explorar, as práticas corruptas trazem prejuízo profundo às 

instituições que atingem, desmoralizando regras, aprofundando assimetrias e demolindo a 

confiança dos indivíduos, sobretudo quando tratamos de corrupção no setor público, uma 

vez que o que se coloca é a subversão do próprio direito fundamental de igualdade e, em 

última análise, a derrocada da legitimidade estatal. Os paradigmas sobre os quais repousa o 

Estado liberal moderno, de limitação dos poderes e de império das leis — o Estado de Direito 

—, sofrem corrosão premente quando instalada a corrupção, isso pois subverte ela a escala 

normativa, cria disparidades e deslegitima o poder constitucional. 

No decurso da história, diversas codificações passaram a abordar as condutas que 

lesam o patrimônio público; tal aperfeiçoamento também se deve ao fato de que a população 

e as próprias empresas passaram a notar que os males da corrupção pública não são limitados 

ao erário e aos dele dependentes, mas estendem-se ao sistema capitalista como um todo, na 

medida em que os atalhos que ela representa turbam o livre-mercado e cegam a meritocracia. 

Diversos são os rankings que medem a corrupção de uma sociedade ou de um país; 

entretanto, não se fazem eles necessários para a constatação de que existem Estados mais 

avançados e Estados mais atrasados nesse quesito, bem como para a percepção de que países 

com sistemas educacionais mais evoluídos, instituições mais consolidadas, meios de 

controle contábil, jurídico e financeiro mais robustos e ferramentas de accountability mais 

desenvolvidas têm maior sucesso em prevenir desvios. 

Os seus efeitos, contudo, não parecem limitados ao local em que ocorrem ou mesmo 

às estruturas estatais, sendo que mercados nacionais e internacionais são afetados pela 

assimetria criada pela corrupção. 

Nesse sentido, é natural que a corrupção apresente efeitos que se manifestem nas 

diversas searas da vida social. Como apresentado em mais detalhes abaixo, deixa ela 

sequelas na qualidade de vida da população, no desenvolvimento econômico do país, no 

estabelecimento democrático da sociedade, entre muitos outros. 

A relevância do tema sob discussão aqui é premente. Diversos estudos buscam 

avaliar o volume de recursos que o Brasil perde com a prática da corrupção e seu impacto 
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sobre crescimento econômico. Pesquisas conduzidas sobre o tema1 mostraram valores 

correspondentes a 11% do PIB, apontando, por óbvio, que a existência de corrupção 

endógena mostrou ser um fator de limitação do crescimento econômico, reduzindo os 

investimentos privados e o consumo das famílias, ocasionando uma redução na renda 

brasileira. 

Listado como um país de risco moderado/alto pelo ranking da transparência 

internacional,2 o Brasil foi por muito tempo conhecido como o país da impunidade, no qual 

grandes escândalos de corrupção sempre acabaram em pouca ou nenhuma punição a 

políticos e empresários. São volumosos os exemplos, de todas as décadas, de escândalos de 

corrupção em que — mesmo com robustas provas — empresários e políticos não 

enfrentaram sequer uma semana de prisão. Entre as décadas de 1990 e 2000, por exemplo, é 

possível apontar o caso dos “anões do orçamento”, de 1993, quando se descobriram desvios 

de R$ 100 milhões do governo federal, e o do “Propinoduto”, de 2002, ano em que foi 

descoberto que fiscais tributários do Rio de Janeiro receberam mais de US$ 34 milhões de 

empresários. 

Por outro lado, esse deletério fenômeno, que de maneira tão clara permanece fora de 

controle em âmbito nacional, não parece encontrar resposta adequada nas normas 

tradicionais para o combate à corrupção, as quais não parecem possuir uma aplicação 

eficiente para prevenir ou mesmo punir a prática desses atos. 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que, em 2013, 0,1% dos 

detentos nas prisões brasileiras provêm de crimes relacionados à corrupção, um percentual 

risível que se coloca muito aquém do que se sabe existir desses malfeitos no país e 

aumentando ainda mais a certeza do que sempre soubemos: o Brasil não pune corrupção. 

As razões que levam a tal realidade são complexas mas não são novidade: a 

burocracia judicial e o excesso de recursos possíveis favorece as defesas abastadas; os 

investigadores não possuem ferramentas suficientes para acompanhar a velocidade e a 

profundidade da capacidade de camuflagem das organizações criminosas; as provas que se 

consegue coletar são comumente invalidadas ou declaradas insuficientes; e, principalmente, 

a legislação existente para a repressão dos delitos ligados à corrupção é incapaz de oferecer 

                                                 
1 Nesse sentido vide CARRARO, A.; FOCHEZATTO, A.; HILBRECHT, R. O. O impacto da corrupção sobre 

o crescimento econômico do Brasil: aplicação de um modelo de equilíbrio geral para o período 1994-1998. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA, 34., 2006, Salvador. Anais... Salvador: ANPEC, 2006. 

Disponível em: <http://www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A057.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2016. 
2 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2015. Disponível em: 

<https://www.transparency.org/cpi2015/results>. Acesso em: 28 jul. 2016. 



14 

desestímulo suficiente para a prevenção geral desses crimes. 

Nesse contexto, a atualíssima “Operação Lava Jato” e as diversas outras 

investigações que com ela nasceram — mas que ganharam vida própria, como as operações 

“Sangue Negro”, “Custo Brasil” e “Acarajé” — repetem a já conhecida impressão de que a 

corrupção representa entrave volumoso ao desenvolvimento nacional. Contudo, também 

inovam ao trazer para o epicentro dos escândalos personagens que antes desempenhavam 

apenas um papel de coadjuvantes esquecidos: os empresários e as empresas. 

Apesar de empresas sempre terem figurado em casos de corrupção no Brasil, a mídia 

e mesmo a justiça não lhes reservavam destaque na notícia ou na punição. A Operação Lava 

Jato inaugura, dessa feita, um novo capítulo, na medida em que importantes empresários e 

empresas receberam grande ênfase. 

O que se evidencia, contudo, é que tal mudança não ocorre apenas no mundo dos 

fatos, mas também no das normas, que logo antes da Operação Lava Jato passou a contar 

com a citada norma de combate à corrupção com foco total na figura da empresa corruptora. 

Conforme se nota, a corrupção é há muito objeto de reprovação legislativa, e mesmo 

no presente diversos são os instrumentos para seu controle, como o Código Penal de 1940, 

a Constituição de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Improbidade 

Administrativa, a Lei da Ficha Limpa, dentre outros. 

É inegável, assim, que a prevenção e repressão de delitos praticados por agentes 

públicos possui um arcabouço jurídico consolidado para sua punição penal, administrativa e 

civil; contudo, é também inegável que tal conjunto de normas não se mostrou capaz de 

adequadamente atingir o objetivo de responder aos desafios impostos pelo fenômeno da 

corrupção. 

O primeiro problema sob foco, assim, é o de compreender como a corrupção foi 

tradicionalmente combatida pelo ordenamento jurídico para, então, buscar respostas sobre 

as razões para ter sido tal abordagem insuficiente. 

Nesse sentido, dedica-se o primeiro capítulo a propriamente localizar o tema e 

contextualizá-lo, apontando não apenas os possíveis conceitos de “corrupção”, mas também 

suas raízes e efeitos, apresentando as razões que devem fazer com que seu combate seja 

importante agenda legislativa, política e jurídica para as nações. 

No mesmo capítulo, buscar-se-á, então, compreender o status quo do Direito 

tradicionalmente empregado para esse combate, passando pela história, pelas estratégias e 

pelas normas efetivamente existentes no Brasil que visam ao combate à corrupção, sendo 

que a compreensão da rationale por trás dessas normas e de que tipo de estratégia elas 
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representam é fundamental para que depois se possa julgar no que coincidem e no que 

diferem da Lei n. 12.846/2013. 

Após a delimitação da corrupção e da profilaxia tradicional a ela oferecida pelo 

Direito, passa-se então a explorar a figura do corruptor na relação corrupta e, em 

consequência, a dos agentes econômicos. 

A nossa hipótese, testada na presente dissertação, é a de que a resolução, ou pelo 

menos aprazamento, da questão da corrupção requer que ela seja abordada por uma 

variedade de perspectivas que simultaneamente afetem diferentes causas do problema, 

visando reduzir tanto a demanda por propina quanto a sua oferta,3 e que para fazê-lo são 

necessárias normas com características modernas e adaptadas à inegável realidade hodierna 

da complexidade e poder das organizações empresariais e ao mesmo tempo dificuldade e 

oportunidade que isso representa para a busca estatal do combate à corrupção. 

O segundo capítulo dedica-se, dessa feita, a explorar as razões pelas quais a figura 

do corruptor tradicionalmente ficou fora do foco legislativo e punitivo, bem como a 

compreender o papel e a responsabilidade que a figura da empresa pode possuir nesse 

contexto jurídico tomando em conta o arcabouço jurídico constitucional brasileiro e as 

obrigações que ela já possuía antes da edição da Lei n. 12.846, de 2013. 

A assunção desse papel determinante das organizações empresariais na prevenção à 

corrupção não é, contudo, inovação deste trabalho ou mesmo novidade inaugurada pelo 

legislador brasileiro, sendo que é com essa mesma premissa que nos parece que a 

comunidade internacional, consciente de que mecanismos jurídicos de controle e punição 

sobre a oferta da corrupção são relevantes ferramentas para o combate a esse fenômeno, 

passou, a partir dos anos 1990, a buscar acordos multilaterais que induzissem os regramentos 

nacionais à adoção de mecanismos de punição à corrupção empresarial. 

Nessa esteira, dedica-se o capítulo segundo também à apresentação desses 

instrumentos que inspiraram a legislação brasileira no foco ao combate e indução à 

prevenção da corrupção em âmbito empresarial, buscando-se compreender as razões e 

desenvolvimento do movimento internacional inaugurado pelos Estados Unidos em seu 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de 1977, e as normas internacionais que o seguiram, 

como a “Convenção Interamericana Contra a Corrupção”, idealizada pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA), firmada em 1996, a “Convenção sobre o Combate da Corrupção 

                                                 
3 DUNFEE, Thomas W; HESS, David. Getting from Salbu to the Tipping Point: The Role of Corporate Action 

within a Portfolio of AntiCorruption Strategies. Northwestern Journal of International Law & Business, v. 

21, n. 2, p. 471-490, inverno 2001, p. 471-473. 
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de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais”, da 

Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), firmada em 

1997, e a “Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC)”, de 2003, todas 

elas assinadas pelo Brasil. 

Sendo assim, se é o objetivo do primeiro capítulo compreender a relação entre o 

Direito e a corrupção, é o do segundo apresentar as possibilidades e implicações da adição 

da figura da empresa nessa equação. 

Por isso, o capítulo segundo é ainda dedicado a explorar as dificuldades que o Direito 

possui para o combate à corrupção nas corporações, mas também as transformações que a 

própria mudança cultural sobre o tema já impacta nas responsabilidades dos atores 

empresariais. 

O derradeiro e terceiro capítulo aproveita-se do contexto formado pelos anteriores 

para tratar então da Lei n. 12.846/2013 em si e dos instrumentos que — tendo em vista o 

papel da empresa trabalhado no capítulo 2 — diferem dos tradicionais elementos tit for tat 

abordados no capítulo 1. 

Como já se falou, a norma para a punição das pessoas jurídicas que se envolvem em 

atos de corrupção, inclusive no exterior, era esperada. As convenções citadas já a previam e 

outras partes do globo a vêm adotando há muito, sendo que explorar-se-á se a lei editada foi 

além de simples e formalmente preencher uma lacuna no ordenamento nacional, ou se trouxe 

elementos efetivos para a transformação social. 

Para tal, buscar-se-á compreender o contexto de concepção da Lei n. 12.846/2013 e 

seus principais dispositivos, buscando não uma análise exaustiva e procedimental de seu 

texto — o que não é o objetivo do presente —, mas sua racionalidade central e, sobretudo, 

os elementos distintivos no que toca à estratégia que utilizou para o combate à corrupção. 

A análise da referida Lei, nesse sentido, deve cingir-se aos seus elementos que a 

diferem materialmente dos utilizados nas legislações anteriores, observando-se 

empiricamente sua aptidão ou não para o fim dúplice a que se destinam: de punição a 

empresas corruptas, mas sobretudo de prevenção à ocorrência de corrupção praticada por 

empresas no futuro. 

Sendo assim, espera-se analisar em profundidade os elementos supostamente 

modernizantes da jovem lei no que diz respeito à indução de modificação do comportamento 

dos agentes empresariais — trabalhando com uma lógica ao mesmo tempo punitiva e 

premial — e do consequente compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e os 

agentes econômicos na luta contra a corrupção. 
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Em conclusão, em suma, buscar-se-á demonstrar as seguintes hipóteses: i) que o 

fenômeno da corrupção possui implicações graves para o Estado e a sociedade, sendo 

necessária a adoção de instrumentos jurídicos para seu combate e punição; ii) que os 

tradicionais instrumentos jurídicos são insuficientes para o combate à corrupção praticada 

por agentes econômicos; iii) que os agentes econômicos possuem papel, interesse e 

responsabilidade central na luta contra a corrupção; iv) que para tal se faz necessária uma 

nova cepa de normas para esse combate, com foco em redução da vulnerabilidade, indução 

à prevenção à corrupção e de compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e as 

empresas; v) que a Lei n. 12.846, de 2013, se insere nessa quadra histórica como 

modernizante instrumento de combate a esses malfeitos ao trazer instrumentos aptos à 

modificação social com uma abordagem que compreende a matriz econômica da lógica da 

corrupção empresarial. 
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1 O COMBATE E A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 

 

1.1 O conceito de “corrupção” 

 

A palavra “corrupção” figura diuturnamente nas bocas e mentes de quase todo 

brasileiro, sendo uma das mais usadas em jornais, discussões políticas e preocupações do 

cidadão comum. Desde junho de 2013, também a solução para essa endemia vem sendo 

debatida e pensada até mesmo por aquele cidadão que, outrora, se considerava 

desinteressado. Mas apesar de tanto uso e de definições, como veremos a seguir, tão 

certeiras, é certo que para entendermos a corrupção devemos considerar que há grande 

dificuldade de consenso no tocante ao que vem ou não a ser uma ação de corrupção.4 

A expressão deriva do latim corruptio, que remete ao sentido etimológico de 

depravar, destruir ou adulterar algo.5 

No dicionário de Antônio Houaiss,6 corromper é “subornar alguém para o interesse 

próprio ou de outrem”, em significação, como veremos mais a frente, bem mais restritiva 

que a adotada pela chamada Lei Brasileira Anticorrupção, tema central do presente trabalho. 

A Transparência Internacional classifica corrupção como “the abuse of entrusted 

power for private gain” (o abuso do poder confiado por outrem para ganho pessoal), o que 

envolve três ideias principais: abuso, poder confiado por outrem, ganho pessoal. Nesse 

sentido, não é suficiente o abuso acidental, é necessária a intenção. Nota-se que esse conceito 

é bem genérico e contempla tanto corrupção pública quanto privada. 

Para John Macrae, “corrupção” é uma troca entre duas partes (um que demanda e um 

que fornece) que realoca as fontes, imediata ou futuramente, e envolve o uso ou abuso da 

responsabilidade pública ou coletiva para fins privados.7 

A dificuldade já citada sobre o que é ou não um ato de corrupção, segundo os que se 

dedicam ao tema com mais atenção, ocorre em grande parte pois a definição de corrupção 

demanda uma análise multidisciplinar, envolvendo áreas como Administração Pública, 

Filosofia, Ciência Política, Economia, Antropologia, Sociologia e Direito. 

Segundo Rita de Cássia Biason,8 antes de adquirir tom mais científico, os estudos 

                                                 
4 BIASON, Rita de Cássia (Org.). Temas de corrupção política. São Paulo: Balão, 2012, p. 9. 
5 DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph. Vocabulário jurídico. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 449. 
6 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
7 MACRAE, J. Underdevelopment and the Economics of Corruption: A Game Theory Approach. World 

Development. Montreal: Elsevier, v. 10, n. 8, p. 677-687, 1982. 
8 Ibidem, p. 9. 
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sobre corrupção estavam impregnados de conteúdo moral, ou seja, a corrupção era um ato 

condenável por violar as normas morais, o que levava a uma personalização de compreensão 

e julgamento sobre a questão. 

Isso conduzia ao pensamento segundo o qual a responsabilidade social e política por 

atos corruptos ficava ligada à ação de pessoas ruins, de caráter vulnerável, e não a um 

problema institucional de traição à função atribuída ou ainda de vulnerabilidade de um 

determinado processo decisório. 

São essas as chamadas explanações personalísticas, com a corrupção vista como ação 

má de gente ruim, é dizer, mais ligada à psicologia do que a um estudo social aprofundado. 

No entanto, Norberto Bobbio ensina que a corrupção não deve ser analisada sob o 

foco de moralidade e imoralidade, mas de legalidade e ilegalidade. Acrescenta a isso que se 

deve considerar também as diferenças presentes nas normas legais e sociais, além da 

diversidade de comportamentos do setor privado e do setor público.9 

Zani Brei10 aponta, nesse sentido, que ao entendimento personalístico sucedeu-se a 

associação da corrupção ao sistema social, fazendo referência a um fenômeno social ao qual 

chama de “explanações institucionais”, apontando a corrupção como subproduto de pressões 

sociais e culturais, trazendo, portanto, esses dois fatores (estruturas social e cultural) para o 

centro do debate. 

Ao fundo dessa visão o que se tem é a comum ligação que se faz entre a corrupção e 

a cultura de um determinado local, a qual seria mais ou menos tolerante com o não 

cumprimento das leis e com a apropriação do interesse público pelo privado. 

É nesse contexto que ganha relevo a chamada Lei de Gérson — expressão 

comumente utilizada para se referir à ideia de que o povo brasileiro acredita que o importante 

é tirar vantagem para si, pouco importando os meios pelo quais se chegue a essa vantagem. 

Se o seu nome remete a uma propaganda de cigarro no qual famoso jogador de futebol 

colocava a desonestidade em benefício próprio como um verdadeiro atributo, uma qualidade 

do “bom brasileiro”, seu conteúdo a coloca como ponto central no debate das raízes da 

gravidade do problema da corrupção em terras pátrias. 

Longe de buscarmos, em tão breve trabalho, nos imiscuir em tão relevante debate — 

mas é notório que, apesar de seguramente compor o cenário que nos empurra para índices 

                                                 
9 PASQUINO, Gianfranco. Corrupção. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: Universidade de Brasília, 1998, v. 1, p. 291-293. 
10 BREI, Zani Andrade. A corrupção: causas, consequências e soluções para o problema. Revista de 

Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 103-115, maio/jun. 1996, p. 104. 
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vergonhosos na percepção de corrupção, ela não pode explicar e justificar por completo a 

questão. 

Em verdade, vários daqueles que a enxergam como um fator puramente cultural a 

enxergam também sob uma vertente funcionalista, como uma resposta aos malefícios e 

assimetrias inerentes a uma sociedade em desenvolvimento: 

 

em algumas sociedades em fase de transição, determinadas práticas, como 

nepotismo, espoliação e suborno, podem mesmo contribuir para certos 

aspectos do desenvolvimento político, em termos de unificação e 

estabilidade, participação da população nos negócios públicos e 

desenvolvimento de partidos políticos viáveis. Tais práticas não 

constituem danos irreparáveis, podendo ser amplamente boas e aceitáveis, 

desempenhando funções importantes para uma sociedade em dado 

momento histórico. A corrupção pode, assim, ser vista mais como canal 

normal de atividade política do que como caso patológico ou desviante que 

requeira punição: é parte regular e integral da operação da maioria dos 

sistemas políticos.11 

 

Wertheim,12 assim como Huntington13 e diversos outros autores sustentam que, em 

países em desenvolvimento, o Estado pode se deixar cair nas mãos de uma elite que não 

necessariamente comungue dos interesses gerais da pátria e da sociedade, fazendo com que 

a burocracia seja vista (e, de modo geral, efetivamente seja) um instituto hostil, que super-

regula e é indiferente, se não avesso ao investimento e à inovação, sendo a corrupção, no 

fundo, canal para a eficiência. 

Como afirma Brei, a corrupção é vista como uma disfunção funcional, muitas vezes 

tônica, mas não tóxica, para o desenvolvimento político e o crescimento econômico, 

justamente por burlar a inerte burocracia, sendo verdadeira força motriz do processo de 

modernização — em visão não raro expressa por muitos brasileiros em conversas informais. 

Essa visão oportunista dos funcionalistas é superada em um terceiro momento, no 

qual uma onda legalista de doutrinadores passa a se dedicar mais ao tema, utilizando um 

parâmetro legal e normativo para a compreensão e definição do que vem a ser a corrupção. 

Apesar de trazer maior segurança — por apontar um paradigma sólido para a 

qualificação da corrupção, no caso uma norma —, tal visão também leva a certos problemas, 

na medida em que as normas variam nos diversos Estados e no tempo. Além disso, nessa 

visão positivista deixa-se de lado os aspectos sociais, políticos e econômicos da questão. 

                                                 
11 BREI, Zani Andrade. Op. cit., p. 104. 
12 WERTHEIM, W. F. Sociological aspects of corruption in Southeast Asia, apud BREI, Zani Andrade. Op. cit. 
13 HUNTINGTON, S. P. Modernization and Corruption, apud BREI, Zani Andrade. Op. cit. 
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Segundo aponta a doutrina,14 entre os anos de 1960 e 1980, a definição comumente 

usada centrava-se no conceito legalista e na distinção entre esfera pública e privada, 

apontando a corrupção como gênero que envolve diversas espécies. É o que se dá para o 

Programa Contra a Corrupção do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – 

UNODC, que entende o conceito de “corrupção” como sendo extremamente amplo, 

incluindo práticas como o suborno, a propina, a fraude e a apropriação indébita e, ainda, todo 

tipo de desvios de recursos por parte de um funcionário público. Além disso, o mesmo 

programa coloca nas espécies do gênero “corrupção” também nepotismo, extorsão, tráfico 

de influência, utilização de informação privilegiada para fins pessoais e a compra e venda 

de sentenças judiciais, dentre diversas outras práticas.15 

Nota-se, outrossim, que, nessa visão, não está abandonada a ideia funcionalista de 

que a corrupção pode, em verdade, servir à sociedade, como demonstram as ideias da 

Transparência Internacional16 (que coloca a corrupção como o abuso de poder para obtenção 

de ganhos privados) e do Banco Mundial17 (que define corrupção como o abuso do cargo 

público para ganhos privados). Apesar de não defenderem, evidentemente, a corrupção, de 

certa forma admitem, como faz Joseph Samuel Nye,18 que pode ela atuar na redução da 

burocracia, no auxílio ao empreendedorismo e na formação do capital. 

Contudo, o próprio Nye também sustenta que tem ela indubitável aspecto condenável 

de favorecimento pessoal às custas do interesse público e, consequentemente, de 

aprofundamento das assimetrias. 

Nesse sentido, o autor aponta19 que terá a corrupção efeito de fomento e/ou de 

subversão a depender da cultura dos grupos dominantes,20 da segurança dos membros da 

elite que se corrompem e dos mecanismos de controle, sejam sociais, sejam institucionais, 

sobre os atos de corrupção. 

                                                 
14 BIASON, Rita de Cássia (Org.). Op. cit., p. 11. 
15 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. UNODC 

e Corrupção. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/index.html>. Acesso em: 12 

out. 2016. 
16 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. What Is the Corruption Perceptions Index? What Is Corruption 

and How Does the CPI Measure It? Disponível em: <http://www.transparency.org/ 

cpi2011/in_detail#myAnchor3>. Acesso em: 27 jun. 2015. 
17 BANCO MUNDIAL. Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Disponível 

em: <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
18 NYE, Joseph Samuel. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. The American 

Political Science Review, v. 61, n. 2, p. 417-427, jun. 1967. 
19 Ibidem, p. 423. 
20 Nota-se aproximação, nesse ponto, com a já citada percepção da corrupção como sistema social. 
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Como bem apontado em uma reação doutrinária21 ao pensamento de que a corrupção 

pode, a longo prazo, trazer benefícios sociais, cria-se uma justificativa sociológica para sua 

proliferação, atingindo-se um grau sistêmico que domina o modo de operar do Estado, 

destruindo a credibilidade pública e a efetividade organizacional.22 

A violação da lei e da norma se torna a regra de conduta, passando a existir crescente 

discrepância entre a norma escrita e a conduta real dos funcionários: violadores são 

protegidos e não violadores são penalizados, criando-se uma espiral nefasta que corrói a 

crença nas instituições. 

Ainda, nos parece figurar nessa justificação funcionalista verdadeiro salvo-conduto 

para o aprofundamento das desigualdades, e não, como se clama, para seu aprazamento 

liderado pela livre-iniciativa. 

Isso ocorre pois, em um ambiente de corrupção sistêmica, o interesse público é 

substituído pelo privado do melhor pagador, o qual será, invariavelmente, o que mais 

recursos econômicos possuir para o pagamento da propina. 

Ora, se o interesse público fica à mercê dos mais ricos, passam a ser eles os principais 

beneficiados pela intervenção estatal, aprofundando-se ainda mais as assimetrias 

econômicas e invertendo-se a lógica social-democrata de um Estado que, em ambiente de 

mercado, proteja a dignidade das parcelas hipossuficientes da comunidade. 

Como bem afirma Biasson: “a presença da corrupção não se justifica, mesmo que 

seja para reduzir a rigidez da burocracia nas suas relações com a sociedade. A corrupção 

sistêmica bloqueia todos os esforços de reforma e modernização da burocracia, e leva à perda 

da autoridade.”23 

De qualquer maneira, nota-se que a corrupção é, neste momento, ainda vista como 

tema cativo da esfera pública, centrada em cargos e funções do Estado e puramente a ele 

submetida. Tal concepção passa a ser contraposta por economistas e cientistas, como Susan 

Rose-Ackerman24 e Klitgaard,25 que enxergam também no setor privado atos vistos como 

de corrupção, sempre considerada, em aproximada síntese, como a traição de confiança de 

                                                 
21 Segundo Brei, é o caso de: CAIDEN, Gerald E.; CAIDEN, Naomi J. Administrative Corruption. Public 

Administration Review. American Society for Public Administration, v. 37, n. 3, p. 301-309, maio/jun. 1977; 

WERNER, Simcha B. New Directions in the Study of Administrative Corruption. Public Administration 

Review. American Society for Public Administration, v. 43, n. 2, p. 146. 23, mar./abr. 1983; BECQUART-

LECLERQ, Jeane. Paradoxes of Political corruption: a French View. In: HEIDENHEIMER, A. J.; JOHSTOM, 

Michael; LEVINE, Victor T. (eds.). Political Corruption: A handbook. [S.l.]: Transaction, 1989, p. 191-210. 
22 BREI, Zani Andrade. Op. cit., p. 106. 
23 BIASON, Rita de Cássia (Org.). Op. cit., p. 14. 
24 ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption: A Study in Political Economy. Nova York; London: Academic, 

1978. 
25 KLITGAARD, Robert. Controlling Corruption. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1988. 
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um agente em troca de um benefício individual em relação à instituição que lhe delegou 

algum poder. 

Não é o escopo do presente trabalho a busca de um conceito de “corrupção” ou 

mesmo o julgamento de seu ônus ou (não para nós) bônus, sendo que o colocado em epígrafe 

serve como provocação para que se note que se trata de um tema muito menos simples e 

consensual do que comumente se julga. 

Essa compreensão é importante para que se note que nenhum mecanismo de combate 

à corrupção, seja ele legislativo, seja ele de qualquer outra natureza, terá sucesso se não 

compreender esse fenômeno em seus diversos aspectos. 

Em relevante trabalho sobre o tema, Roberto Livianu,26 apresentou um quadro que 

sintetiza de maneira bastante didática tais aspectos, sendo possível cotejá-los com as diversas 

visões sobre o tema expostas em epígrafe. Segundo ele, é possível dividir em quatro grandes 

grupos as definições de “corrupção”.  

No primeiro grupo estariam o já citado abuso de cargo público ou não cumprimento 

de normas jurídicas por parte dos responsáveis públicos, em uma vertente bastante ligada ao 

citado legalista. Este grupo, como dito anteriormente, liga sempre a corrupção ao exercício 

específico de cargo público, o que as restringe, deixando de fora muitas atuações que, na 

sociedade atual, podem causar danos ao patrimônio público, mesmo que de maneira indireta, 

como, por exemplo, a colusão de particulares para a fraude à concorrência em licitação 

pública, caso no qual os danos ao erário são gigantescos e em que se prescinde de 

participação de agentes públicos (como o atual caso sob investigação do CADE e da 

Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo de suposto cartel em obras do 

setor metroferroviário em São Paulo, Distrito Federal, Porto Alegre, Rio de Janeiro e 

Salvador). 

O segundo grupo, segundo Livianu, concentraria as definições no mercado e serve 

para a análise econômica da corrupção, definindo-se o corrupto como “aquele que utiliza o 

cargo como um negócio, cuja conta de resultados busca maximizar”.27 Como já notamos 

supra, apesar de interessante, a visão dos economistas limita-se a explicar o porquê do ato 

corrupto — ou seja, sua racionalidade — não se dedicando, entretanto, a defini-lo ou a 

estabelecer pontos de combate. 

O terceiro grupo citado pelo autor afirma a existência de corrupção: 

                                                 
26 LIVIANU, Roberto. Corrupção: incluindo a Lei Anticorrupção. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin. 2014, p. 

24-25. 
27 Ibidem, p. 25. 
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quando um responsável por um posto público ou por funções e atribuições 

definidas é, por meio monetário ou de outra natureza não legalmente 

prevista, induzido a atuar favorecendo a quem proporciona um benefício 

e, através dele, causa danos ao público e a seus interesses. Este grupo 

abrange de forma ampla os financiamentos de partidos políticos e é 

adequado ao estudo de políticas públicas.28 

 

O quarto e último grupo, segundo o panorama traçado pelo autor, se refere aos 

autores que incluem conceitos históricos e sociológicos vinculados à percepção social, vez 

que, quando se vislumbra um conceito histórico, os critérios sobre a corrupção variam de 

país para país. Nesse ponto apresentam-se as corrupções denominadas negra, cinza e branca. 

A primeira inclui todo o conjunto de ações condenadas pelas elites morais do país 

correspondente, havendo uma identidade entre a lei e a opinião pública. A corrupção cinza 

é aquela que determina uma situação ambígua, pois a elite a condena, mas os cidadãos não 

a rechaçam plenamente. Por sua vez, a branca seria aquela não condenada pela elite ou pela 

população de forma clara, mas tolerada, embora não totalmente, como, por exemplo, o 

chamado lobby. 

O panorama sintético elaborado por Livianu não resolve o problema de encontrar um 

conceito para “corrupção”, em verdade nem o tenta. Como bem afirma o autor, o escopo é 

justamente apontar que é tarefa impossível buscar uma definição que vá abarcar todos os 

citados aspectos que englobam a corrupção. 

Um denominador comum, entretanto, pode ser encontrado na doutrina lusitana de 

Antonio Manuel de Almeida Costa,29 para quem o abuso de confiança é o elemento central 

da questão, havendo sempre uma bilateralidade no delito de corrupção: de um lado o agente 

público que abusa da confiança do Estado, e do outro o autor secundário, que o corrompe 

para ilidir uma norma ou uma ordem legalmente estabelecida. 

A doutrina sempre divergirá sobre tratar-se de uma unidade criminosa, onde ambos 

são partícipes de um delito único, ou de condutas complementares em delitos distintos (como 

optou o Código Penal brasileiro). 

Entretanto, a pura compreensão de que se trata de um delito que geralmente contará 

com dois polos é fundamental para o presente trabalho, na medida em que o que justamente 

sustentamos é que, na Lei Anticorrupção, finalmente se olhou de maneira mais rigorosa para 

o polo secundário dessa relação perniciosa, qual seja, o do corruptor. 

                                                 
28 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 24-25. 
29 COSTA, António Manuel de Almeida. Sobre o crime de corrupção. Coimbra: Almedina, 1987, p. 22. 
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Nossa posição, baseada mais na vivência profissional no combate a tão nefasto mal, 

é mais abrangente que todas aquelas colocadas em epígrafe, uma vez que vemos a corrupção 

como a subversão de um poder-dever por parte de um agente que utiliza da confiança de 

alguém ou de uma instituição em troca de um benefício irregular de qualquer natureza para 

si ou para outrem. 

 

1.2 Por que combater a corrupção 

 

A OCDE produziu um breve resumo sobre os motivos pelos quais todos devem se 

preocupar com o problema da corrupção, deixando claro que os agentes do combate à 

corrupção não devem ser somente o Governo de um país, mas também seus cidadãos e mais 

ainda seus empresários. 

A corrupção se dá de várias formas, podendo ser a empresa que paga para vencer a 

licitação e construir uma hidrelétrica, ou o diretor da universidade pública que desvia 

dinheiro de pesquisa e ensino para fins privados, ou ainda o policial que aceita um “presente” 

para não escrever a multa de trânsito. 

A corrupção é, assim, extremamente capilarizada e atinge os mais variados níveis e 

esferas da sociedade; até por isso é tão nefasta à economia, à política e ao desenvolvimento 

social. A exemplo: estima-se que o custo da corrupção é de mais de 5% do PIB mundial, 

chegando a quase US$ 2,6 trilhões, sendo US$ 1 trilhão pago por ano em subornos ao redor 

do mundo. 

Outrossim, a corrupção generalizada não só atinge indiretamente as empresas, mas 

também diretamente. Em primeiro lugar pois, caso não paguem a propina, outros pagarão e 

o negócio visado restará perdido. Como resultado, tem-se que a maioria das empresas 

envolvidas em ramos notoriamente corruptos já inclui no cálculo de suas negociações o valor 

do pagamento ilegal. Somado a isso, aumentam-se os custos também porque devem ser 

incluídos nos cálculos os processos e multas que poderão advir do pagamento de suborno. 

Ademais, além de ter os custos da transação elevados pelo pagamento da propina em 

si, tem-se ainda que este não garante necessariamente a vitória numa licitação, uma vez estar-

se falando em atitude ilícita que não poderá ser contestada caso haja quebra do acordo. 

Deve-se contar, ainda, com as perdas gerais do país — é dizer, um país com altos 

níveis de corrupção tende a receber menos investimentos internacionais pela instabilidade 

gerada. Também, o governo de um país corrupto passa a investir em larga escala nos grandes 

projetos, pois estes darão mais retorno para os particulares e, assim, aumentarão também os 
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subornos pagos, em detrimento de obras, projetos e pesquisas muitas vezes mais relevantes 

e necessários para a sociedade. 

Nesse sentido, a corrupção institucionalizada aumenta a desigualdade e a 

ineficiência. Com relação à primeira, favorece aqueles que já possuem grande influência e 

capacidade financeira, e, assim, as informações, os recursos e os benefícios são 

intercambiados entre os próprios participantes da alta sociedade, isolando ainda mais os 

menos favorecidos. 

Ainda na questão da desigualdade, o escoamento de recursos públicos recai 

proporcionalmente mais sobre aqueles que possuem menos condições, pois os tributos 

tendem a aumentar para manter o investimento do Estado e o desvio ilegal. A maior 

desigualdade não se dá somente em relação aos mais ricos e mais pobres, mas também às 

maiorias e minorias, ou seja, negros, homossexuais e mulheres entram numa espiral de 

isolamento, perpetrando-se uma sociedade dominada por homens, brancos e heterossexuais. 

Já em se tratando da redução vertiginosa da eficiência, esta advém do benefício 

àquele que, na maioria das vezes, não é o mais capacitado para o que se pretende, mas que, 

por possuir grande acesso aos tomadores de decisão, obterá maiores privilégios. 

Outras questões mais distantes são também afetadas pela corrupção. As alterações 

climáticas e a poluição, por exemplo, só são realmente combatidas com governos probos. A 

segurança internacional é sensibilizada com a existência de governos corruptos, pois estes 

geralmente resultam em revoltas e revoluções violentas. 

Reitera-se que os prejuízos perpetrados pela corrupção não atingem somente uma ou 

algumas camadas sociais, mas toda a coletividade, das mais diversas formas. Assim, para o 

combate à corrupção não basta o envolvimento de um grupo social ou de parte da sociedade, 

necessita-se da participação de toda a comunidade global. 

 

1.2.1 Raízes, efeitos e características da corrupção 

 

Anualmente, a Transparência Internacional publica seu ranking de percepção da 

corrupção apontando uma nota para cada país do globo no tocante à corrupção neles 

percebida e dispondo-os graficamente em um mapa onde aponta em cores próximas mais 

avermelhadas os com desempenho pior e em cores mais amareladas os com desempenho 

mais favorável (ver figura 1). 
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Figura 1 - Ranking de percepção da corrupção30 

 

Em uma leitura rápida e generalista, é possível notar alguns padrões sobre o 

fenômeno da corrupção, como o fato de que há locais no globo que concentram países de 

pior performance, assim como existe geralmente uma zona de transição (laranja) entre países 

com notas melhores (amarelo) e com notas piores (vermelho). 

Esse mesmo padrão é notado no estudo de desenvolvimento humano do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD apresentado em 14 de dezembro de 

2015, onde não apenas se nota o mesmo padrão de zonas de transição entre nações mais e 

menos desenvolvidas, mas, sobretudo, grande coincidência entre a zona de posicionamento 

dos países na questão da corrupção e do desenvolvimento (ver figura 2). 

Nota-se, assim, uma sobreposição que não é surpreendente: o desenvolvimento e a 

corrupção são inimigos. Discutir-se se é a corrupção que impede o desenvolvimento ou se é 

o desenvolvimento humano que freia a corrupção é uma tarefa árdua, em que se chegará à 

conclusão de que são fenômenos retroalimentados. 

 

 

                                                 
30 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2015. Op. cit. 



29 

 

 

Figura 2 - Mapa de desenvolvimento humano31 

 

Não é inédita a nossa observação, já representada em estudo da Federação das 

Indústrias de São Paulo de modo ainda mais explícito (ver figuras 3 e 4). 

 

 

Figura 3 - Custos econômicos e propostas de combate32 

                                                 
31 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

International Human Development Indicators. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/countries>. Acesso 

em: 12 out. 2016. 
32 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório Corrupção: custos 
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Figura 4 - Custos econômicos e propostas de combate33 

 

Conforme já se apontou em epígrafe, para o próprio conceito de “corrupção” 

colabora o subdesenvolvimento, vez que a instabilidade social e institucional a ele inerente 

é o ambiente fértil para os atalhos ilegais. 

Os estudiosos das raízes da corrupção não raro as ligam justamente à arquitetura 

institucional frouxa, à educação defeituosa, à desigualdade e ao aculturamento político que 

acompanham o subdesenvolvimento, sendo que Hope bem aponta que as razões que levam 

a corrupção a proliferar em países em desenvolvimento, para esse autor, são:  

 

a) ausência de uma ética do trabalho no serviço público, falta de 

comprometimento e responsabilidade, ocorrendo desrespeito a regras e 

regulamentos; b) pobreza e desigualdade, forçando indivíduos a tolerarem 

ou até a se envolverem com ações corruptas; c) liderança e disciplina 

ineficientes por parte dos políticos, pela fraca noção do que seja o interesse 

nacional; d) expansão do papel do Estado e da burocracia, com crescimento 

do poder discricionário do funcionário, o que possibilita abusos; e) atitudes 

culturais e padrões de comportamento que privilegiam as orientações 

                                                 
econômicos e propostas de combate. Mar. 2010. Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/arquivo-

download/?id=2021>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
33 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Op. cit. 

 



31 

 

tradicionais ao invés das modernas; f) a existência de uma opinião pública 

fraca e apática, que não funciona como uma contraforça.34 

 

Nota-se, pelo exposto, que a falta de desenvolvimento é fator determinante para a 

germinação e proliferação da corrupção; contudo, como já se adiantou, é também ela própria 

obstáculo ao desenvolvimento, alimentando-se um ciclo vicioso. 

A UNODC, por exemplo, aponta ser a corrupção o maior obstáculo ao 

desenvolvimento, sendo que 1 trilhão de dólares são gastos em subornos e 2,6 trilhões são 

desviados. Dentre os diversos prejuízos apontados no estudo “Corrupção e 

Desenvolvimento”, chama atenção o quanto a corrupção é elevadamente prejudicial aos 

sistemas de saúde, resultando em perdas imensuráveis à saúde pública, uma vez que seus 

recursos são limitados: 

 

Nos países desenvolvidos, por exemplo, se estima que a fraude e o abuso 

nos serviços de saúde custem entre US$ 12 e US$ 23 bilhões por ano a 

cada governo. No setor farmacêutico, quantias vastas que podem chegar a 

US$ 50 bilhões são destinadas todo ano à compra de produtos: um mercado 

tão grande que é extremamente vulnerável à corrupção.35 

 

Nesse mesmo sentido, Susan Rose-Ackerman discorre: 

 

Eu exploro a interação entre atividade econômica produtiva e rent seeking 

improdutivo ao focar no fenômeno universal da corrupção no setor 

público. Estudos recentes mostram que altos níveis de corrupção estão 

associados a baixos níveis de investimento e crescimento. A corrupção 

reduz a efetividade de políticas industriais e incentiva, de certa forma, a 

violação de regulamentações e leis tributárias. O investimento estrangeiro 

direto (FDI) é desincentivado pelos altos níveis de corrupção. Mesmo 

quando corrupção e crescimento econômico coexistem, subornos 

introduzem custos e distorções. Autoridades de alto nível, quando são 

corruptas apoiam muitos investimento públicos improdutivos e limitam o 

FDI, mas encorajam investimentos públicos excessivos em infraestrutura. 

Num regime corrupto, atores econômicos inescrupulosos, como os 

envolvidos em negócios ilegais, possuem uma relativa vantagem. Um país 

é mais pobre no geral se os níveis de corrupção são elevados. Podendo ficar 

preso numa situação na qual a corrupção atrai mais corrupção e ainda 

desincentiva os investimentos estrangeiros legítimos. Estudos empíricos 

ao redor do mundo confirmam que a corrupção impacta negativamente o 

                                                 
34 HOPE. K. R. Administrative Corruption and Administrative Reform in Developing States. Corruption and 

Reform, v. 2, n. 2, p. l27-147, 1987.  
35 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. 

Corrupção e Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/ 

Topics_corruption/Campanha-2013/CORRUPCAO_E_DESENVOLVIMENTO.pdf>. Acesso em: 12 out. 

2016. 
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crescimento e a produtividade, mas não foi muito útil em elaborar 

estratégias anticorrupção.36 

 

É bem verdade que grandes coincidências com o mapa da corrupção poderão ser 

observadas não apenas com o desenvolvimento econômico e humano, mas também com 

diversos outros fatores a eles relacionados, demonstrando que, assim como o próprio 

desenvolvimento, é a corrupção um fator de causas e consequências complexas, com raízes 

e impactos em diversas facetas sociais. 

Nesse contexto, o mapa da corrupção apresentado pela Transparência Internacional 

apresenta coincidências também com mapas relacionados a outros relevantes fatores 

estruturantes sociais, como o da democracia (ver figura 5). 

 

 

Figura 5 - Índice da democracia37 

                                                 
36 “I explore the interaction between productive economic activity and unproductive rent seeking by focusing 

on the universal phenomenon of corruption in the public sector. In recent studies, high levels of corruption are 

associated with lower levels of investment and growth. Corruption reduces the effectiveness of industrial 

policies and encourages to operate in the unofficial sector in violation of tax and regulatory laws. Foreign 

direct investment (FDI) is discouraged by high corruption levels [...] Even when corruption and economic 

growth coexist, payoffs introduce costs and distortions. Corrupt high-level officials support too much 

unproductive public investment and limits FDI, but it encourages excessive public infrastructure investiment 

(Tanzi and Davoodi, 1997). In a corrupt regime, economic actors with few scruples, such as those engaged in 

illegal businesses, have a comparative advantage. A country is poorer overall if corruption levels are high. It 

may be caught in a corruption trap where corruption breeds more corruption and discourages legitimate 

business investment. Cross-country empirical work has confirmed the negative impact of corruption on growth 

and productivity, but it is of little use in designing anticorruption strategies.” ROSE-ACKERMAN, Susan. 

Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. Nova York: Cambridge University Press, 

1999, p. 2-3. 
37 THE ECONOMIST. Intelligence Unit. Democracy Index, nov. 2010. Disponível em: 
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Conforme posteriormente será desenvolvido, é inegável que o déficit democrático é 

um elemento profundamente conectado com o fenômeno da corrupção pública, sendo que a 

ausência da accountability política38 que acompanha os regimes totalitários tem como 

consequência premente a frouxidão de controles anticorrupção e a impunidade. 

Ao mesmo tempo, a corrupção envenena o ambiente democrático, solapando o 

regime de legalidade que deve pautar o Estado Democrático de Direito ao permitir um 

sistema de desigualdade perante a lei — em que os beneficiados por ela possuem atalhos, 

enquanto os que não a praticam são usualmente enterrados nos caminhos longos e tortuosos 

da burocracia. 

Nesse sentido, Mark E. Warren sustenta que a corrupção “quebra a conexão entre 

tomadas de decisão e o poder das pessoas de influenciar decisões através da fala e do voto, 

ou seja, quebra a conexão que define a democracia”.39 

Esse mesmo raciocínio também é válido quando se traça um paralelo entre a 

liberdade e a corrupção, sendo possível observar profundas coincidências em ambos os 

elementos (ver figura 6). As razões a explicar esse paralelo não são muito diversas das já 

apontadas. Em ambientes mais livres os atores da sociedade exercem uma fiscalização 

cotidiana uns sobre os outros, incrementando o já tratado accountability. 

 

                                                 
<http://www.eiu.com/graphics/assets/images/public/gallery/iframes/democracy_info.html>. Acesso em: 12 

ago. 2016. 
38 “É recorrente que a literatura utilize esses dois termos (responsabilidade e accountability) como 

intercambiáveis. Para entendermos suas particularidades, as seguintes distinções devem ser feitas. Uma pessoa 

pode receber, por seu chefe, pela empresa ou devido a sua própria função, a responsabilidade de realizar uma 

tarefa. Accountability, no entanto, se refere ao reconhecimento e internalização de um senso de posse da tarefa 

e a disposição para enfrentar as consequências de seu sucesso ou fracasso. Em papeis de liderança, 

accountability é o reconhecimento e a presunção de responsabilidade por suas ações, produtos, decisões e 

políticas incluindo administração, governança e implementação dentro do escopo de seu papel ou posição no 

emprego, abrangendo a obrigação de reportar-se, explicar-se e responsabilizar-se pelos resultados e 

consequências.” Tradução livre de: “Often the literature uses these words (responsibility e accountability) 

interchangeably. For is particular model the following distinctions will be made: A person may be delegated 

the responsibility for a task by the boss, the organization, or by virtue of position. Accountability, however, 

refers to an acknowledgment and internalization of sense of ownership for a task and the willingness to face 

the consequences that come with success or failure. In leadership roles, accountability is the acknowledgment 

and assumption of responsibility for actions, products, decisions, and policies including administration, 

governance, and implementation within the scope of the role or employment position and encompassing the 

obligation to report, explain, and be answerable for resulting consequences”. BROWNING, Henry. 

Accountability: Taking Ownership of Your Responsibility. Greensboro, NC: Center for Creative Leadership, 

2013. 
39 “(Corruption) breaks the link between collective decision-making and people’s powers to influence 

collective decisions through speaking and voting, the very link that defines democracy.” WARREN, Mark E. 

What Does Corruption Mean in Democracy? American Journal of Political Science, v. 48, n. 2, p. 328-343, 

abr. 2004. 
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Figura 6 - Mapa da liberdade no mundo40 

 

Além disso, a corrupção tem como inegável aliada a opacidade estatal e a assimetria 

de informações provocada por uma imprensa subserviente, sendo que, quando as 

informações fluem e a transparência impera, encontra o fenômeno da corrupção obstáculos 

relevantes ao seu desenvolvimento (ver figura 7). 

 

 

Figura 7 - Índice de liberdade de impressa no mundo41 

                                                 
40 FREEDOM HOUSE. Freedom in The World 2015. Disponível em: 

<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.WHQDgVUrLDd>. Acesso em: 12 

ago. 2016. 
41 REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. 2016 World Press Freedom Index. Disponível em: 

<https://rsf.org/en/ranking>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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Guardando relações com os fenômenos em epígrafe citados, a corrupção apresenta 

características aproximadas das enfermidades infecciosas que se alastram por regiões a fio. 

Como as epidemias, a corrupção mata, mas também como elas a corrupção encontra aliados 

no subdesenvolvimento, na desorganização estatal, no aparelho social desorganizado, na 

obscuridade das informações, etc. Não à toa, os mapas de epidemias também não apresentam 

quadro muito diverso do da corrupção, como demonstra a figura 8 sobre a incidência da 

tuberculose ao redor do mundo. 

 

 

Figura 8 - Taxa de incidência de tuberculose42 

 

Ao mesmo passo em que possuem um padrão de distribuição parecidas pelo globo, 

as epidemias e a corrupção também coincidem nas formas de prevenção e controle. Assim 

como as epidemias, a corrupção ganha profunda transnacionalidade com a globalização do 

fluxo de bens e pessoas, e, assim como aquelas, é raro encontrar ilhas de resultado negativo 

em meio a diversos países de resultado positivo e vice-versa, apresentando-se, regiões de 

bons resultados, regiões de maus resultados e, entre elas, certa zona de transição. 

Ao olharmos o mapa da corrupção, notamos que, assim como no combate à 

                                                 
42 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Global Tuberculosis Report 2016. Disponível em: 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250441/1/9789241565394-eng.pdf?ua=1>. Acesso em: 12 ago. 

2016, p. 27. 
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tuberculose, esforços locais podem e devem trazer profundos efeitos positivos; contudo, 

nações tendem a ter grande dificuldade em atingir níveis de excelência se seus maiores 

vizinhos — e, consequentemente, locais com quem seu fluxo econômico, ambiental e 

cultural é maior — permanecem sem esforços profiláticos. O combate à corrupção em uma 

sociedade globalizada guarda profunda relação, desta feita, com o combate às epidemias, na 

medida em que — apesar de manter-se a principal trincheira de combate em solo nacional 

— é inegável a influência regional no estabelecimento das condições de repressão e controle 

do mal combatido. 

Usando como exemplo o recente caso brasileiro do combate à dengue, notamos que, 

se a maioria dos moradores de uma região age profilaticamente, a doença é combatida; 

contudo, enquanto alguns moradores — mesmo que minoritários — falham em seus deveres 

de prevenção, toda a coletividade sofre e a doença permanece acometendo mesmo aqueles 

fizeram o seu papel. O mesmo ocorre com a corrupção. 

Em um ambiente de negócios que não conhece fronteiras, praticas econômicas e 

concorrenciais deletérias também não as conhecerão. Se todas as empresas de um 

determinado país pactuam em não mais pagar propina, nenhuma delas é beneficiada com as 

ilícitas benesses do poder e inexiste assimetria concorrencial. Contudo, se uma empresa 

estrangeira que atua no mesmo mercado resolve fazê-lo, ela não apenas se beneficia de tais 

benesses como acaba por estimular as empresas nacionais a voltar ao pagamento ilícito para 

que consigam competir em igualdade com a antiética multinacional, alimentando-se um 

cruel ciclo corrompido. 

 

1.3 A história do combate à corrupção 

 

A compreensão do fenômeno da corrupção, de seus males e de sua estrutura — 

apresentados na seção anterior — pode auxiliar a analisar a evolução dos instrumentos 

jurídicos desenhados para o seu combate e, em larga medida, as razões para seu maior ou 

menor sucesso. 

Ao passo que melhor se foi compreendendo a gravidade do fenômeno da corrupção 

para o corpo social, mais incrementou-se o esforço para o seu combate. 

As civilizações antigas, como gregos, romanos e até mesmo os chamados povos 

“bárbaros” não enxergavam nela grande mal e possuíam uma relação deveras 

condescendente com a corrupção, que, por sua vez, era quase intrínseca a essas culturas, que 

viam na troca de favores um modo de sobrevivência 
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Contudo, enquanto a própria ideia de competição e justiça se desenvolve, o repúdio 

à prática também o faz. 

Na modernidade, essa consciência se traduz do ponto de vista econômico, na busca 

da garantia de igualdade de condições para empresas e Estados competidores, mas o exemplo 

dessa irresignação com a injustiça competitiva pode ser encontrado na Antiguidade no mais 

singelo exemplar: os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que possuíam normas no sentido de 

coibir práticas corruptas nas competições. 

A maneira utilizada para esse combate também variou na história, saindo de meros 

compromissos — como nos Jogos Olímpicos da Antiguidade —, passando por normas 

simplesmente punitivas, até chegar ao patamar atual, que considera em certa medida as 

complexidades econômicas e transacionais da corrupção e busca seu controle preventivo 

aliado à punição estatal. 

 

1.3.1 A história da tipificação e do combate à corrupção no mundo 

 

Segundo Edmundo Oliveira,43 a corrupção passou a ser tipificada apenas com o 

Direito romano; pelo Direito grego foi somente mencionada, e não houve, no Código de 

Hamurabi, referências específicas aos crimes de corrupção. 

No Egito antigo consta que o faraó, a quem competia a função judicante, juntamente 

com dois vizires (espécie de ministro ou conselheiro), fazia um juramento para punir os 

corruptos, mas não havia norma específica sobre o tema. 

No mesmo sentido, os hititas e os hebreus não possuíam regras exatas para a 

corrupção, mas, ainda segundo Edmundo Oliveira, entre as passagens da Bíblia que aludem 

à corrupção no antigo Direito hebreu podem ser citados: os capítulos 3 e 6 do Gênesis, o 

Salmo 51 (52 dos hebreus), a Epístola de São Paulo aos Romanos 1,18; 3,9 e 12. 

Conforme bem aponta Roberto Livianu,44 no Direito grego o crime de corrupção, que 

perturbava o funcionamento regular da Justiça, se apresentava como crime exclusivamente 

praticado por funcionário público contra a administração em três espécies nomeadas: 

peculato, corrupção e abuso de autoridade. O primeiro se referia aos crimes contra o 

patrimônio em geral; o segundo, à corrupção ativa e passiva do funcionário, ficando o abuso 

de autoridade relacionado à injustiça praticada pelo funcionário. 

                                                 
43 OLIVEIRA, Edmundo. Crimes de corrupção. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 5-10 passim. 
44 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 28. 
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Conforme se verá na próxima sessão com mais profundidade, o que se coloca é que, 

desde a Grécia antiga, o foco principal estava no corrompido, e não no corrupto. 

Segundo Edmundo Oliveira,45 somente com os romanos o crime de corrupção 

ganhou um tratamento mais pormenorizado, com a aparição de instrumentos normativos tal 

qual a Lei Cincia, que dava à corrupção, na visão do pretor, o tratamento de delito privado. 

Ocorreu no Direito romano, conforme já exposto, a primeira codificação do delito de 

corrupção, que, através do Digesto, elevado à condição de lei com as reformas de Justiniano, 

tipificou o delito na condição de crime de lesa-majestade. 

O motivo para visão tão severa reside na expansão do território do império, em 

virtude das profícuas conquistas, que implicaram no desenvolvimento das leis penais contra 

a corrupção como modo de prevenção à subversão do poder romano sobre as terras 

conquistadas. 

Ainda segundo o autor, o Direito medieval utilizava-se da expressão “barataria” 

como significado de corrupção, abrangendo também outros crimes. 

Nesse sentido, o código visigótico, estruturado entre os anos de 649 a 672, foi uma 

consolidação das leis romanas fundidas com os costumes visigóticos, bem como expressa-

se na chamada Las Siete Partidas, de Afonso X, no qual a “barataria” se apresenta mais de 

uma vez. 

Fatos históricos que marcaram a civilização moderna também foram temperados pela 

tratativa penal do tema da corrupção, como é o caso da França pré-revolucionária e do novo 

Estado francês. Segundo Livianu: 

 

o direito francês adotou a diversificação romana para sancionar a 

corrupção, quer tivesse ocorrido num processo administrativo, quer num 

processo civil, quer tivesse lugar num processo de natureza penal. O 

corrompido poderia sofrer suspensão, banimento ou até mesmo a pena de 

morte para o juiz que houvesse recebido dinheiro e pronunciasse uma 

condenação à morte. Durante a Revolução, penas severas foram impostas 

aos funcionários corruptos.46 

 

Os citados autores apontam, ainda, que as formas privadas de reação criminal, que 

permitiam — como no exemplo da Espanha no período visigótico e do Direito germânico 

—, ao lado da pena de morte, a composição pecuniária para todos os delitos, foram sendo 

substituídos, com a evolução da política legislativa e com o fortalecimento do poder público, 

                                                 
45 OLIVEIRA, Edmundo. Op. cit., p. 22. 
46 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 30. 
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pela atribuição ao monarca do poder punitivo, que deixa de ser privado e passa a ser público. 

Este comportamento ocorreu em especial em Portugal e, consequentemente, no 

Brasil colônia, quando várias leis foram promulgadas e posteriormente compiladas nas 

Ordenações de Dom Afonso, Dom Manuel e Dom Filipe, que trataram especificamente da 

corrupção no Direito Criminal. 

Livianu47 aponta que tais normas são criticadas por alguns doutrinadores no tocante 

a sua insegurança jurídica, uma vez que não possuíam uma parte geral e que, em sua parte 

especial, traziam enumeração casuística, ausente também a fixação das penas, o que deixou 

ao arbítrio do juiz a determinação de quais penas aplicar, fazendo cair por terra o 

supraprincípio do Direito Penal contemporâneo da legalidade qualificada pela tipicidade.  

O Iluminismo e o movimento de humanização do Direito Penal, protagonizado por 

Beccaria no final do século XVIII,48 modifica a estrutura do Direito Penal como um todo, 

humanizando sua aplicação e criando garantias quanto à tipificação dos crimes e penas. 

 

1.3.2 A história da tipificação e do combate à corrupção no Brasil 

 

As já citadas Ordenações do Reino tiveram longa vigência no Brasil, desde a época 

do descobrimento até 1830. Nascidas em Portugal no século XV — primeiro as Afonsinas, 

depois as Manuelinas e por fim as Filipinas —, as regras foram compiladas por ordem de 

Felipe I e promulgadas por Felipe II, de Portugal (III de Espanha), em 1603. 

As Ordenações Afonsinas, publicadas em 1446, praticamente codificaram o Direito 

Público de então, abrangendo, segundo a pesquisa de Livianu, quase todas as matérias da 

administração de um Estado 

As Ordenações Manuelinas, posteriores, foram a legislação do início do regime 

colonial brasileiro, das capitanias e dos primeiros tempos dos governadores-gerais, sendo 

que, na visão de Roberto Livianu: 

 

Os primeiros núcleos da colonização, os sistemas hereditários, como poder 

político, determinaram o surgimento de inúmeros polos geradores de 

corrupção. O arbítrio do donatário, aliado à ambição e ao espírito de 

aventura alimentado pela distância da metrópole, não ligava os homens 

portugueses do Brasil colonial a habituais limitações jurídicas e morais. 

Nos governos gerais, embora se disciplinasse a administração da Justiça, 

continuaram os abusos e injustiças.49 

                                                 
47 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 29. 
48 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1964, v. 1, p. 87. 
49 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit. 
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A corrupção aparece, finalmente, no Livro V das Ordenações Filipinas, cuja vigência 

se deu no Brasil até 1830. Ali previa-se o crime de corrupção tanto dos funcionários como 

dos agentes do reino, inexistindo qualquer limite jurídico para a tipificação ou para a 

mensuração da pena. 

José Henrique Pierangeli50 afirma que a maior preocupação não estava em limitar o 

poder punitivo estatal estabelecendo um marco de segurança jurídica, mas sim em coibir 

qualquer prejuízo que pudesse ser causado à coroa. 

A prevenção geral negativa se dava, assim, através da tentativa de intimidação 

causada pelas penas graves impostas e pela forma de execução, como, por exemplo, a pena 

de morte por enforcamento ou pelo fogo até a redução a pó, ficando a crueldade da morte a 

critério do juiz.51 

Como exemplo das condutas puníveis, Livianu menciona o Título LXXI, que 

abrangia os oficiais do rei que recebessem propinas (qualificadas como serviços ou partes, 

que lhes dão ou prometem). Esses tipos penais alcançavam também os filhos, bem como 

pessoas sob a responsabilidade do governante, proibindo-se quaisquer presentes que não 

fossem objeto de requerimento. 

Nesse ponto, aliás, notável a preocupação do legislador de então com os subterfúgios 

possíveis ao corrupto para ilidir a aplicação da lei, como o caso de utilização de interposta 

pessoa para o recebimento da vantagem indevida. Tal preocupação é notável, conforme se 

verá adiante, na Lei Anticorrupção, onde a busca da eficiência levou o legislador a buscar, 

de todas as formas, impedir tais tipos de evasiva. 

A sanção, ponto central neste debate, era, segundo Pierangeli, a perda de qualquer 

função, e uma multa na proporção de “vinte por um do que receber”, que seria repartido a 

metade a quem acusar e a “outra para nossa Câmara”. 

Curiosa era a sanção prevista no Título LXXII, que tratava dos crimes praticados 

pelos oficiais de justiça, os quais eram punidos com o degredo para, veja-se bem, o Brasil, 

além do exigido e que lhe for ordenado. 

Ainda, segundo Livianu, era previsto no Título LXXII a proibição de avenças por 

almoxarifes, rendeiros e jurados, com penas de açoites públicos e degredo por um ano, bem 

como, no Título LXXIV, era punido o furto qualificado pela vítima de “levar maliciosamente 

                                                 
50 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. São Paulo: Jalovi, 1980, p. 

59-67. 
51 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 31. 
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ou deixar levar” qualquer coisa do rei, que tivesse guarda, administração por qualquer 

maneira. 

Em 1830, entretanto, adveio o Código Penal do Império, trazendo garantias como a 

não retroatividade da lei penal, a limitação da pena à pessoa do criminoso e a igualdade de 

todos perante a lei. 

Nele, os crimes de corrupção foram novamente divididos entre os de peita, suborno 

e concussão, tendo sido previstos no Título V, que dispunha dos crimes contra a boa ordem 

e administração pública, tratando, o Capítulo I, especificamente dos crimes de prevaricação, 

abusos e omissões dos empregados públicos. 

Na Secção II, os artigos 130 e 131 tratavam da “peita”, definida da seguinte forma: 

“receber dinheiro ou outro algum donativo, ou aceitar promessas directa ou indirectamente 

para praticar ou deixar de praticar algum acto de officio ou segundo a lei.”52 

As penas eram idênticas às previstas para a corrupção ativa, que trazia, pela primeira 

vez, o corruptor para a tipicidade. 

O “suborno”, por sua vez, aparece na Seção III, para a conduta de “deixar-se 

corromper por influência ou peditório de alguém, para obrar o que não dever ou deixar de 

obrar o que dever”. Ainda, nos termos do definido pelo artigo, qualificava-se como suborno 

“decidir-se por dádiva ou promessa a eleger ou propôr alguém para algum emprego, ainda 

que para elle tenha as qualidades requeridas”. 

Segundo Roberto Livianu: 

 

Apesar de se mostrar um código avançado e merecedor de elogios na 

época, verifica-se que as garantias ainda não eram o forte dos dispositivos 

legais, uma vez constatados o subjetivismo que orientava a interpretação 

dos artigos e a terminologia aberta contida em cada um deles, no tocante 

aos crimes de corrupção.53 

 

Tal avançado diploma foi então, no ano de 1890, substituído pelo Código Penal 

brasileiro do novo regime, profundamente criticado pela falta de sistematização e grande 

número de modificações a ele necessárias, muito impulsionadas pelo açodado processo 

legislativo a que foi submetido.54 

A corrupção foi tratada no título dos crimes contra a boa ordem (seja lá o significado 

                                                 
52 BRASIL. Lei de 16 dezembro de 1830: Código Criminal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
53 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 32. 
54 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro: parte 

geral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 219. 
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desta expressão parta o legislador de então) e administração pública, entre os artigos 207 e 

238. 

Segundo Roberto Livianu: 

 

A leitura destes artigos revela seu casuísmo, o que se pode verificar quando 

trata da prevaricação, no artigo 207, em que são indicados dezessete 

parágrafos com situações diversas com pormenorização de condutas de 

modo a não permitir uma compreensão exata dos tipos penais ali contidos. 

Em virtude dos inconvenientes determinados pelo Código Penal de 1890 e 

diante da edição de inúmeras leis extravagantes, tornou-se complexa a 

aplicação sistemática do código. Assim, foi solicitada ao desembargador 

Vicente Piragibe a redação da consolidação das leis penais, acolhida como 

oficial, e com vigência até 31 de dezembro de 1941.55 

 

Concebido durante o reconhecidamente autoritário Estado Novo, o Projeto Alcântara 

Machado, marcado pelo tecnicismo jurídico, deu ao Brasil seu segundo Código Penal 

republicano, em 1940. Pautado pela adoção do princípio da culpabilidade, o Código de 1940 

aproximou-se do finalismo e de princípios como o da fragmentariedade do Direito Penal, 

que dá a ele a condição de último e mais gravoso ramo do Direito, não sendo lícito aplicá-lo 

quando possível recorrer-se com sucesso a qualquer outra das disciplinas jurídicas. 

Mesmo correndo o risco de nos adiantarmos, cabe aqui uma pequena reflexão sobre 

a Lei Anticorrupção, na medida em que ela, de caráter não penal, busca justamente endereçar 

um problema que o Direito Penal mostrou-se incapaz para enfrentar, qual seja, o da 

responsabilização da pessoa jurídica. 

Esse novo contexto é interessante por nos dar uma dimensão nova do princípio da 

fragmentariedade penal, na medida em que o Direito Penal tem que ser aplicado como ultima 

ratio; entretanto, isso não significa que uma conduta penalmente relevante não tenha 

repressão mais eficiente através de outra área do Direito. 

 

1.4 As normas de combate à corrupção 

 

O combate à corrupção pode e deve se dar em diversas frentes, envolvendo desde o 

sistema jurídico até o sistema de ensino, e é de fato positivo o quanto todas as diversas 

formas de enfrentamento vêm se desenvolvendo nos últimos tempos. 

Rose-Ackerman define diversos métodos que tendem a melhorar o combate à 

corrupção e que podem ser utilizados em conjunto para otimizar o resultado. 

                                                 
55 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 33. 
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Uma das primeiras formas de combater a corrupção é a transparência e efetiva 

competitividade em processos de licitação. Diversos autores defendem que o modelo de 

licitação é tão problemático e frágil a ponto de que a melhor solução seria que fosse extinto. 

Não merece acolhimento tal opinião. Muitas vezes acha-se que o problema é o próprio 

instrumento, quando na verdade a dificuldade está em sua aplicação. 

Assim, um sistema de licitação acessível e com foco na publicização 

automaticamente dificulta em grande medida que atos corruptos aconteçam, pois, em 

havendo qualquer incoerência nos dados ofertados, os próprios cidadãos a identificarão. 

No mesmo sentido, a transparência lato sensu deve ser implementada. Assim, as leis, 

estatutos, regulações e manuais devem ser de fácil acesso e compreensão à população em 

geral, para que possam acompanhar e questionar os atos da Administração, tornando mais 

difícil que alguma atitude ilícita passe despercebida. 

Outros controles são também necessários, como auditores externos à Administração 

Pública controlando seus gastos e investimentos e ainda uma imprensa livre que possua 

escritores focados, por exemplo, em jornalismo investigativo. 

Assim como se sugere dentro de empresas, para o Governo também existe a 

recomendação da criação de sistemas de denúncia, nos quais o denunciante observe uma 

reação rápida e eficaz do Estado, somada à real aplicação de normas anticorrupção também 

aos grandes violadores dentro e fora da Administração, diminuindo não só a impunidade em 

si, mas a sensação de impunidade. 

Essa real aplicação envolve, ademais, o estudo da eficiência das normas já existentes, 

para que possam ser reformadas ou reiteradas, não havendo somente uma indústria de leis 

que se mostram ineficazes e insuficientes. Ademais, não só as normas punitivas devem ser 

analisadas e revistas, mas também as leis eleitorais, uma vez que a corrupção pode se dar 

não só com relação a funcionários públicos, mas também com o alto escalão da política. 

Não basta que se abarque somente um ponto do combate à corrupção, todas as frentes 

são imprescindíveis, até mesmo novas formas. Como veremos a seguir, as tradicionais 

normas de “olho por olho” ainda se mostram necessárias, mas não mais suficientes, devendo 

ser encontrados e implementados outros meios para que se obtenha um combate efetivo. 

 

1.4.1 Estratégias normativas de combate e prevenção da corrupção 

 

O combate jurídico à corrupção tradicionalmente se deu e se dá através da utilização 

de normas eminentemente punitivas, em que a resposta estatal baseia-se na punição ao 
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indivíduo que delinque. 

Baseada na oposição clara entre o público e o privado, tais normas têm o condão de 

estabelecer o controle absoluto sobre os últimos pelos primeiros, utilizando-se dos 

instrumentos sancionadores para buscar a modificação das condutas. 

Nesse sentido, espera-se que o agente privado deixe de incorrer na conduta tipificada 

por temer a punição estatal, que, assim como na lei do talião, retribuirá o mal causado pela 

conduta ilegal através da infligência de um novo mal ao seu autor, apelidando-se na língua 

inglesa tais normas de “tit for tat”, na medida em que simbolizam uma troca de “mals”. 

Tal tipo de normas — nas quais a busca de diminuição de uma conduta reside no 

estabelecimento pelo Estado de um padrão desejável, do controle estatal desse padrão e, ao 

final, de punição no caso de descumprimento — comumente são chamadas de normas de 

comando e controle. 

Em sua tese de doutorado, Leopoldo Pagotto explorou com profundidade os 

instrumentos jurídicos de combate à corrupção, apontando que tais normas têm três 

características pronunciadas: (i) são percebidas como mais facilmente aplicáveis ao 

estabelecer padrões claros de comportamento; (ii) deixam evidente quando uma ação é 

requerida; e (iii) determinam sanções a serem aplicadas na hipótese de verificada a 

violação.56 

Por outro lado, Pagotto bem sustenta que a estrutura de tal cepa normativa passou a 

sofrer crítica mais intensa no bojo do processo de liberalização econômica, tendo em vista 

que “já não está em capacidade de impor soluções, seja de um modo autoritário ou seja em 

negociação com os principais atores sócio-políticos nacionais, aos problemas sociais e 

econômicos atuais”.57 Não é difícil notar as dificuldades apontadas por Roth e Pagotto em 

um mundo de corporações globais, mercados ilimitados e Estados ainda derrapantes na 

lentidão burocrática. 

Normas de comando e controle acabam por colocar na regulação, fiscalização e 

repressão estatal uma expectativa de completude que se torna inatingível na realidade 

prática, sobretudo considerando as limitações da máquina pública e a complexidade e 

dimensão crescentes das estruturas privadas. 

                                                 
56 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. O combate à corrupção: a contribuição do direito econômico. 

2010. 409 f. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010, p. 218. 
57 ROTH, André-Noël. O direito em crise: fim do Estado moderno? In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito 

e globalização econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 15-28, p. 17-18, apud 

PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. O combate à corrupção... Op. cit., p. 218. 
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Nesse sentido, a expectativa de que o Estado pudesse, sem auxílio, regular, fiscalizar 

e punir os agentes econômicos por atos de corrupção acabou por historicamente levar à 

sociedade uma sensação de engessamento legislativo e impunidade, sendo que uma 

alternativa mais flexível e inteligente poderia sugerir um compartilhamento de 

responsabilidades entre órgãos públicos e entes privados com vistas à maior eficiência. 

Sendo assim, Pagotto aponta que, por oposição às regras de comando e controle, o 

movimento liberalizante sugeriu a adoção de mecanismos de autorregulação e de regulação 

assistida ou induzida pelo Estado, baseadas em incentivos e desincentivos, e na utilização 

de regulação típica do espaço privado, citando como exemplos as leis de defesa da 

concorrência, franquias, regulação via contratual e autorizações comercializáveis.58 

Não é nada diferente disso que se enxerga, como depois se aprofundará, nas novas 

normas de combate à corrupção empresarial, as quais se dedicam em parte a estabelecer 

princípios, diretivas e incentivos para que as próprias empresas criem normas internas de 

prevenção a quebras de integridade, o que se passou a chamar de programas de integridade 

ou programas de compliance. 

Nesse sentido, é relevante que o poder estatal consiga de fato compelir os entes 

privados a adotar a autorregulação, sendo que a adoção de penas de extrema monta para os 

casos de descumprimento pode justamente ser o fator de persuasão. O estabelecimento de 

penas rígidas, como já dito, é uma das características das normas de comando e controle; 

contudo, nesse ponto podem servir determinantemente às responsivas. 

É inegável a dificuldade do Estado na descoberta, prova, processamento e punição 

de casos de corrupção corporativa, sendo que, em um cálculo aético, é facultado supor que 

geralmente o custo-benefício de um ato corrupto pode pender para a balança da ilegalidade 

frente à dificuldade de efetivamente ser o caso descoberto e punido. Tal fato, contudo, muda 

se a pena hipotética passa a ser uma “superpena”, sendo que — apesar do risco da punição 

não ter ainda subido — o tamanho da sanção é tanto que torna o risco de sofrê-lo demasiado 

custoso. 

É esse o papel da chamada “grande arma benigna”, ou seja, a punição que, de tão 

temida, leva à indução da mudança de comportamento no sentido da prevenção. A ideia da 

benign big gun foi primeiramente formulada Ian Ayres e John Braithwaite e significa, em 

linhas gerais, que as autoridades têm mais controle quando têm ao seu alcance a 

                                                 
58 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. Algumas considerações sobre estratégias jurídicas inovadoras no 

combate à corrupção. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, n. 57, p. 241-280, jul./dez. 2010, p. 242. 
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possibilidade de aplicar grandes sanções às infrações objetivadas. Nas palavras dos próprios 

autores: 

 

Isto é, reguladores serão mais capazes de falar manso quando tiverem um 

grande porrete na mão (sendo crucial ter uma hierarquia de sanções 

menores). Paradoxalmente, quanto maiores e mais variados forem os 

porretes, maiores serão as chances de sucesso do regulador quando falar 

manso.59 

 

A figura 9 nos mostra que, quanto maior a “arma” máxima que pode ser usada por 

uma instituição, menos ela vai ser usada (observamos que a ponta da última pirâmide é 

proporcionalmente mais fina que a das outras duas). 

 

 

Figura 9 - Representação gráfica do efeito de se incrementar a potência das sanções 

máximas (seta) em que o número de punições (pirâmide) diminui pela expansão dos 

agentes (base da pirâmide) que passam a cooperar com a norma60 

 

Apesar disso, não devemos esquecer que a grande arma benigna deve estar inserida 

(como se infere do gráfico da figura 9) em um contexto no qual as possibilidades de punições 

a serem usadas pela mesma instituição são muitas. Ou seja, a grande arma não deve ser a 

primeira nem a única opção possível para influenciar o comportamento de um agente — 

devem existir outras. No caso de uma licença ambiental, por exemplo, deve-se iniciar com 

instrumentos leves de persuasão; depois, possivelmente uma sanção civil, seguida de uma 

                                                 
59 “That is, regulators will be more able to speak softly when they carry big sticks (and crucially, a hierarchy 

of lesser sanctions). Paradoxically, the bigger and the more various are the sticks, the greater the success 

regulators will achieve by speaking softly”. AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive Regulation: 

Transcending the Deregulation Debate. Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 35-36. 
60 Ibidem. 
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penal, para somente depois ocorrer uma suspensão da licença e, por fim, a sua revogação 

permanente (esta sendo a benign big gun). 

Utilizando uma analogia para propósitos didáticos, é possível comparar a adoção de 

“superpunições” a pessoas jurídicas por atos de corrupção com o arsenal nuclear das 

potencias durante a Guerra Fria. As bombas, nesse caso, eram tão potentes que tinham a 

capacidade destruir o inimigo completamente dezenas de vezes; contudo — por sua 

gravidade extrema —, foram sempre utilizadas como instrumento de pressão e indução à 

negociação, mas nunca como efetivamente uma arma. 

No exemplo, o temor causado pelo poder de destruição dessas armas faz com que sua 

própria utilização tenha se tornado desnecessária, servindo mais como instrumento 

persuasório do que bélico. No caso normativo, é essa a racionalidade, sendo que a previsão 

da “superpunições” deve servir menos para a efetiva sanção e mais para indução à adoção 

de programas de integridade corporativa; afinal, como afirma Pagotto: 

 

Quanto maior poder persuasório estiver disponível, tanto maior será a 

credibilidade da política pública para falar convincentemente e tanto 

menor será a necessidade de usar seus poderes dissuasórios. Assim, pode 

se conversar de modo maleável com aqueles a quem se pretende induzir 

certos comportamentos. A existência de “superpunições” pode, inclusive, 

produzir cooperação dos regulados. Baseados nessa teoria, Aires e 

Braithwaite forjaram a expressão “grande arma benigna” (benign big gun). 

[...] 

Entre as aproximações responsivas alternativas às regras de comando e 

controle, a “grande arma benigna” pretende fornecer uma diretriz 

abrangente para que se obtenha a obediência dos destinatários. Apesar de 

ser inicialmente admitido apenas como tipologia, o conceito desenvolveu-

se em instruções a serem seguidas pelos agentes públicos, tomados em 

sentido amplo, que desejassem maximizar seus resultados.61 

 

1.4.2 Normas de comando e controle no combate à corrupção 

 

1.4.2.1 Normas penais de combate à corrupção no Brasil atual 

 

A alcunha atribuída à Lei n. 12.846/2013 — “Lei Anticorrupção” — pode passar a 

equivocada impressão de que se trata do primeiro instrumento legislativo brasileiro voltado 

ao combate dessa prática. Como visto nas seções anteriores, tal percepção não poderia estar 

mais distante da realidade, uma vez que o enfrentamento à corrupção tem já décadas, senão 

séculos, de história. Ao longo dessa trajetória, diversos dispositivos legais sedimentaram-se, 

                                                 
61 PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. O combate à corrupção... Op. cit., p. 223. 
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compondo diversas camadas de legislação dedicadas à matéria, nem sempre de maneira 

sistemática. 

No campo do Direito Penal isso é particularmente evidente, o que autoriza aquela 

afirmação segundo a qual, nessa seara, a corrupção “sempre teve um tratamento mais 

retórico que efetivo”.62 O próprio Código Penal brasileiro (CPB), ainda que tenha 

representado à época um avanço, não trouxe um tratamento organizado do tema. Ainda que 

a sistematização proposta pelo CPB não esteja exatamente de acordo com a noção hodierna 

de corrupção, não é difícil encontrar dispositivos legais que tipificam condutas que podem 

ser enquadradas como corruptas, a maioria delas prevista no Título XI do CPB (“Dos crimes 

contra a Administração Pública”). 

Podem ser citados, a título de exemplo: peculato (art. 312), emprego irregular de 

verbas ou rendas públicas (art. 315), concussão (art. 316), corrupção passiva (art. 317), 

corrupção ativa (art. 333), prevaricação (art. 319), tráfico de influência (art. 332) e diversos 

outros. Além de tipificar certas condutas, o Código Penal contribui para o combate à 

corrupção ao definir alguns conceitos para fins penais, como nos artigos 327 e 337, em que 

se conceitua “funcionário público” e “funcionário público estrangeiro”, respectivamente. 

Com o decorrer do tempo, o Código Penal passou por diversas modificações, 

acréscimos e supressões, o que naturalmente se refletiu no tratamento da corrupção. Novos 

tipos penais foram criados, de modo a atender demandas até então inexistentes ou ignoradas 

— como, por exemplo, o artigo 313-A, referente à inserção de dados falsos em sistema de 

informações. 

Houve ainda aumento da pena prevista para alguns tipos penais (corrupção passiva 

ou facilitação de contrabando, por exemplo), bem como a inclusão de dispositivos 

específicos para a proteção do erário, tal como o parágrafo 4º do artigo 33, que condicionou, 

no caso dos crimes contra a Administração Pública, a progressão de regime do cumprimento 

da pena à reparação do dano causado, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com 

os acréscimos legais. 

Afora as modificações trazidas ao CPB, o Direito Penal passou a tratar da corrupção 

também em legislação extravagante. A Lei n. 8.666, aprovada em 1993, instituiu normas 

gerais para licitações e contratos no âmbito da Administração Pública brasileira, nos três 

níveis federativos. Os seus artigos 89 a 98 dedicam-se ao tratamento penal de irregularidades 

praticadas na área abrangida pela lei. Dentre as condutas tipificadas estão a dispensa 

                                                 
62 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: origens, 

comentários e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 42. 
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indevida de licitação (art. 89), a fraude à licitação (art. 96) e a celebração de contrato com 

contraparte declarada inidônea (art. 97), sempre exclusivamente na modalidade dolosa. 

No texto legal, estão em primeiro plano as condutas atribuídas aos agentes públicos, 

o que reflete a preponderância que a legislação pátria sempre deu, no tocante à corrupção, 

ao papel do servidor, em detrimento do privado, como se aprofundará adiante. De um modo 

geral, pode-se afirmar que a previsão desses tipos penais cria novos mecanismos de proteção 

à Administração Pública; no entanto, a brandura das sanções previstas permite a fácil 

ocorrência da prescrição, o que dificulta sobremaneira sua aplicação de maneira consistente 

e difusa. 

Outro texto legal cuja menção é fundamental é a chamada Lei de Lavagem de 

Dinheiro — Lei n. 9.613/1998, posteriormente alterada pela Lei n. 12.683/2012. Seu 

objetivo primordial, insinuado já na alcunha que lhe foi atribuída, é combater a tentativa de 

regularização de propriedades provenientes de infrações penais. Cumpre apontar que, 

embora a “lavagem” esteja necessariamente vinculada a recursos oriundos de infrações 

penais, conforme prevê expressamente o artigo 1º da Lei, “o processo e julgamento dos 

crimes previstos [...] independem do processo e julgamento das infrações penais 

antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes 

previstos [naquela lei] a decisão sobre a unidade de processo e julgamento”, conforme o 

artigo 2º do texto legal. 

Do tratamento específico dispensado pela lei, depreende-se que o crime de lavagem 

de dinheiro é autônomo em relação a seus antecedentes, e não, portanto, mero exaurimento 

desses, sendo este inclusive o entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal 

(STF).63 Mais polêmico é o caso da “autolavagem”, na qual o autor do crime antecedente 

efetua também a “regularização” dos recursos ilícitos. 

                                                 
63 Exemplar, nesse sentido, a decisão do Habeas Corpus n. 92.279/RN: “EMENTA: HABEAS CORPUS. 

DIREITO PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO E DELAVAGEM DE DINHEIRO. MEIO PARA 

A PRÁTICA DO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. 

CRIMES AUTÔNOMOS E POSTERIORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE OS PROCESSOS NO 

BRASIL E NA ALEMANHA. ORDEM DENEGADA. 1. O uso de passaporte falsificado, à evidência, não 

constitui meio para a prática de crime de obtenção fraudulenta de financiamento junto à instituição financeira 

oficial. Ademais, o uso do passaporte falso foi praticado posteriormente ao crime contra o sistema financeiro 

nacional da Alemanha, com objetivo de empreender fuga para o Brasil. 2. A repatriação dos valores objeto do 

crime de lavagem de dinheiro não tem qualquer conseqüência em relação à tipicidade da conduta, que já estava 

consumada quando da devolução do dinheiro ao erário alemão. 3. O crime de lavagem de dinheiro em tese 

praticado no Brasil não se confunde com o crime contra o sistema financeiro nacional pelo qual o paciente está 

sendo processado na Alemanha. A lavagem de dinheiro é crimeautônomo, não se constituindo em mero 

exaurimento do crime antecedente. Assim, não há bis in idem ou litispendência entre os processos instaurados 

contra o paciente no Brasil e na Alemanha. 4. Ordem denegada.” (Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 

24 jun. 2008). 
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Na famosa Ação Penal n. 470, o STF admitiu essa possibilidade,64 mas entendeu 

necessária a existência de atos de ocultação autônomos em relação ao crime antecedente.65 

Certamente, uma das grandes inovações da lei em comento está prevista no artigo 1º, 

§ 5º, no qual se lê que: 

 

A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime 

aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-

la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou 

partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando 

esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à 

identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, 

direitos ou valores objeto do crime. 

 

Trata-se de mecanismo muito oportuno no combate à corrupção, como demonstra a 

própria Lei Anticorrupção, objeto do presente trabalho. 

Por fim, outra norma que gera efeitos no campo do combate à corrupção é a Lei n. 

12.850, aprovada em 2013, posteriormente à publicação da Lei Anticorrupção. Essa lei 

reforçou os mecanismos de enfrentamento àquelas práticas indesejadas ao dar contornos 

claros à figura da colaboração premiada, instrumento importantíssimo na investigação de 

situações lesivas à Administração Pública. 

Como se pode observar do exposto, o Direito Penal não é cego aos problemas gerados 

pela corrupção, disponibilizando ao operador do Direito numerosos dispositivos voltados ao 

                                                 
64 “A primeira questão enfrentada pelo STF foi o reconhecimento do concurso de crimes nos casos de 

autolavagem de dinheiro (selflaudering), quando o autor do crime antecedente também efetua a reciclagem de 

seu produto. Nesses casos, a Corte entendeu possível a condenação pelos dois delitos, em concurso. A questão 

é controversa, inclusive no plano internacional. Há países, como a Itália, cujos Códigos Penais excluem 

expressamente o autor do crime antecedente do âmbito da lavagem de dinheiro, ou seja, fazem a reserva de 

autolavagem (artigo 648, bis). Outros, como a Espanha (artigo 301, 1) e Portugal (artigo 368-A, 2) fazem 

referência direta à punição da autolavagem como concurso de crimes. A lei brasileira não veda expressamente 

a autolavagem, mas o STF seguiu inúmeros precedentes já existentes na jurisprudência pátria (inclusive do 

próprio órgão), interpretando tal silêncio como autorizador da dupla punição.” BOTTINI, Pierpaolo Cruz. 

Reflexões sobre a AP 470 e a lavagem de dinheiro. Conjur, 16 jul. 2013. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2013-jul-16/direito-defesa-reflexoes-ap-470-lavagem-dinheiro>. Acesso em: 17 

dez. 2016.  
65 “Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de dinheiro. 1. Lavagem de valores oriundos de corrupção 

passiva praticada pelo próprio agente: 1.1. O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito 

de corrupção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente que seja praticada com elemento de 

dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime 

antecedente (já consumado), não verificados na hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da conduta. 2. 

Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. 

A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da 

origem ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de provas 3. Perda do objeto quanto à impugnação da perda 

automática do mandato parlamentar, tendo em vista a renúncia do embargante. 4. Embargos parcialmente 

conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para absolver o embargante da imputação de lavagem de dinheiro.” 

(Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 13 mar. 2014). 
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combate dessa prática tão nefasta. De todo modo, é imperioso reconhecer as limitações dessa 

esfera jurídica e a relativa incapacidade que tais normas têm demonstrado, até o momento, 

em proteger de modo satisfatório a Administração Pública. Com efeito, é inegável a 

percepção geral de impunidade no país, especialmente quando se trata de crimes 

relacionados à corrupção.66 

Se é verdade que parte desse problema decorre da dificuldade da aplicação da lei 

criminal no Brasil, não se pode deixar de reconhecer que a própria lógica punitiva-retributiva 

não é suficiente para a dissuasão de atos lesivos ao interesse público. Justamente por isso, 

têm-se envidado esforços, mais recentemente, no sentido da prevenção de situações 

potencialmente lesivas, reduzindo assim a vulnerabilidade do Poder Público aos atos de 

corrupção. 

O campo criminal, por sua própria natureza, é pouco afeito a tais inovações, 

necessárias para o eficaz combate à corrupção no Brasil. Exemplo disso é a 

responsabilização de pessoas jurídicas, como expressamente anota a exposição de motivos 

do projeto de lei que acabaria por se converter na Lei Anticorrupção: 

 

o presente projeto optou pela responsabilização administrativa e civil da 

pessoa jurídica, porque o Direito Penal não oferece mecanismos efetivos 

ou céleres para punir sociedades empresárias, muitas vezes as reais 

interessadas ou beneficiadas pelos atos de corrupção.67 

 

Nesse contexto, as normas extrapenais apresentam-se frequentemente como 

mecanismos mais efetivos na defesa dos interesses públicos. Assim, o arcabouço jurídico 

criminal de combate à corrupção é complementado em larga medida por leis de cunho civil 

ou administrativo, como se verá a seguir. 

 

1.4.2.2 Ação popular 

 

Dentre as normas em vigor voltadas à proteção do patrimônio público em relação a 

                                                 
66 “O fato é que o garantismo exacerbado, a tese do direito penal mínimo, a cultura da aplicação sistemática 

das penas no mínimo legal, a impossibilidade de início da execução da pena antes do julgamento definitivo do 

Recurso Especial e do Recurso Extraordinário pelos Tribunais Superiores da República, tudo isso, além de 

outros fatores [...], faz com que a presença nas prisões de condenados em razão de corrupção seja exceção que 

confirma a regra geral da impunidade.” PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. 

Op. cit., p. 49. 
67 BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de lei 6.826, de 2010: mensagem n. 52. 8 fev. 2010. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=735505&filename=MSC+52/201

0+%3D%3E+PL+6826/2010>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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atos potencialmente lesivos, uma das mais antigas é a Lei da Ação Popular, n. 4.717, editada 

em 1965, ainda sob a égide da Constituição de 1946, mas já sob um governo militar. 

O mérito principal desse texto normativo foi abrir a qualquer cidadão a possibilidade 

de propor ação popular, com o propósito de anular ou declarar a nulidade de ato lesivo ao 

patrimônio público, entendido aqui em acepção ampla que inclui bens de valor econômico, 

artístico, histórico, estético ou turístico (art. 1º, § 1º). Percebe-se desde logo a forte relação 

entre combate à corrupção e participação social, na medida em que, sem esta, a ação popular 

é instrumento perfeitamente inócuo para atingir as finalidades a que se propõe. 

A racionalidade da lei está calcada na conservação do patrimônio público. Por meio 

da ação popular, objetiva-se a restituição de eventuais danos causados indevidamente ao 

patrimônio público ou, quando muito, a prevenção de um dano específico por meio da 

suspensão liminar do ato potencialmente lesivo (art. 5º, § 4º), não havendo previsão de 

sanções aos agentes públicos. 

A Constituição de 1988 recepcionou expressamente a ação popular, prevista no art. 

5º, LXXIII, que estendeu a possibilidade de propositura da ação também para atos lesivos à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 

assegurando ainda ao proponente, salvo comprovada má-fé, a isenção de custas judiciais e 

do ônus da sucumbência. 

 

1.4.2.3 Ação civil pública 

 

Outro relevante instrumento no controle da Administração Pública foi introduzido 

pela Lei n. 7.347/1985, que regulou a ação civil pública, voltado à proteção de interesses 

transindividuais. 

Ao contrário da ação popular, na qual o Ministério Público agia de maneira 

secundária, como fiscal da lei, a ação civil pública deu preponderância à atuação do parquet, 

embora não seja, desde o início, o único legitimado para a propositura da ação. Além de 

legitimado, o Ministério Público assume a titularidade ativa da ação em caso de desistência 

infundada ou abandono por associação legitimada (art. 5º, § 3º). 

Uma importante contribuição da Lei de Ação Civil Pública foi a regulamentação do 

inquérito civil, que constitui hoje um dos principais mecanismos de que se serve o Ministério 

Público na averiguação de situações potencialmente ilegais. 
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1.4.2.4 Lei de Improbidade Administrativa 

 

O artigo 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988 determinou que “os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. Para dar efetividade ao mandamento 

constitucional, foi editada em 1992 a Lei n. 8.429, chamada de Lei da Improbidade 

Administrativa. Em contraposição às normas anteriores, de viés essencialmente reparatório, 

esta lei apresenta elevado papel sancionador, buscando, com isso, para além da reparação de 

danos porventura causados, prevenir eventuais condutas indesejadas por parte de agentes 

públicos. 

Quanto ao aspecto subjetivo, a lei prevê que só são sujeitos ativos dos atos de 

improbidade agentes públicos, o que não impede a aplicação de sanções também a terceiros 

envolvidos. O conceito de “agente público” adotado pela lei é bastante amplo, incluindo 

pessoas privadas que administrem verba pública: 

 

Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, 

ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 

mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 

anterior. 

 

O texto legal aponta três “espécies” de atos de improbidade: os que importam 

enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário (art. 10), os que atentam 

contra os princípios da administração pública (art. 11). Nesses artigos, a lei descreve 

exemplificativamente hipóteses que configuram atos de improbidade administrativa, sem 

prejuízo de condutas previstas em outros diplomas ou mesmo sem qualquer previsão 

expressa na legislação. Em regra, a configuração da improbidade está condicionada à 

presença de dolo, salvo no caso das hipóteses previstas no artigo 10, em razão da menção 

expressa do dispositivo à possibilidade de ação culposa.68 

Restando configurado o ilícito, a lei prevê, em seu artigo 12, sanções, as quais não 

afastam responsabilidade em outras esferas jurídicas. Dentre elas estão: (i) multa civil, (ii) 

ressarcimento integral do dano, (iii) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, (iv) perda da função pública, (v) suspensão dos direitos políticos por período 

                                                 
68 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Op. cit., p. 39. 
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que pode variar de três a dez anos, (vi) proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 

1.4.3 Normas de redução de vulnerabilidade à corrupção 

 

Buscamos, até o presente momento, traçar um breve panorama do conceito 

multidisciplinar da “corrupção” e de seu tratamento penal no tempo, seja no Brasil, seja no 

estrangeiro. 

Naturalmente, não é o escopo do presente aprofundar-se na história do combate à 

corrupção ou, muito menos, analisar com profundidade o tratamento que a norma penal 

brasileira dá à corrupção, existindo para tal fim obras completas e de mãos mais experientes 

— como a tese de doutorado de Roberto Livianu, sob orientação do Professor Miguel Reale 

Jr., junto à Universidade de São Paulo.69 

Entretanto, se o que se busca é contextualizar a Lei Brasileira Anticorrupção, deve-

se atentar para o fato de que ela é mais uma das ferramentas extrapenais que o Estado 

brasileiro adota para, alinhado aos já citados diplomas penais, combater e prevenir esse mal. 

Ao final, pretende-se demonstrar que, apesar de possuir elementos essenciais das 

normas de comando e controle, a referida lei agrega também elementos essenciais de normas 

de indução à resiliência social à corrupção e à redução de vulnerabilidade a esse mal. 

Nas novas estratégias legislativas de combate à corrupção podemos apontar aquilo 

que em epígrafe já foi apontado quanto às normas responsivas, qual seja, o 

compartilhamento de responsabilidades com outros setores da sociedade. Esse 

compartilhamento aumenta o número de atores engajados e reduz a fecundidade social à 

nefasta prática, sendo que outras normas vêm também demonstrando a potencialidade de 

tornar a sociedade brasileira mais estéril ao nascimento e manutenção de práticas corruptas. 

Tais normas atacam a vulnerabilidade do Estado brasileiro à corrupção de modo 

indireto, ou seja, reflexamente, ao ter como objetivos primários outras questões, como o 

saneamento das contas públicas, a moralidade administrativa e eleitoral e o estabelecimento 

do controle social. 

 

 

                                                 
69 LIVIANU, Roberto. Controle penal da corrupção. 2004. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
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1.4.3.1 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A Lei Complementar n. 101/2000 objetivou a promoção de uma disciplina 

orçamentária para União, Estados e Municípios. Seus fins, portanto, em muito extrapolam o 

combate à corrupção, mas seus impactos nesse campo são inegáveis: 

 

Inegavelmente, a previsão de um modelo de atuação voltado para a 

responsabilidade na gestão fiscal é um meio de submeter a um controle 

mais apurado os gastos públicos, o que, sem dúvida, constitui instrumento 

excelente, não só na repressão, como também (e, principalmente) na 

prevenção de atos lesivos (ainda que não dolosos) ao patrimônio público, 

evitando a atuação perdulária dos administradores que comprometem a 

consecução do interesse público.70 

 

Conforme se observa, a Lei de Responsabilidade Fiscal destaca-se especialmente por 

seu viés preventivo. Ao estabelecer um regime rigoroso de controle das contas públicas, 

diminuem sensivelmente as circunstâncias propícias à ocorrência das práticas nefastas de 

corrupção. 

 

1.4.3.2 Lei da Ficha Limpa 

 

Apresenta viés igualmente preventivo a Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 

2010, popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa. Esse diploma alterou o regime de 

inelegibilidades, tornando-o substantivamente mais rigoroso. 

Em linhas gerais, foi ampliado o rol de crimes aptos a gerar inelegibilidade, bem 

como tornados inelegíveis os condenados à suspensão de direitos políticos por ato de 

improbidade administrativa de que resulte lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. 

Ademais, decisões de órgãos não jurisdicionais, como os tribunais de contas, passaram a 

poder resultar em situação de inelegibilidade. 

O ponto mais controverso da lei, e ao mesmo tempo o mais aplaudido, foi certamente 

a possibilidade de que condenações proferidas por órgão colegiado, mesmo que sem trânsito 

em julgado, acarretassem inelegibilidade, o que, para muitos, configura violação à presunção 

de inocência, conforme consubstanciada no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal: 

                                                 
70 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 181. 
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“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”.71 

 

1.4.3.3 Lei de Acesso à Informação 

 

Sem prejuízo de outros diplomas legais que impactam a prevenção e o combate à 

corrupção no Brasil, merece menção a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida 

como Lei de Acesso à Informação. Esse diploma legal consolidou a publicidade das 

informações detidas pelo Poder Público, tornando-a preceito geral. As hipóteses de sigilo, 

tratadas como excepcionais, foram restringidas e procedimentalizadas. 

A lei obrigou ainda União, Estados e Municípios a criarem canais de comunicação 

com a sociedade, por meio dos quais cidadãos podem requerer acesso a quaisquer 

informações não sigilosas. Não se criou apenas um dever de responder passivamente às 

demandas dos cidadãos, mas também se determinou a pró-atividade da Administração na 

publicação de informações, independentemente de solicitações. 

Também a Lei de Acesso à Informação é ilustração de uma ferramenta que vai além 

da mera visão punitiva. Ao promover a transparência, convida a sociedade a um papel ativo 

no controle dos bens públicos, ao mesmo tempo em que dificulta a consecução de atos 

lesivos à moralidade administrativa. 

 

  

                                                 
71 LIVIANU, Roberto. Corrupção... Op. cit., p. 183. 



57 

 

2 A LEI N. 12.846/2013 E A FIGURA DO CORRUPTOR 

EMPRESARIAL 

 

2.1 Corrupção e quebra de confiança: o esquecimento do corruptor 

 

Passada uma visão introdutória sobre como a corrupção foi enxergada pela legislação 

na história e sobre as posições zetéticas e dogmáticas sobre sua definição, nos parece 

oportuno colocar aquilo que cremos distinguir esse fenômeno dos demais deletérios 

malfeitos que podem ocorrer em uma sociedade. 

O que diferencia a corrupção dos demais crimes e/ou infrações existentes, o que a 

faz distinta dos demais males sociais? 

O elemento central é, em nossa visão, a figura da subversão da confiança, da traição, 

que pode se dar tanto em detrimento de um ente público (corrupção pública) como de um 

privado (corrupção privada), por parte de alguém que gozava dessa confiança como 

ferramenta de trabalho para a execução de um determinado múnus e que a trai em troca de 

um benefício irregular. 

Para nós, o funcionário de uma empresa de TV a cabo que detém a senha para 

desbloqueio de canais pagos possui um poder necessário à boa execução de seu trabalho 

regular, sendo esse poder uma expressão da confiança de seu empregador. Quando esse 

funcionário, em troca de uma propina, utiliza sua senha para liberar canais não adquiridos 

por um cliente junto à empresa, ele está justamente se utilizando da confiança nele 

depositada (senha), em razão de seu múnus (instalação de TV a cabo) para conferir benefício 

irregular (canal aberto para cliente que não pagou por ele) em troca de benefício próprio. 

Esse ato exemplificado é, para nós, um ato de corrupção privada. 

Quando um agente público exige um pagamento irregular para não causar injusto e 

desproporcional mal a um cidadão, o qual só lhe é possível pelo poder que possui em função 

de seu múnus público, nos parece um ato de corrupção. Assim como o é, para nós, o caso no 

qual um agente público se apropria de um bem público sem a participação de um corruptor. 

Note-se, e aqui cabe sublinhar, que não estamos falando do crime de corrupção 

previsto no Código Penal ou de qualquer conceito estritamente jurídico, até porque os três 

exemplos em epígrafe seriam tipificados em crimes outros do Código Penal que não o de 

corrupção. Estamos simplesmente apontando os que acreditamos serem os elementos 

centrais desse fenômeno: 
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a) o exercício de uma função delegada por alguém ou por uma instituição; 

b) a detenção de um poder em razão dessa função; 

c) a utilização fraudulenta desse poder; 

d) recebimento e/ou promessa de um benefício. 

 

Tal poder, registre-se, pode ser simplesmente uma informação comercial sigilosa, 

vendida a um concorrente em troca de uma proposta de emprego, assim como a pura quebra 

de confiança não caracteriza um ato de corrupção (como o exemplo da infidelidade 

conjugal). O que interessa para nosso conceito é a quebra da relação de confiança em razão 

da busca de um benefício de motivação não regular. 

Em tempo, note-se que falamos de um gênero “corrupção”, que assumirá diversas 

espécies, como a privada e a pública, diversos tipos penais, etc. 

Esse olhar de corrupção como traição de confiança talvez ajude a compreender por 

que sempre o foco da revolta social com o fenômeno é a figura do agente público que se 

corrompe, e não seu corruptor ou mesmo o agente privado corrompido. 

Observemos o exemplo: chamado para instalar a televisão a cabo, um funcionário de 

uma operadora da área, em conversa informal, pôs-se a fazer revoltadas e indignadas críticas 

aos políticos e agentes públicos brasileiros. Não poupou ninguém de sua justificável revolta 

com os escândalos de corrupção que assolavam o país, como o do mensalão. Todos os 

agentes públicos eram, em sua fala, um “câncer para a nação”, corruptos, o que, na visão 

dele, refletia-se no que há de pior em uma sociedade. Seu discurso durou dezenas de minutos 

e só se interrompeu quando perguntou: “Não quer me dar um cafezinho para que eu libere 

os canais não assinados?” Com a negativa, ele, como se nada houvesse ocorrido, continuou 

a tecer duras críticas aos corruptos do Brasil. 

Ora, a história em questão, que é real e até cômica, exemplifica algo arraigado em 

nossa mente e cultura: que a corrupção privada é menos grave que a pública. 

Para nós, tal raciocínio tem total sentido, na medida em que se a corrupção é uma 

traição de confiança, é muito mais grave que se traia a confiança de toda a coletividade do 

que a confiança de uma simples companhia empresaria. O que não significa dizer, longe 

disso, que a corrupção privada deva ser admitida ética ou penalmente, cabendo punição 

proporcionalmente menos gravosa que a da corrupção pública. 

Mas, como falamos, nossa definição de corrupção, como quebra de confiança, 

também ajuda a explicar por que a Lei Anticorrupção é tão necessária. 
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Sempre, como dito, a produção legislativa e da investigação para o combate à 

corrupção teve muito maior foco no agente público, naquele que trai a confiança da 

sociedade. Dos diversos escândalos de corrupção pública que podemos puxar pela memória, 

lembraremos de muitos servidores e autoridades. De quantos corruptores lembraremos? 

Esse foco nos parece natural: o marido traído sente muito mais raiva da esposa infiel 

que do concubino, assim como o sentimento de traição da população como um todo levou 

ao maior enfretamento do corrupto passivo que daquele que o corrompe. 

É óbvio que o agente público corrupto deve ser punido e com muito maior rigor do 

que as chicanas processuais brasileiras vêm permitindo; entretanto, a luz jogada sobre ele 

historicamente deixou uma sombra sobre a figura do corruptor, que, muitas vezes, esquecido, 

saiu ileso de seu malfeito. 

E nesse ponto cabe uma reflexão sobre a figura da empresa corruptora. 

 

2.2 A empresa e a corrupção 

 

A crescente regulação estatal atribuiu ao Poder Público grande poder sobre a 

atividade econômica, seja regulando-a diretamente em alguns setores, seja indiretamente 

através das licenças imobiliárias, de produtos, de transporte, etc. Além disso, a carga 

tributária representa relevante parcela do custo da atividade empresarial e a gestão estatal da 

questão (legislação sobre tributação e incentivos fiscais, fiscalização tributária, etc.) 

impactará diretamente no lucro empresarial. 

Os agentes públicos, nessa medida, passam a ter grande possibilidade de auxiliar ou 

atrapalhar a lucratividade empresarial, sendo que sua “captura” aos interesses da companhia 

pode significar uma robusta vantagem competitiva. 

Tal vantagem é ainda incrementada quando se nota que o Poder Público não é só 

regulador e fiscalizador, é também o mais relevante dos consumidores. Pesquisa divulgada 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que as compras públicas 

representam uma fatia substancial da economia de qualquer país — estima-se que esteja em 

torno de 8% a 25% do PIB. No Brasil, elas movimentam, nos diversos níveis de governo, 

cerca de 10% do PIB.72 

É inegável, assim, o impacto estatal na atividade empresarial e, como já foi 

                                                 
72 MOURA, Adriana Maria Magalhães de. O papel das compras públicas sustentáveis na economia verde. 

Desafios do Desenvolvimento, v. 9, n. 72. 15 jun. 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ 

desafios/index.php?option=com_content&id=2746:catid=28&Itemid=23>. Acesso em: 24 maio 2015. 
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desenvolvido acima, alguns estudiosos chegaram até a entender que a corrupção pode ser, 

muitas vezes, uma opção melhor para as companhias crescerem e darem lucro livrando-se 

das amarras da burocracia, ainda mais em mercados em desenvolvimento. 

Contudo, a verdade é que nem sempre a corrupção será tão favorável assim para a 

própria empresa que a pratica. Naturalmente, são diversos os casos em que a corrupção abre 

margens de lucro expressivas, sobretudo nos primeiros anos da relação corrupta; entretanto, 

não é raro que, nas investigações corporativas que sucedem casos de corrupção, se descubra 

não apenas quem foram os envolvidos, mas que — no longo prazo — alguns contratos que 

foram objeto dos atos de corrupção tornaram-se pouco lucrativos e até deficitários. 

Em linhas gerais, o que acontece nestes casos é que a empresa deixa de calcular os 

reais riscos e prejuízos envolvidos, do pagamento em si do suborno — que normalmente 

envolve altos valores — até as barreiras para que as autoridades não descubram as 

ilegalidades cometidas e os custos de possíveis processos. Além disso, a facilidade leva à 

má gestão dos custos e ao afrouxamento na administração dos projetos. 

A exemplo disso, temos que uma multinacional que tolera ou pratica atos de 

corrupção tem, de fato, vantagem para conseguir contratos em países corruptos. Porém, esses 

contratos não são tão lucrativos quanto aqueles realizados em países sem corrupção. 

Assim, se à primeira vista poder-se-ia dizer que atos corruptos seriam positivos às 

empresas que os praticam, nota-se que até essas empresas podem vir, no médio e longo 

prazo, a sofrer com a própria corrupção. 

Os efeitos dessas práticas à sociedade em geral e ao mercado como um todo são, 

contudo, ainda mais profundos e deletérios, conforme já amplamente se dispôs, sendo que o 

papel das empresas nesse contexto é determinante no agravamento ou abrandamento da 

corrupção. 

Detentoras do poder econômico e grandes influenciadoras do poder político, as 

corporações têm a capacidade de efetivamente modificar a cultura e a realidade ética de uma 

sociedade, sendo que, se determinadas a decompor a lealdade de alguns agentes públicos, 

seguramente terão meios de fazê-lo, assim como se, conjuntamente imbuídas de recusar 

ofertas escusas e de privar-se de fazê-las, terão a capacidade de reduzir drasticamente os 

níveis de corrupção. 

A colaboração das empresas na construção de um ambiente ético, nesse sentido, 

passa diretamente pela decisão empresarial, seja ela espontânea e voluntária, seja ela 

induzida pela atuação estatal, como no caso das legislações anticorrupção. 

Os elementos que podem levar as empresas a voluntariamente seguir o caminho da 
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integridade são diversos, passando desde a crença moral até a percepção de que a 

implantação voluntária de um compromisso ético traz segurança reputacional à corporação 

e acaba por induzir funcionários a serem éticos também perante a empresa. 

O que se passa a analisar, por outro lado, são as razões, os poderes e os instrumentos 

estatais para exigir e induzir as empresas a adotarem uma postura ética e mecanismos que 

garantam essa postura por parte de todos seus agentes. 

 

2.2.1 A função social da empresa 

 

Como veremos adiante, a pessoa física corruptora responde por seu ato perante o 

Código Penal, mas e a pessoa jurídica, não teve ela, assim como o que se corrompeu, um ato 

de quebra de confiança? 

O agente público, ao se corromper, quebra a confiança do Estado para com ele 

estabelecida na relação específica de trabalho que os une. Mas a empresa também tem uma 

obrigação social perante o Estado e perante a coletividade, que transcende à do próprio 

indivíduo penalizado pela corrupção ativa. 

Isso ocorre pois tem a empresa, tanto em sua dimensão contratual quanto em sua 

dimensão enquanto propriedade, verdadeira obrigação para com o coletivo, expressa no 

princípio da função social, inserida no bojo da Constituição Federativa do Brasil, que, em 

seu artigo 5º, inciso XXIII, afirma que “a propriedade atenderá a sua função social”. 

É como direito fundamental que a propriedade passa a ter um significado e extensão 

extremamente maiores do que os tomados pelo Código Civil. É por isso que a empresa e, 

por consequência, o seu controle ficam sujeitos a tal preceito constitucional. Deste modo, é 

notório o fato de a ideia da função social da empresa derivar da previsão constitucional da 

função social da propriedade. 

A empresa, enquanto propriedade, tem o dever geral de respeito, dentre outros, às 

finalidades sociais e econômicas do Estado, conforme bem aponta o art. 1.228, § 1º, do 

Código Civil brasileiro. 

E, se a empresa for vista enquanto contrato, e não enquanto propriedade, persiste esse 

entendimento, na medida em que o Código Civil brasileiro, em seu artigo 421 determina que 

“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

Vale frisar, ainda, que o Conselho da Justiça Federal, durante a I Jornada de Direito 

Civil, editou o Enunciado n. 53, que determina que se deve levar em consideração o princípio 
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da função social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de 

referência expressa. 

Além da previsão legal, a função social da empresa é matéria presente em diversas 

obras de Direito Civil e Comercial. Segundo Fábio Konder Comparato, por exemplo: 

 

Em se tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar 

à coisa uma destinação compatível com o interesse da coletividade 

transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração 

empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa 

para a realização dos interesses coletivos.73 

 

E, de acordo com Eduardo Tomasevicius Filho: “a função social da empresa constitui 

o poder-dever de o empresário e os administradores da empresa harmonizarem as atividades 

da empresa, segundo o interesse da sociedade, mediante a obediência de determinados 

deveres, positivos e negativos.”74 

Ora, claro está que a empresa tem um dever jurídico de eticidade para com a 

coletividade, dever que se quebra quando, em busca do lucro, rompe a empresa seus deveres 

para com a organização do trabalho, a concorrência ou mesmo a probidade do Estado. 

A Lei Anticorrupção, última parada (agora devemos falar ainda sobre 

regulamentação) deste trabalho, busca justamente responsabilizar a empresa que subverte a 

ética e a integridade e busca o lucro através do sacrifício do erário público. Não raro o que 

se ouve dos primeiros comentários no tocante à Lei é que ela estaria atribuindo às empresas 

uma obrigação demasiada, um papel que não é da empresa, como se o lucro fosse seu único 

escopo e como se prevenir e combater malfeitos praticados em seu nome extrapolasse suas 

obrigações. 

É justamente o que as reflexões em epígrafe sobre a função social da empresa 

demonstram inexistir. A obrigação de eticidade da pessoa jurídica perante a coletividade não 

é invenção da Lei Anticorrupção, é decorrência do texto constitucional e já é aplicada em 

diversos outros ramos do Direito — como o ambiental, por exemplo. 

Em nada isso significa que tenha o Estado, através de seus órgãos de controle interno 

e externo, diminuído seu papel e responsabilidade de fiscalização sobre seus agentes ou 

mesmo sobre a sociedade como um todo. Significa, isso sim, que esse dever também é 

                                                 
73 COMPARATO, Fabio Konder. Estado, empresa e função social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, 

p. 41. 
74 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A função social da empresa. Revista dos Tribunais, n. 92, p. 33-50, 

abr. 2003, p. 33-50. 
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daqueles que se beneficiem com a prática de malfeitos. 

Conforme se narrará mais a frente, a Lei n. 12.846/2013 teve preocupação extrema 

em induzir a prevenção, em fazer com que as pessoas jurídicas tenham interesse em de fato 

prevenir esse mal, ou seja, em partilhar as responsabilidades de prevenção e combate à 

corrupção. 

É esse também o escopo das leis estrangeiras, como afirma a pesquisa de Mariana 

Pacheco Fisher Pimentel: 

 

A experiência internacional mostra que, em vez do foco na punição de 

poucos, as melhores estratégias de desmonte de redes de corrupção 

enfatizam a utilização de mecanismos que facilitam a exposição de 

relações de poder que estão por trás de esquemas. O acento deixa de estar 

na simples punição e passa a estar na transparência e na responsabilização 

ininterrupta: é mais barato e mais eficiente garantir que uma empresa 

(pública ou privada) siga regras de transparência e de responsabilização 

perante os sócios — que incluem a realização constante de auditorias e a 

existência de mecanismos internos de incentivo a denúncias — do que 

regulá-la apenas por meio de prisões, multas e longos e dispendiosos 

processos judiciais. Perceba-se: no primeiro caso, a empresa é regulada, a 

todo tempo, por diversos atores estatais e não-estatais (Ministério Público, 

sócios, funcionários, empresas concorrentes, ONGs, universidades etc.) e, 

no segundo caso, quase que exclusivamente pelo Estado. 

Eis o que demonstram as novas teorias sobre governança em rede: 

múltiplos atores sociais, não apenas o Estado, devem ser “empoderados” 

de modo a tornarem-se capazes de vigiar abusos de poder. Todos devem 

ser capazes de responsabilizar a todos e cada organização deve ser 

responsabilizada por indivíduos que dela participam.75 

 

Essa busca pela prevenção está, como se verá abaixo, entranhada em quase todos os 

artigos da Lei n. 12.846/2013, sendo que, nos termos do observado em epígrafe, o 

compartilhamento dessa responsabilidade com as empresas é não somente jurídico como 

salutar. 

 

2.3 O combate à corrupção corporativa 

 

Inicialmente, cumpre definir o que seria responsabilidade corporativa. Diversos 

institutos envolvidos com a temática divergem em pontos mais específicos, concordando, no 

entanto, nas características gerais. 

                                                 
75 PACHECO, Mariana Pimentel Fischer. Lei anticorrupção estimula redes de governança. Consultor 

Jurídico, 15 ago. 2013. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-ago-15/mariana-pacheco-lei-

anticorrupcao-estimula-formacao-redes-governanca>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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A responsabilidade corporativa abarcaria um grupo de obrigações da empresa que 

vão além de exigências legais, sendo, ao mesmo tempo, um reflexo delas. Tais obrigações 

são relativas tanto a questões mais globais, como meio ambiente e sustentabilidade, quanto 

a pontos intrinsecamente relacionados à companhia, como responsabilidades perante seus 

acionistas, clientes e fornecedores. 

A origem recente da responsabilidade corporativa, segundo Archie Carroll,76 se deu 

com Howard R. Bowen, o qual definiu que empresários devem ter a responsabilidade de 

agir de acordo com os valores da sociedade em que se inserem. Nesse sentido, Carroll 

apontou três esferas da responsabilidade corporativa, quais sejam, (i) responsabilidade 

corporativa, que, por sua vez, influencia a forma (ii) como a empresa vê determinados 

problemas sociais e a forma (iii) como a eles reage, ou seja, como se dá a realização das 

ações corporativas. 

Apesar de terem evoluído, as esferas colocadas por Carroll perduram e influenciam 

toda a sistemática moderna de responsabilidade corporativa. É nessa seara que se insere a 

luta das próprias empresas contra as atividades corruptas. 

Um dos primeiros fatores que incentivaram esse tipo de conduta se mostrou ser, sem 

dúvida, as mudanças dos consumidores, que estão cada vez mais alertas a ilegalidades 

cometidas pelas grandes empresas — a exemplo disso, os midiáticos casos de trabalho 

análogo ao escravo ou, ainda, as práticas corruptas que, especialmente no Brasil, chamam 

cada vez mais a atenção do público. 

O outro fator seria a rápida e eficiente criação mundial de normas de governança e 

contra a corrupção, as quais incentivaram a criação, dentro das próprias empresas, de normas 

que caminhem nesse mesmo sentido, até para que — na mesma toada do primeiro motivo 

— suas reputações se mantenham o mais intocadas possível. 

Assim, quando o assunto é corrupção, as empresas têm enfrentado não só problemas 

éticos, mas também problemas de competitividade, que tendem a gerar enormes prejuízos. 

Com isso, as empresas têm procurado cada vez mais formas de coibir os atos 

corruptos, como, por exemplo, através de programas de integridade em suas normas internas, 

comunicação a autoridades quando se dá algum ato corrupto envolvendo seus empregados 

ou até mesmo através de enormes reformas estruturais em suas hierarquias e sistemas de 

controle. 

Em suma, a disseminação das ideias de responsabilidade corporativa incentivou em 

                                                 
76 CARROLL, Archie B. Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. Business & 

Society, v. 38, n. 3, p. 268-295, set. 1999, p. 269. 
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grande medida o combate à corrupção, seja pelo caráter econômico, seja pelo próprio caráter 

ético. 

 

2.3.1 O Foreign Corruption Practices Act (FCPA) e o nascimento do compliance 

empresarial 

 

Os Estados Unidos são exemplo no combate à corrupção corporativa, inclusive sendo 

pioneiros na criação de normas nesse sentido e servindo como indutores da aplicação de 

normas análogas mundo afora. 

Esse vanguardismo, no entanto, não se deu sem antes se constatarem diversos casos 

e circunstâncias problemáticos, como foi o notório caso de Watergate, envolvendo o 

presidente Richard Nixon, que em verdade desencadeou uma busca no Congresso norte-

americano por recados claros de preservação das instituições e pelo impedimento a atos 

corruptos. 

Em 1975, o Subcomitê de Corporações Multinacionais encontrou diversas empresas 

americanas que haviam, em algum momento, pago suborno em países estrangeiros, a 

exemplo da Northrop, a qual vendia aeronaves à Arábia Saudita e lá havia pago a autoridades 

locais por benefícios diversos. Somado a este caso, no mesmo ano, outro comitê do Senado 

iniciou investigações à Lockheed — outra companhia de tecnologia aeronáutica —, 

descobrindo subornos em diversos países, como Japão e Arábia Saudita 

Esses casos foram notórios, pois, apesar de as empresas terem violado diversas leis 

americanas, violaram a todas somente de forma tangencial, uma vez que à época não era 

explicitamente proibido o pagamento de subornos a autoridades estrangeiras. 

Com isso, em 1977, o Comitê propôs projeto de lei que proibiria esse tipo de atitude. 

Poucos foram os debates nas Casas do Parlamento, que aprovaram o FCPA por unanimidade 

no mesmo ano. 

Esse instrumento jurídico visa dois tipos de agentes corruptos, aqueles com vínculos 

formais com os Estados Unidos e qualquer pessoa que realize atos executórios ligados a ato 

ilícito de corrupção enquanto estiver nesse país. Assim, empresas estrangeiras que negociem 

ações em bolsa americana ou um cartel que estabeleça reunião em território estadunidense, 

e mesmo empresa que esteja em consórcio, joint-venture ou qualquer espécie de parceria 

com empresa americana, estarão sujeitos às medidas do FCPA. 

Ademais, empresas americanas podem ser responsabilizadas pelo pagamento de 

suborno a autoridades estrangeiras mesmo que a tomada de decisão tenha, por exemplo, sido 
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de sua filial localizada em solo estrangeiro, ou seja, mesmo que nenhuma etapa ocorra em 

espaço territorial americano ou tenha envolvido a conduta de um cidadão daquele país, tal 

empresa poderá ser punida pela lei em comento. 

Quanto à atitude punível pelo FCPA, ela deve ser comprovadamente constituída de 

cinco pontos essenciais. Primeiramente, deve ter existido pagamento, oferecimento, 

autorização ou promessa de pagamento (de dinheiro ou qualquer objeto de valor), sendo este 

direcionado para uma autoridade pública estrangeira (ou terceiro que a ela repasse o 

suborno). 

Exige-se, ainda, que a motivação do ato seja corrupta, objetivando, de modo 

alternativo, uma das seguintes finalidades: i) influenciar ato ou decisão do agente, ii) induzir 

ação ou omissão que viole dever legal, iii) assegurar vantagem ilícita, iv) induzir o agente a 

influenciar decisão ou ato oficial, visando ajudar ou obstar negociações. 

Portanto, nos termos do FCPA, não é necessário o efetivo pagamento de suborno, 

mas exige-se a consciência de que o ato praticado é considerado ilegal (ou seja, a atitude 

ingênua não será punida), bem com o a responsabilidade corporativa é subjetiva, ou seja, 

possui a empresa a possibilidade de alegar a ausência de culpa como defesa contra uma 

punição. 

Tal fato é bastante relevante, tendo em vista que os programas de integridade ou 

compliance, como comumente são denominados, passaram a constituir-se de não apenas 

mecanismos preventivos, mas de efetivos instrumentos para a defesa. 

Nos âmbitos institucional e corporativo, “compliance” poderia ser definido como o 

conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e 

as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem 

como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade de qualquer natureza. 

Em termos específicos, contudo, passou a definir o conjunto de instrumentos 

adotados pelas instituições para a prevenção de práticas relacionadas ao descumprimento do 

FCPA, criando uma cultura corporativa que encoraje o comportamento ético e de 

comprometimento com o cumprimento da lei.77 

Como punição, a lei americana prevê sanções pecuniárias impostas pela Securities 

and Exchange Commssion (SEC): de até US$ 500.000,00 ou no valor do lucro obtido pelo 

                                                 
77 “An organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with the law.” 

U.S. Sentencing Guidelines § 8B2.1(b). UNITED STATES. Sentencing Commission. U.S. Sentencing 

Guidelines. 1 nov. 2011. Disponível em: <http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-

manual/2011/manual-pdf/2011_Guidelines_Manual_Full.pdf>. Acesso em: 12 out. 2016. 
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ato ilícito, multas de até US$ 2 milhões por violação para empresas e de US$ 100 mil para 

pessoas físicas ou mesmo prisão, que pode ser de 5 anos para cada pagamento de propina 

até 20 anos para algumas outras violações. 

As medidas de compliance nasceram, assim, nas empresas americanas, como 

instrumentos de prevenção às pesadas punições do FCPA, e acabaram por ser introduzidas 

à própria atividade fiscalizadora e punitiva do Estado. 

Os órgãos que aplicam o FCPA nos EUA são a SEC e o Departamento de Justiça, 

que consistentemente vêm apontando que a adoção de programas de compliance é 

determinante na decisão sobre a celebração de acordos ou mesmo sobre a denúncia ou não 

da empresa investigada por um ato de corrupção.78 Nesse sentido, existem precedentes em 

que, tendo em vista a adoção de um programa preventivo eficiente por parte da empresa, ela 

deixou de ser punida pelas autoridades norte-americanas.79 

O fio condutor do que tais entidades apontaram como as regras gerais para um 

programa de prevenção corporativo passou, assim, a delinear os programas das empresas 

norte-americanas, as quais passaram a alegar que o FCPA e as medidas preventivas 

                                                 
78 “In addition to considering whether a company has self-reported, cooperated, and taken appropriate 

remedial actions, DOJ and SEC also consider the adequacy of a company’s compliance program when 

deciding what, if any, action to take. The program may influence whether or not charges should be resolved 

through a deferred prosecution agreement (DPA) or non-prosecution agreement (NPA), as well as the 

appropriate length of any DPA or NPA, or the term of corporate probation. It will often affect the penalty 

amount and the need for a monitor or self-reporting.303 As discussed above, SEC’s Seaboard Report focuses, 

among other things, on a company’s self-policing prior to the discovery of the misconduct, including whether 

it had established effective compliance procedures.304 Likewise, three of the nine factors set forth in DOJ’s 

Principles of Federal Prosecution of Business Organizations relate, either directly or indirectly, to a 

compliance program’s design and implementation, including the pervasiveness of wrongdoing within the 

company, the existence and effectiveness of the company’s pre-existing compliance program, and the 

company’s remedial actions.305 DOJ also considers the U.S. Sentencing Guidelines’ elements of an effective 

compliance program, as set forth in § 8B2.1 of the Guidelines. Criminal Division of the U.S. Department of 

Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission.” UNITED STATES. 

Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange Commission. 

Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 2012. 

Disponível em: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em: 12 nov. 2015, p. 56. 
79 “An assessment of a company’s compliance program, including its design and good faith implementation 

and enforcement, is an important part of the government’s assessment of whether a violation occurred, and if 

so, what action should be taken. In appropriate circumstances, DOJ and SEC may decline to pursue charges 

against a company based on the company’s effective compliance program, or may otherwise seek to reward a 

company for its program, even when that program did not prevent the particular underlying FCPA violation 

that gave rise to the investigation.” Tradução livre: “Uma avaliação sobre o programa de compliance de uma 

empresa, incluindo seu modelo e implementação e imposição de boa-fé, é parte importante da avaliação do 

governo sobre se a violação ocorreu e, em caso afirmativo, quais atitudes devem ser tomadas. Em 

circunstâncias apropriadas, o Departamento de Justiça e a Comissão de Títulos e Câmbio podem se negar a 

processar uma empresa com base na efetividade do programa de compliance, ou ainda escolher recompensar 

a empresa pelo seu programa, mesmo quando ele não tenha impedido a violação ao FCPA do caso específico 

que deu ensejo à investigação.” UNITED STATES. Department of Justice. Office of Public Affairs. Former 

Morgan Stanley Managing Director Pleads Guilty for Role in Evading Internal Controls Required by 

FCPA. 25 abr. 2012. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/former-morgan-stanley-managing-

director-pleads-guilty-role-evading-internal-controls-required>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
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representariam uma desvantagem competitiva em relação a empresas estrangeiras, que, não 

submetidas ao FCPA, estavam “livres” para continuar praticando atos de corrupção. 

É nesse sentido que o governo dos Estados Unidos iniciou uma empreitada para 

firmar acordos bi e multilaterais com outros países no sentido de efetivamente proibir 

subornos também em suas legislações. 

A primeira grande tentativa se deu nas Nações Unidas, mas acabou sem sucesso por 

falta de apoio da Assembleia Geral, que não tomou grandes atitudes para formalizar o 

Acordo Internacional sobre Pagamento Ilícitos (1979). Seguiu-se a essa a tentativa com a 

OCDE, igualmente malsucedida. Posteriormente, os políticos americanos voltaram-se para 

a imposição de normas para incentivar as empresas estrangeiras a exigirem leis antissuborno 

em seus países, pois delas dependeriam para atuar em solo americano ou para negociar com 

empresas do país. 

A pressão americana para a adoção de normas análogas ao FCPA começou a dar 

certo a partir de 1993, quando o presidente Clinton retomou os esforços para assinatura de 

acordos multilaterais internacionais, o que se deu essencialmente em 1997, quando 

finalmente conseguiram chamar a atenção da OCDE e assinar a Convenção da OCDE sobre 

o tema. 

 

2.3.2 A convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) 

 

Tendo perpassado brevemente as principais ideias que deram início a essa era de 

combate à corrupção, sigamos então para uma análise mais específica. 

Como já foi falado, entende-se que a grande batalha mundial travada contra a 

corrupção que hoje presenciamos teve seu início com a Convenção da OCDE, assinada pelos 

membros da organização em 1997. 

O principal acontecimento — a assinatura da Convenção — foi precedido de diversas 

tentativas de acordo, com forte apoio dos Estados Unidos — que sempre tentavam limitar 

ao máximo as práticas corruptas. Inicialmente, obtiveram-se as Recomendações sobre 

Suborno em Negociações Empresariais Internacionais, que eram demasiadamente fracas e 

não vinculantes, seguidas por sua revisão, que era mais impositiva, mas ainda não tão 

incisiva. 

Por fim, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais estabeleceu que os países signatários 
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deveriam criar leis definindo como crime a oferta, a promessa e o pagamento de subornos 

para autoridades públicas estrangeiras, inclusive com pena de extradição para aquele que o 

fizer. 

A Convenção vinculou, assim, majoritariamente, a adequação da legislação dos 

Estados signatários a medidas de prevenção e combate à corrupção de funcionários públicos 

estrangeiros, sendo justamente os funcionários internacionais os de maior foco na 

Convenção. 

Os 140 países signatários definiram tais funcionários como qualquer pessoa que 

ocupe cargo nos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário de um país estrangeiro, 

independentemente de ser essa pessoa nomeada ou eleita; qualquer pessoa que exerça função 

pública para um país estrangeiro; ou o funcionário ou representante de organização pública 

internacional, não importando, assim, a esfera de governo ou de Poder a que tal funcionário 

esteja vinculado. 

Dessa forma, a Convenção determina que os Estados signatários criminalizem o 

oferecimento, a promessa ou a concessão de vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer 

outra natureza, a funcionário público estrangeiro que, direta ou indiretamente, por meio de 

ação ou omissão no desempenho de suas funções públicas, realize ou dificulte transações na 

condução de negócios internacionais. 

No sentido de dar efetividade aos termos da Convenção, faz-se importante mencionar 

que, independentemente da nacionalidade, qualquer indivíduo ou entidade que cometa atos 

de suborno de funcionário público estrangeiro no território de um Estado signatário da 

Convenção da OCDE sujeita-se às proibições definidas na Convenção.80 

No sentido de assegurar a sua efetiva e integral implementação, a Convenção previu 

a instalação de um mecanismo de acompanhamento sistemático nos países signatários 

composto por dois diferentes estágios. No primeiro, a entidade avaliava a legislação dos 

signatários e, a partir dessa análise, passou a apontar as específicas provisões em dissonância 

com a Convenção e as ausentes, recomendando ao Estado as modificações legislativas. Na 

segunda etapa, a OCDE passou a analisar as consequências práticas das recomendações 

realizadas na primeira fase e a efetiva aplicação das normas do país sobre o combate da 

corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais. 

Em seu ponto mais relevante, o artigo 2º do tratado determina a adoção de medidas 

necessárias à responsabilização de pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público 

                                                 
80 Ver BRASIL. Decreto n. 3.678, de 30 de novembro de 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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estrangeiro. O artigo 3º dispõe que o suborno de funcionário público estrangeiro deverá ser 

reprimido por meio da cominação de penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas, 

compatíveis com as penas aplicadas aos delitos de corrupção doméstica. Nos casos em que 

os ordenamentos jurídicos dos países não permitam a responsabilidade criminal de pessoas 

jurídicas, a Convenção ressalta que os Estados Partes deverão assegurar que estas estarão 

sujeitas a sanções não criminais, incluindo sanções de natureza pecuniária. 

A Convenção, a exemplo do que faz o FCPA, dispõe ainda sobre normas tributárias 

e de contabilidade, que requerem o estabelecimento da proibição de “caixa dois” e de 

operações inadequadamente explicitadas. Além disso, a Convenção da OCDE determina a 

proibição de quaisquer operações que facilitem a ocultação da corrupção de funcionários 

públicos, tais como os registros de despesas inexistentes e o lançamento de obrigações com 

explicitação inadequada de seu objeto ou o uso de documentos falsos por empresas com o 

propósito de corromper os funcionários públicos. Para garantir a efetividade dessas 

proibições, a Convenção estabelece que cada Estado Parte deverá cominar sanções civis, 

penais e administrativas pelas omissões e falsificações em livros e registros contábeis, contas 

e declarações financeiras, além de exigir que a ocultação de bens relativas à corrupção seja 

encarada como lavagem de capitais. 

Atualmente, a convenção foi assinada por 140 países, tendo, no total, 180 

participantes e já tendo sido ratificada por 177 países. 

 

2.3.3 Outras convenções internacionais 

 

Antes mesmo da ratificação da Convenção da OCDE, já havia sido assinada um ano 

antes (1996) a Convenção Interamericana contra Corrupção, da qual foram signatários, à 

época, 22 países. Esse acordo era relativamente mais abrangente que seu subsequente da 

OCDE, envolvendo não só o pagamento de suborno, mas também a aceitação ou 

requerimento de pagamento ilícito. Ocorre, no entanto, que esta primeira convenção não tem 

grandes mecanismos coercitivos, não possuindo grande eficácia. 

Alguns anos depois, em 1999, o Conselho de Direito Penal Europeu adotou a 

Convenção sobre a Corrupção, que trata tanto de corrupção pública quanto privada, podendo 

ser adotada também por países fora do continente europeu (como fizeram Estados Unidos e 

México). 

Por sua vez, o Conselho de Direito Civil Europeu, ao assinar sua Convenção sobre 

Corrupção, foi o primeiro meio internacional a tocar a corrupção com o Direito Civil, 
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impondo normas para restituição dos valores pecuniários aos prejudicados pelo ato de 

corrupção, assim como extinção de contratos que envolverem pagamentos ilícitos. 

Qualquer país signatário das Convenções do Conselho Europeu acima sujeita-se 

também às normas de compliance do Grupo de Estados Contra a Corrupção, que envolvem 

análise da efetiva implementação das normas das Convenções, assim como cartas de 

recomendação sobre como o país deve implementá-las. 

Em 2003, as Nações Unidas adotaram a Convenção contra a Corrupção (UNCAC), 

muito mais ampla que a adotada pela OCDE e outras convenções anteriores. A UNCAC 

adota algumas estratégias para o combate à corrupção, quais sejam, a prevenção, a 

criminalização e a cooperação internacional, cada uma com seu papel particular. O ponto 

essencial e inovador desta convenção é o retorno dos bens aos cofres públicos retirados dos 

países por suas autoridades corrompidas. Mas, assim como as anteriores, esta convenção não 

teve nenhum mecanismo de imposição muito significativo, mesmo tendo sido propostos por 

diversas delegações. 

Mesmo com alguns pontos negativos (como a não aceitação pelos Estados Unidos de 

punição a políticos corruptos), a UNCAC foi extremamente positiva ao combate à corrupção 

no mundo. Em primeiro lugar, pois expandiu a abrangência geográfica da preocupação sobre 

o assunto. Ainda, proporcionou também uma comunicação mais acessível, por definir termos 

e práticas de forma mais universal. Por último, determinou diversas formas de cooperação 

internacional, fortalecendo as autoridades combatentes. 

Em suma, existiram e existem diversos mecanismos internacionais que tentam 

mitigar a disseminação da corrupção; no entanto, é difícil dizer que existe algum que seja 

perfeito, em parte porque ainda estamos no início do combate à corrupção, tendo muito o 

que desenvolver. 

 

2.4 A estratégia de combate à corrupção corporativa 

 

As estratégias para o combate à corrupção corporativa passam pela adoção, por parte 

das empresas, de iniciativas preventivas efetivas para que colaboradores e terceiros ajam de 

maneira ética. 

Os elementos que compõem tais iniciativas são diversos e, conforme explicado 

abaixo, apontados pelas legislações e autoridades de prevenção e combate à corrupção 

corporativa, sendo que um ponto central no seu funcionamento é a garantia de que todos os 

envolvidos nas escalas decisórias empresariais tenham o que se convém chamar de 



72 

accountability81 sobre tais práticas. 

O engajamento de todos os atores decisórios é item imprescindível para que qualquer 

prevenção tenha início, sendo que o estabelecimento de deveres e responsabilidades a esses 

atores é o primeiro passo para a indução preventiva buscada pelas normas de prevenção à 

corrupção. 

Naturalmente, é impossível que apenas uma norma atribua responsabilidades a todos 

os atores desse processo, assim como não se deve esperar que de uma só vez todo o 

arcabouço normativo seja transformado para que novas responsabilidades se estabeleçam de 

modo a induzir tal necessidade de accountability por atos de prevenção ou por sua ausência. 

Contudo, conforme se busca demonstrar, vive-se um momento de profunda 

transformação social sobre o papel que se espera dos atores econômicos na promoção da 

integridade e sobre os efeitos que a desídia em dele participar pode acarretar para eles e sua 

cadeia de valor. 

As modificações sociais, que trouxeram a prevenção corporativa à corrupção para a 

pauta do dia, e as atribuições legislativas que estabeleceram pesadas sanções em casos de 

corrupção, bem como indicaram o caminho preventivo desejável, acabaram por transformar 

a interpretação de normas mais antigas, alterando seu conteúdo sem modificar seu texto. 

Tal modificação não foi apenas causada, é verdade, pela adoção de normas de 

promoção de integridade, mas também pela cobrança que a sociedade passou a desempenhar 

sobre as instituições e corporações. Esse ponto, inclusive, é bastante relevante nas novas 

estratégias de combate à corrupção: um caso de quebra de integridade pode afetar 

determinantemente a reputação de uma companhia — um ativo inegável no estabelecimento 

de seu valor.  

Por óbvio que escândalos sempre impactaram na imagem e no valor das corporações; 

contudo, é inegável que, com a difusão da Internet e da informação, o dano reputacional de 

um caso é global — não mais local. Além disso, a conscientização coletiva sobre a 

responsabilidade social das empresas cresceu de modo vertiginoso nos últimos anos, sendo 

que práticas antiéticas passaram a ser repelidas por consumidores e investidores.82 

                                                 
81 De difícil tradução para o português, o termo é frequentemente associado à ideia de “responsabilização”, 

normalmente aplicada aos domínios da política e da administração, como, por exemplo, em temáticas 

relacionadas à governança. Accountability aproxima-se da ideia de responsabilidade e de rastreabilidade das 

decisões em um ambiente corporativo e/ou administrativo. Para aprofundamento sobre o conceito de 

accoutability: PINHO, José Antonio Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos 

traduzi-la para o português? Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 43, n. 6, p. 1.343-1.368, 

nov./dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122009000600006>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
82 PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2013. 
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O que se nota, assim, é que, em um ambiente competitivo, as empresas têm uma 

imagem a resguardar, uma reputação, uma marca. E, em países que desfrutam de Estado de 

Direito, a sociedade civil reúne condições para mobilizar-se e retaliar as empresas 

socialmente irresponsáveis ou inidôneas, sendo que tal capacidade de retaliação, mesmo que 

pela pura decisão de não mais consumir produtos de uma ou outra empresa, cresce 

vertiginosamente quando a informação e comunicação são tão fluídas como na era das 

mídias sociais.83 

O impacto de condutas éticas na reputação de uma empresa e suas consequências na 

continuidade de seus negócios deixam de centrar-se apenas na escolha de consumidores e 

acionistas, sendo que uma reputação antiética pode afastar potenciais parceiros, fornecedores 

e até funcionários. 

Pesquisa recente84 apontou que 81% dos jovens deixariam de se candidatar a uma 

vaga de trabalho caso a empresa esteja envolvida em um caso de corrupção, bem como 89% 

deles acreditam que boas práticas éticas são determinantes no sucesso de uma corporação. 

Esse novo cenário vem modificando a percepção do que é razoavelmente esperado 

de todos os atores empresariais, assim como tem demonstrado que a adoção de programas 

preventivos tem papel de reposta a obrigações fiduciárias e legais e de fortalecimento de 

marcas, incremento de eficiência, fortalecimento de processos, proteção de ativos, criação 

de oportunidades para negócios com o Estado, etc.85 

 

                                                 
83 SROUR, Robert Henry. Ética empresarial: a gestão da reputação. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 43. 
84 ALVES, Jéssica. Escândalos de corrupção afastam talentos de empresas. O Estado de São Paulo, 19 jul. 

2016. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,escandalos-de-corrupcao-

afastam-talentos-de-empresas,10000063680>. Acesso em: 20 ago. 2016. 
85 Nesse sentido: “Compliance 101: How to build and maintain an effective compliance and ethics program, 

Society of Corp. Compliance and Ethics (2013): ‘Such a program protects a company’s reputation, ensures 

investor value and confidence, reduces uncertainty in business transactions, and secures a company’s assets. 

Reasons to implement compliance programs, include protecting company’s reputation, creating trust between 

management and employees, preventing false statements to customers, creating efficiencies and streamlining 

processes, detecting employee and contractor fraud and abuse, ensuring high-quality products and services, 

and providing “early warning” system of inappropriate actions’.” Tradução livre: “Esse programa protege a 

reputação da companhia, garante aos investidores valores e confiança, reduz incerteza nas transações e mantém 

os bens da empresa seguros. Razões para implementar um programa de compliance incluem proteger a 

reputação da companhia, criar confiança entre a gerência e os empregados, previnir falsas alegações aos 

clientes, criar eficiência e racionalizar processos, detectar fraude e abuso de empregados e contratantes, garantir 

alta qualidade de produtos e serviços e oferecer um sistema em que rapidamente se tenha informação sobre 

atitudes inapropriadas”. Ver também: TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Business Principles for 

Countering Bribery: Small and Medium Enterprise. 2008. SME Edition (“citing benefits of anti-bribery 

program presentes: protecting reputation, creating record of integrity enhances opportunities to acquire 

government business, protecting company assets otherwise squandered on bribes”); PIETH, Mark. 

Harmonising Anti-Corruption Compliance: The OECD Good Practice Guidance 2010. Zürich: Dike Verlag, 

2011, p. 45-46. 
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2.4.1 Os problemas do combate à corrupção corporativa 

 

Conforme já apontado, as empresas possuem um papel central na prevenção à 

corrupção e, tendo em vista a dimensão global dos mercados, possuem elas o verdadeiro 

papel de vetores de promoção da legalidade ou do ilícito, a depender de suas práticas e 

cultura. 

Contudo, a possibilidade de tutela estatal das práticas corporativas é bastante 

limitada, sobretudo considerando que grande parte das empresas se espalha por mais de uma 

jurisdição e que os instrumentos legislativos para essa intervenção são limitados, sobretudo 

levando-se em conta que a liberdade empresarial deve ser preservada dentro dos limites 

básicos do Estado de Direito. 

Além disso, mesmo quando tal intervenção é possível, ela prova-se ineficiente se não 

acompanhada do apoio dos atores corporativos. Funcionários ao redor do globo tendem a 

seguir as orientações de sua liderança institucional e o exemplo de seus colegas, sendo que 

a cultura corporativa é determinante na prevenção e combate à corrupção. 

Muitos gerentes de empresas, atuando ao redor do globo, acreditam que precisam 

pagar subornos para se manterem competitivos ou mesmo para manter seus negócios e 

consequentemente seus empregos, e a verdade é que a lei vedando tal prática pode até 

intimidá-los, contudo não o suficiente para que ponham a sobrevivência empresarial em 

risco.86 

Nesse mesmo sentido, caso se estabeleça ao empresário a escolha entre pagar propina 

ou perder a empresa, a questão moral não é suficiente para impedir a prática corrupta, sendo 

que estudos conduzidos por Ronald Berenbeim87 demonstram que 84% dos executivos 

acreditam que o FCPA falha em impedir a corrupção, pois, em alguns países, há um 

sentimento empresarial de que pagar o suborno é necessário para a manutenção do negócio. 

A modificação da cultura corporativa possui, dessa feita, a dificuldade inerente de 

convencimento dos líderes empresariais de que as regras do jogo mudaram e que a adesão 

às normas éticas é não mais um exercício quixotesco que levará a empresa à ruína, mas sim 

a única opção para a sobrevivência da corporação. 

Entretanto, ao passo que essas mudanças são necessárias, as autoridades atuando por 

                                                 
86 DUNFEE, Thomas W; HESS, David. Op. cit., p 608-609. 
87 BERENBEIM, Ronald E. Resisting Corruption: How Company Programs Are Changing. Conference 

Board Research Report, 15 nov. 2006. 
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conta própria não possuem nem os recursos nem a autorização para dedicarem-se a uma 

intervenção contínua e de larga escala na governança corporativa, cultura, normas e 

procedimentos de empresas que seria necessária para apropriadamente enfrentar as 

arraigadas patologias de uma cultura corporativa construída por anos a fio.88 

É nesse sentido que ganha em importância a estratégia responsiva adotada pela Lei 

Anticorrupção brasileira, qual seja, a de induzir a adoção de mecanismos de prevenção pela 

própria empresa. 

A doutrina internacional aponta que penalidades monetárias focadas em impedir as 

empresas de se envolverem em condutas ilegais nem sempre são ferramentas de 

transformação em larga escala da cultura organizacional;89 contudo, podem ser 

adequadamente utilizadas em conjunto com outras de cunho reputacional e concorrencial.90 

A lei brasileira, como seus exemplos internacionais, não é cogente nas disposições 

sobre compliance, deixando de obrigar as empresas à implementação de programas de 

integridade. Por outro lado, ao estabelecer profunda punição aos ilícitos corporativos de 

corrupção, transfere para acionistas e gestores a responsabilidade de realizar o cálculo do 

risco assumido em não criar programas efetivos de prevenção. 

Sendo assim, as novas legislações de combate à corrupção corporativa possuem o 

condão de alterar os deveres e papeis dos atores da governança empresarial, delegando-lhes 

o papel de liderar a transformação cultural no modo de fazer negócios, sejam eles com o 

Estado ou com outros atores privados.91 

 

2.4.2 Engajamento dos acionistas 

 

Os acionistas possuem um interesse inerente na lucratividade da empresa, sendo que 

as medidas que acabarem por afetar a capacidade de uma empresa gerar dividendos também 

influenciarão nos proventos dos acionistas e, consequentemente, em seus interesses. 

Os interesses dos acionistas, nesse sentido, serão afetados pelas normas de combate 

à corrupção à medida que elas forem capazes de correr, quando da ocorrência de práticas 

                                                 
88 CORPORATE CRIME REPORTER. Crime Without Conviction: The Rise of Deferred and Non 

Prosecution Agreements. National Press Club, Murrow Room, Washington, DC, 28 dez. 2005. Disponível em: 

<http://www.corporatecrimereporter.com/deferredreport.htm>. Acesso em: 17 ago. 2016, p. 5. 
89 FORD, Cristie L. Toward a New Model for Securities Law Enforcement. Administrative Law Review, v. 

57, n. 3, p. 757-828, verão 2005, p. 769-774. 
90 Por exemplo, as estabelecidas na Lei n. 12.846/2013, de obrigação de divulgar uma condenação por 

corrupção e de proibição de contratar com a administração pública. 
91 Os impactos das políticas de prevenção à corrupção pública sobre os negócios privados estão tratados infra 

nos itens relativos à contratação de terceiros. 
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corruptas, os lucros empresariais. 

A já apresentada lógica do “benign big gun” possui, nesse sentido, proeminente 

relevância, sendo que a manipulação da relação entre benefício econômico e risco por parte 

da legislação tem justamente o condão de fazer com o que o próprio acionista pressione por 

práticas éticas. 

Além disso, as normas de prevenção e combate à corrupção corporativa têm também 

o condão de deslocar responsabilidades ao acionista com efetivo poder de controle sobre a 

sociedade, o acionista controlador.92 

A Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404, de 1976) aponta diretamente a 

obrigação do acionista controlador de orientar a empresa no sentido de sua função social: 

 

Art. 116. [...] 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 

fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 

deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 

que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender. 

 

O parágrafo único do artigo 116 consagra, dessa feita, a visão de que a empresa não 

pode ser conduzida de forma absoluta pelos seus controladores, mas precisa realizar o seu 

objeto e cumprir a sua função social, não se descurando dos deveres e responsabilidades para 

com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e sobretudo para com a 

comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.93 

A função social da empresa já foi debatida em epígrafe e não cabe repisar o tema; 

contudo, cabe a reflexão de que, com a criação de um arcabouço normativo próprio para o 

combate à corrupção e com a indicação de elementos efetivos para que se estabeleça um 

programa efetivo de prevenção na empresa, a total desídia do controlador para com a 

implementação de mecanismos de integridade pode vir a ser entendida como uma omissão 

com seu dever. 

Essa obrigação de busca da prevenção interna tem, nesse sentido, o condão de 

                                                 
92 A lei das S.A aponta que: “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o 

grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder 

de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.” 
93 BERTOLDI, Marcelo M. O poder de controle na sociedade anônima: alguns aspectos. Scientia Iuris, v. 7-

8, p. 51-74, 2003-2004. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/11102>. 

Acesso em: 28 out. 2016, p. 53. 
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adimplir a função social da empresa, mas também de proteger os direitos e interesses dos 

acionistas minoritários, que passam a ser diretamente penalizados economicamente na 

medida em que casos de corrupção corporativa recebem não apenas sanções formais, mas 

também dano reputacional com profunda desvalorização de mercado. 

Casos recentes de escândalos envolvendo empresas94 demonstram que o valor de 

suas ações negociadas em bolsa sofre perdas agudas e profundas quando seus nomes são 

envolvidos em casos de quebra de integridade, o que acaba por penalizar os acionistas e, 

consequentemente, empurra o tema da prevenção à corrupção diretamente para o centro das 

obrigações do acionista controlador. 

 

2.4.3 Engajamento do nível gerencial 

 

As novas normas de combate à corrupção corporativa trouxeram também novos 

desafios para os executivos que administram as corporações e para os componentes de seus 

conselhos de administração. 

Todos esses atores observaram uma profunda modificação em suas responsabilidades 

e deveres no que toca a postura empresarial relativa à corrupção pública, sendo que a 

evolução do papel da empresa na prevenção a esse tipo de ilícito ocasionou também uma 

modificação no que se espera desses executivos e dos riscos que para eles se apresentam. 

Naturalmente, a obrigação por violação direta da norma passou a ser possível a tais 

administradores nos termos do artigo 158, inciso II,95 da Lei das Sociedades por Ações, que 

aponta como pessoalmente responsável o administrador que, nas atividades da companhia, 

violar a lei. 

Não é essa hipótese, contudo, a que melhor se molda à natureza responsiva da Lei 

Anticorrupção e à modificação de cultura corporativa que deve ela ensejar, sendo que na 

                                                 
94 AÇÕES do Walmart México caem após novas acusações de corrupção. Valor Econômico, 15 ago. 2012. 

Disponível em: <http://www1.valor.com.br/empresas/2790804/acoes-do-walmart-mexico-caem-apos-novas-

acusacoes-de-corrupcao>. Acesso em: 30 ago. 2016; NASCIMENTO, Elias. Ações da Volkswagen caem 

quase 40% após escândalo com carros a diesel. Tecmundo, 22 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.tecmundo.com.br/carro/86808-acoes-volkswagen-caem-40-escandalo-carros-diesel.htm>. 

Acesso em: 30 ago. 2016; TALENTO, Aguirre; MASCARENHAS, Gabriel. Presidente do Bradesco era 

informado sobre ações ilícitas no Carf, diz PF. Folha de São Paulo, 01 jun. 2016. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1777127-presidente-do-bradesco-era-informado-sobre-

acoes-ilicitas-no-carf-diz-pf.shtml>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
95 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da 

sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, 

quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do 

estatuto.” 
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violação indireta e na obrigação de prevenção é que reside o grande ponto de inflexão que 

passamos a expor. 

Os administradores de uma companhia têm seus deveres estabelecidos no Capítulo 

XII, Seção IV, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, entre esses deveres, merecem 

destaque aqueles relativos à diligência, obediência, lealdade e informação. Sobre o dever de 

diligência, o artigo 153 da Lei dispõe o seguinte: “O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e 

probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.” 

Portanto, o que aponta o texto legal é que o administrador deve ter a diligência e o 

cuidado nos negócios da companhia que teria com seus próprios negócios, agindo com todo 

o profissionalismo que se esperaria de alguém encarregado de administrar uma complexa 

entidade empresarial.96 De forma semelhante ao padrão norte-americano, espera-se que 

tenha, em outras palavras, “o grau de cuidado e diligência que um diretor ordinariamente 

prudente deveria razoavelmente exercer numa posição semelhante sob circunstâncias 

similares”.97 

De uma maneira ou de outra, o que aponta a legislação existente no Brasil é que as 

responsabilidades de diligência do administrador no caso subsumem-se à regra geral de agir 

com prudência, informação e na busca do melhor interesse da companhia de acordo com o 

caso concreto e com as informações disponíveis.98 

                                                 
96 “O padrão para o dever de diligência de administradores de companhias abertas não é o do pater famílias e 

sim o do administrador profissional competente, que visa à consecução do objeto social, com a obtenção de 

lucros para a companhia. Nesse ponto, o administrador pode tomar riscos, evidentemente. São decisões que 

afetam o dia a dia de qualquer companhia. Mas, por outro lado, deve atentar-se às regras que foram 

estabelecidas para a gestão dos negócios [...]” (Processo Administrativo Sancionador CVM n.18/2008, em 14 

dez. 2010). 
97 SALOMÃO NETO, Eduardo. O “trust” e o direito brasileiro. Sao Paulo: Trevisan, 2016, n. 5.1.3, p. 115; e 

CLARK, Robert Charles. Corporate Law. New York: Aspen Law & Business, 1986, § 3.4, p. 123. Vide ainda: 

AMERICAN BAR ASSOCIATION. Committee on Corporate Laws of the Section of Business Law. Model 

Business Corporation Act. 2002, 9.30(a). 
98 “A simples leitura do art. 153 da Lei das S/A permite concluir que o grau de diligência exigido do 

administrador é o de diligência ordinária, e não excepcional ou destacada. Contudo, ela deve ser aquela própria 

de profissional, pois o administrador deve ser entendido como tal (LSA, art. 152). Essa diligência não é 

uniforme ou geral, mas, pelo contrário, deve ser avaliada, de caso em caso, levando-se em conta, por exemplo: 

(i) o tipo de atividade exercida pela companhia, bem como a sua dimensão e importância; (ii) os recursos 

disponíveis aos administradores; (iii) o momento e as circunstâncias que envolveram a tomada de decisão; e 

(iv) todas as demais particularidades, inclusive as qualidades individuais de administrador que serviram de 

base para a sua nomeação. Somente assim o intérprete terá́ condições de definir qual seria a conduta que se 

poderia razoavelmente esperar do administrador em hipóteses semelhantes, com grau ordinário de diligência, 

para, na sequência, cotejá-la com a conduta concretamente adotada e, assim, avaliar a atuação do gestor. [...] 

Ao contrastar a conduta do administrador à luz do dever de diligência, o intérprete não pode olvidar a 

necessidade de, em sede de juízo retrospectivo, aferir as alternativas disponíveis por ocasião da tomada da 

decisão, à luz da realidade e dos fatos da época, e não depois dos fatos consumados. Não se há́ de perquirir 

propriamente se a decisão tomada foi a melhor possível, à vista do que posteriormente sucedeu. Deve-se 
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À primeira vista, poder-se-ia interpretar que, na medida em que nos últimos anos não 

houve qualquer modificação na legislação que regula a responsabilidade dos 

administradores, tampouco ter-se-ia modificado a efetiva responsabilidade que sobre eles 

recaem, o que seria um erro. 

O conceito do “melhor interesse da companhia” tem se modificado nas últimas 

décadas, sobretudo nos últimos anos, sendo que se nota uma sensível diferença na apreensão 

daquilo que é razoavelmente esperado e na extensão do seu dever de investigar, sendo que 

o dever de se informar dos negócios da companhia e de, consequentemente, investigar 

alegações e denúncias internas recebidas nos canais da companhia passou a ser 

responsabilidade básica do administrador. 

Nesse sentido, “o dever de diligência exige que o administrador deva estar munido 

das informações necessárias [...], em especial, aquelas relevantes e razoavelmente 

disponíveis”,99 sendo que, portanto, a razoável busca por informações e demanda por 

apurações é parte integrante do cumprimento desse dever. 

A densidade normativa dos conceitos de “razoável”, como dito, tem se alterado 

sensivelmente à medida que aquilo que é considerado interesse da companhia também se 

alterou. 

As normas de combate à corrupção corporativa, em epígrafe citadas, transferiram 

para as empresas um ônus reputacional e jurídico que modificou o cálculo da lucratividade, 

sendo que, como visto, o valor das empresas passou a ser influenciado com maior 

intensidade por escândalos de corrupção. Acionistas passaram a pressionar mais por práticas 

íntegras e a gestão do lucro a qualquer custo passa a ser reavaliada para compreender a nova 

lógica onde o cálculo aético não é mais tão lucrativo assim. Ao mesmo tempo, a postura 

esperada dos administradores se modificou profundamente com a rápida evolução dos casos 

de corrupção corporativa nos últimos anos, onde crescentemente se tem observado que o que 

se espera é um grau de diligência proativo que não apenas não tolere atos de corrupção, mas 

que também passe a agir ativamente para impedi-los. 

Como já decidiu a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), “a conduta de um 

Conselheiro será comparada com aquela que seria razoavelmente esperada de uma pessoa 

                                                 
analisar, sim, se, por ocasião da tomada da decisão, a conduta do administrador foi razoável e apropriada à luz 

dos fatos e do ambiente então vigentes.” ADAMEK, Marcelo von. Responsabilidade civil dos 

administradores de S/A: e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 123. 
99 RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, p. 226-227. 
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responsável ao desempenhar as mesmas funções”, de modo que, “se a conduta do 

Conselheiro ficar aquém deste padrão objetivamente estabelecido, então, ele terá violado seu 

dever fiduciário”.100 Dessa feita, o dever de diligência é, assim, um padrão subjetivo de 

conduta que se atualiza cotidianamente à medida que se atualiza a expectativa social. 

Desse modo, parece claro que, atualmente, também é função do administrador zelar 

pela minimização ou eliminação dos riscos de corrupção da atividade empresarial. Vale 

dizer, é função do administrador empenhar-se para que a pessoa jurídica atue de forma ética 

no mercado, de modo a protegê-la das possíveis infrações cometidas por seus 

funcionários.101 

A maneira pela qual se dará a busca por essa minimização dos riscos é indicada, 

conforme se verá abaixo, pela própria Lei brasileira Anticorrupção, que traz uma série de 

elementos a indicar o programa de integridade (“compliance”) que as empresas podem 

adotar para a prevenção de atos de corrupção. 

A implementação de tais iniciativas é facultativa para as empresas, que — conforme 

abaixo se verá — terão benefícios em eventuais sanções caso comprovem sua adoção. 

Contudo, a facultatividade expressa da Lei n. 12.846/2013 não significa a total ausência de 

cogência para os administradores. 

Com a indicação legal clara das medidas possíveis para a mitigação dos riscos 

relacionados à prevenção à corrupção corporativa e com a clareza dos vultosos prejuízos que 

a empresa pode vir a sofrer em caso de ato ilícito, é bastante complexa a situação dos 

administradores que deixem de implementar um programa de integridade e tenham que 

defender-se em uma eventual ação de reparação dos acionistas por prejuízo causado por 

corrupção. 

Isso ocorre pois a Lei n. 12.846/2013 modificou aquilo que era razoavelmente 

esperado do administrador corporativo. Ao incrementar o risco punitivo das empresas e 

fornecer o caminho de sua mitigação, a Lei não obrigou a empresa, mas colocou seus 

administradores em uma situação de quase obrigatoriedade, na medida em que a ausência de 

ação mitigadora passa a ser uma clara omissão. 

Nesse sentido, o administrador, assim compreendido o diretor e o conselheiro de 

administração, teve sua obrigação preventiva bastante elevada pela Lei Anticorrupção, tendo 

                                                 
100 Processo Administrativo CVM n. 18/2008. 
101 KIM, Shin Jae; CAMPOS, Daniele Russi. “Lei da Empresa Limpa” e responsabilidade dos administradores. 

Jornal do Comércio, 16 fev. 2015. Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/02/ 

cadernos/jornal_da_lei/429718-lei-da-empresa-limpa-e-responsabilidade-dos-administradores.html>. Acesso 

em: 17 dez. 2016.  
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o dever de criar controles para impedir que outros funcionários ou mesmo terceiros agindo 

em benefício da companhia ajam em desacordo com o diploma anticorrupção. 

Conforme aponta a especializada doutrina, não se trata de responsabilidade por fato 

de terceiro ou de responsabilidade do tipo objetiva, mas de falha no dever de diligência do 

administrador, ou seja, o seu “dever de criar controles e procedimentos internos tendentes a 

evitar, na medida do possível, condutas negligentes e desleais por parte de seus 

subordinados”.102 

Gomes, Beltrame e Carvalho sustentam que o dever e a obrigação de meio do 

administrador, de simplesmente buscar a informação e agir de boa-fé, foi modificado para 

incluir uma obrigação de fazer, qual seja, a de criar um programa de controles internos 

eficientes.103 

Em suma, a implantação de um programa de compliance não só é medida de proteção 

da pessoa jurídica contra os inerentes riscos da atividade empresarial, como, também, 

medida de quase obrigatoriedade que afasta a eventual responsabilização pessoal dos 

administradores em face, justamente, da ausência de um programa estruturado de 

conformidade e integridade na companhia. 

 

2.4.4 O foco na cultura corporativa 

 

É patente que não é suficiente o combate com foco no lado da procura por corrupção, 

ou seja, fiscalizar e punir as autoridades que exigem ou aceitam propinas, pois, enquanto 

existirem particulares dispostos a pagar subornos, existirão agentes públicos disponíveis 

para aceitar e até incentivar esse tipo de atitude ilícita. 

No entanto, para um efetivo combate a esse outro prato da balança, deve-se 

compreender o quadro geral dos agentes privados corruptos, entendendo-se que a corrupção 

não se baseia tão somente no cálculo de maximização de lucros. Muitos entendem que a 

corrupção entra na balança como um peso a mais ou a menos na análise dos possíveis 

benefícios e prejuízos da empresa; no entanto, a realidade é outra. Diversas vezes a 

                                                 
102 GOMES, Rafael Mendes; BELTRAME, Priscila Akemi; CARVALHO. João Vicente Lapa de. Compliance 

empresarial: novas implicações do dever de diligência. [S.d.]. Disponível em: <http://www.academia.edu/ 

14654760/COMPLIANCE_EMPRESARIAL_NOVAS_IMPLICA%C3%87%C3%95ES_DO_DEVER_DE_

DILIG%C3%8ANCIA>. Acesso em: 18 out. 2016, p. 8. 
103 Nesse sentido: “o dever de agir de forma informada e refletida dá lugar ao dever de conceber e implementar, 

dentro da área de negócios que cabe a cada diretor, um sistema de controles internos que assegure ao diretor 

em questão que as decisões que lhe caberiam, mas que são tomadas por seus subordinados, sejam igualmente 

informadas, refletidas e de boa fé, sempre em conformidade com a lei.” Ibidem, p. 9. 
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corrupção se entrelaça aos costumes empresariais, se escondendo nos limiares da ética e da 

boa conduta. 

Com isso, o simples combate tradicional pode não se mostrar suficiente, sendo 

necessário o incentivo a reformas estruturais da própria cultura da empresa, visando ao 

entendimento, por parte de funcionários e altos executivos, de que a mudança em suas 

atitudes é imprescindível para o bem da companhia. Descumprir ordens que de alguma forma 

se mostram contra o código de ética deve ser uma regra, e não a exceção: 

 

O objetivo de desobedecer a ordens moralmente questionáveis deve ser 

enfatizado pela diretoria; métodos e procedimentos para atingir esse 

objetivo devem estar visivelmente em vigor; empregados devem ser 

recompensados pela desobediência funcional; apoio para atingir esse 

objetivo (ex.: treinamento) deve estar prontamente disponível; e os 

funcionários em geral devem sentir que seu bem-estar pessoal está 

protegido pela diretoria.104 

 

Assim, se a corrupção se encontra tão emaranhada às atividades da empresa, o 

simples controle ou aumento do monitoramento terá efeitos limitados, vez que não objetivam 

a origem do problema, qual seja, a cultura da empresa. É nesse cenário, por exemplo, que 

muitos empregados justificam suas atitudes ilícitas como sendo alheias a eles, uma 

verdadeira tradição da empresa ou do país, pela qual não são eles responsáveis jurídica ou 

moralmente. 

Nesse sentido, as emendas feitas em 2004 ao Federal Sentencing Guidelines norte-

americano estabeleceram que, para além dos requisitos tradicionais feitos em 1991, as 

empresas devem ainda promover uma cultura corporativa que incentive condutas éticas e 

comprometimento em adimplir com a lei,105 sendo inclusive um modo de atuação do 

Departamento de Justiça dos Estado Unidos (DOJ) ver na aplicação de pena um meio de 

impor a mudança na cultura da empresa, além de usar a existência de uma boa ética 

empresarial como fator para diminuir ou até extinguir a pena em determinados casos. 

Não só as penas têm se embasado em verificação da cultura e ética corporativa como 

                                                 
104 “[...] the goal of disobeying morally questionable orders must be emphasized by management, methods and 

procedures for accomplishing this goal must be visibly in place, employees must be rewarded for functional 

disobedience, support (e.g., training) for accomplishing this goal must be readily available, and employees 

generally must feel their personal welfare is protected by management.” BRIEF, Arthur P.; BUTTRAM, 

Robert T.; DUKERICH, Janet M. Collective Corruption in the Corporate World: Toward a Process Model. In: 

Turner, Marlene E. (Ed). Groups at Work: Theory and Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2001, p. 

471-499, p. 494. 
105 “[...] promote an organizational culture that encourages ethical conduct and commitment to cmpliance with 

the law.” U.S. Sentencing Guidelines § 8B2.1 (a)(2). UNITED STATES. Sentencing Commission. U.S. 

Sentencing Guidelines. Op. cit. 
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todo um novo sistema vem sendo criado em cima da lógica de que o mais problemático nas 

empresas pode ser o próprio modo de pensar implementado por elas. É dizer que uma 

simples multa ou sanção não será suficiente para alterar a política de empresas com cultura 

corrupta, e muito menos mudar a mentalidade de toda uma geração focada em fazer de tudo 

para obter lucro. 

Novos modelos de governança corporativa vêm sendo entendidos como boa 

alternativa para regular as práticas empresariais, e de fato têm sido vistos como tal tanto por 

agentes reguladores quanto por estudiosos do Direito. Em linhas gerais, esse entendimento 

se embasa na teoria de que, quanto maior o envolvimento e a empatia que a empresa tiver 

com as normas que a regulam, mais efetiva será sua aplicação. Ou seja, quanto mais a 

empresa puder definir suas normas internas e quanto menor for a predefinição de regras 

genéricas impostas pelas autoridades, maior será a adimplência da empresa a seu programa 

de compliance. Nas palavras de Edward Rubin: “Essas estratégias serão mais efetivas se a 

empresa ou indivíduo internalizá-las, é dizer, absorvê-las em sua estrutura para que virem 

parte de seu modo de operação ou de sua existência.”106 

É possível observar, assim, que esse entendimento se afasta da aplicação tradicional 

feita por normas de comando e controle, na qual o Estado define regras muito específicas e 

pune quem não as cumpre, aproximando-se de um tratamento mais descentralizado, no qual 

o governo estabelece objetivos principais, exigindo com isso que as empresas se envolvam 

com a regulamentação, criando suas normas internas para atingir os referidos objetivos. Essa 

abordagem é largamente utilizada em diversas áreas — como Direito Ambiental e combate 

à discriminação no trabalho —, nas quais o controle tradicional já não se mostrava tão 

efetivo, sendo necessário o aprofundamento do envolvimento das próprias empresas e de 

seus funcionários e executivos. 

Nesse cenário, não devemos entender como se a lei ficasse excluída do processo 

regulatório. É fato que uma lei não consegue forçar uma empresa a ser ética e a impor ética 

a seus empregados; no entanto, é possível que normas estimulem as companhias a definirem 

padrões de conduta ética e determinem como devem desenvolver a cultura de forma ética. 

Nessas situações, em realidade, o papel da lei e das autoridades é imprescindível, 

devendo orquestrar todo o processo de mudança de comportamento, facilitando a inovação 

                                                 
106 “[...] these strategies will be most effective if the firm or individual internalizes them, that is, absorbs them 

into its meaning structure so that they become part of its mode of operation or existence.” RUBIN, Edward. 

The Myth of Non-Bureaucratic Accountability. In: DOWDLE, Michael W. Public Accountability: Designs, 

Dilemmas and Experiences. Cambridge University Press. 2006, p. 52-82, p. 62. 
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e padronizando boas práticas, ainda incentivando e dando destaque aos casos de sucesso. 

Assim, ao invés de ser utilizado somente para punir, o sistema legal é utilizado como 

instrumento de incentivo para que a empresa encontre meios de resolver e combater a 

corrupção (ou ilegalidades outras que sejam alvo da norma). 
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3 A LEI N. 12.846/2013 NO CONTEXTO DO COMBATE E 

PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 Histórico da Lei n. 12.846/2013 

 

A citada Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1997, foi ratificada pelo Brasil em 14 de junho 

de 2000 e promulgada pelo Decreto presidencial n. 3.678, de 30 de novembro de 2000. 

A convenção prevê em seu artigo 2º que cada um dos países signatários teria a 

responsabilidade de punir a corrupção corporativa internacional, sendo que o Brasil 

descumpriu tal obrigação por mais de uma década. Assim, em dezembro de 2007, a OCDE, 

após uma revisão das medidas tomadas pelo Brasil, por meio de seu Grupo de Trabalho 

sobre Corrupção (OECD Working Group on Bribery) formado por representantes de 37 

países, recomendou que o Brasil deveria rapidamente modificar suas leis para 

responsabilizar as empresas pelo pagamento de subornos a agentes públicos, bem como para 

garantir a aplicação de sanções efetivas, proporcionais e dissuasivas com relação a tais 

condutas.107 

À época, concluía a OCDE que o país “não tomou as medidas necessárias para 

determinar as responsabilidades de pessoas jurídicas nos esquemas de pagamento de suborno 

a funcionários públicos estrangeiros” e deveria criar leis que sejam aplicadas nesses casos. 

“O grupo de trabalho observa que o atual regime estatutário sobre as obrigações de pessoas 

jurídicas é inconsistente e, como conseqüência, as empresas não são punidas no Brasil por 

suborno internacional.” 

As cobranças da OCDE finalmente fizeram algum efeito em 2010, quando o governo 

brasileiro rompeu a inércia enviando ao Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) n. 6.826 

de 2010, depois transformado no PL n. 39/2013, materializando as indicações da 

Controladoria-Geral da União para o tema já com as observações da OCDE. 

O PL contudo, permaneceria vagando pelo Congresso Nacional por mais três anos, 

sendo que o Congresso parecia insensível à pressão da OCDE. Sem que sua pressão tivesse 

efeito prático, os órgãos de controle e o organismo internacional assistiram assim, entre 2010 

                                                 
107 Nesse sentido: OCDE quer rigor do Brasil contra empresas que praticam suborno. BBC Brasil, dez. 2007. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/12/071219_brasilsuborno_fp.shtml>. 

Acesso em: 12 maio 2015. 
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e 2013, o projeto quicar entre casas e comissões do Congresso quase que preguiçosamente. 

Em 2013, contudo, o fechamento do primeiro semestre observou algo sem 

precedentes até então na história brasileira. Em 6 de junho de 2013 a Avenida Paulista, em 

São Paulo, foi palco de um pequeno protesto contra o aumento da tarifa de ônibus que acabou 

em grande confronto entre os manifestantes e as forças de segurança. 

Nos dias seguintes, as manifestações, impulsionadas pela cobertura da mídia em 

função dos confrontos, ganharam proporção, sendo que, em 17 de junho, quando milhares 

de manifestantes tomaram a esplanada dos ministérios e o teto do Congresso Nacional, a 

pauta já tinha pouco a ver com o preço da tarifa. Os manifestantes, espalhados aos milhares 

em diversos Estados da federação, focavam agora em temas diversos, tendo a corrupção se 

tornado alvo preferencial dos protestos, que chegaram a 388 cidades do país.108 

Os protestos entraram em julho e fizeram despencar a aprovação popular dos 

governantes e, assim, o Congresso Nacional passou a buscar dar uma resposta à sociedade 

aprovando leis relacionadas aos objetivos das manifestações. 

Após três anos de tramitação na Câmara dos Deputados, em 19 de junho de 2013 a 

primeira casa legislativa aprovou o Projeto de Lei e o remeteu ao Senado, o qual, em menos 

de um mês — prazo altamente inusual —, aprovou a medida sem qualquer emenda. A 

conexão da aprovação expressa da legislação com as manifestações era óbvia para a 

imprensa109 e reconhecida pelos próprios parlamentares.110 

 

3.2 O foco na eficiência e na efetividade 

 

A Lei n. 12.846/2013 foi editada sob as alcunhas de “Lei Anticorrupção” e de “Lei 

da Empresa Limpa” — esta última preferida pelo seu principal órgão de aplicação, a então 

Controladoria-Geral da União, atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

—, mas possui um traço característico que se sobrepõe à inovação do tema: a busca pela 

eficiência e efetividade. 

Diversos elementos da Lei n. 12.846/2013 foram deliberadamente talhados para 

garantir que as arestas geralmente encontradas na aplicação de outras peças legislativas não 

                                                 
108 MANIFESTAÇÕES foram realizadas em 388 cidades do país. UOL Notícias, 21 jun. 2013. Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2013/06/21/manifestacoes-foram-realizadas-em-

388-cidades.htm>. Acesso em: 27 jul. 2016. 
109 ABDENUR, Roberto. Corrupção em xeque. O Estado de São Paulo, 9 ago. 2013. Disponível em: 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,corrupcao-em-xeque-imp-,1062163>. Acesso em 27 jul. 2016. 
110 BRASIL. Congresso Nacional. Medida Provisória n. 703, de 2015: emendas. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=186529&tp=1>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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lhes obstassem a célere e efetiva aplicação. 

Buscando a eficiência na aplicação da norma se nota a simplificação dos elementos 

probatórios necessários para a punição — com a introdução da responsabilidade subjetiva 

— e o contorno à discussão sobre a responsabilidade penal da empresa, com a adoção de 

uma lei civil e administrativa. 

A efetividade, por sua vez, ou seja, a busca para que a lei de fato alterasse o cenário 

existente, foi endereçada por diversos elementos do texto, como a previsão dos acordos de 

leniência, o incentivo à adoção de programas de integridade (compliance) e a punição por 

atos praticados por terceiros. 

 

3.2.1 A ausência do elemento subjetivo 

 

Logo em seu artigo inaugural, a Lei n. 12.846/2013 coloca seu ponto mais polêmico. 

A responsabilização objetiva da pessoa jurídica pelos atos previstos na Lei, trazida no 

primeiro artigo e repetida no seguinte, traça o ponto mais marcante da Lei brasileira. 

Exceção em qualquer Direito Sancionatório, a objetivação da responsabilidade retira 

dos elementos condicionais à existência do delito e aplicação da pena a subjetividade, ou 

seja, a discussão sobre dolo ou culpa do agente sob julgamento. 

A regra geral no Direito Penal, paradigma de qualquer norma sancionadora e das 

demais disciplinas jurídicas de responsabilização é, como já afirmado, a responsabilidade 

subjetiva, modalidade de responsabilidade adotada pelo FCPA, restando aí o primeiro ponto 

de divergência entre os dois diplomas. 

É bem verdade que a responsabilização objetiva não é soberana no texto em análise, 

sendo que, para a responsabilização dos particulares (que se dará fora do âmbito desta 

norma) subsiste, nos termos do artigo 3º,111 a necessidade da comprovação do dolo ou da 

culpa desse agente. 

As justificativas para a adoção desse sistema de culpabilidade para as empresas não 

são difíceis de se aferir, podendo-se afirmar pelo menos uma de ordem prática e uma de 

ordem jurídica. 

Do ponto de vista prático é indubitável que tal previsão se deu para facilitar a 

                                                 
111 “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.” 
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condenação de pessoas jurídicas pelos atos previstos, uma vez que, ao retirar-se a discussão 

sobre culpabilidade, retira-se também o maior obstáculo probatório de qualquer 

procedimento sancionatório. Sem ter que se preocupar com a prova sobre a intenção ou 

desídia do agente, o órgão persecutório necessitará comprovar, como veremos mais adiante, 

apenas três dos elementos delitivos para lograr êxito na condenação. 

Esse objetivo pragmático consta explicitamente da própria mensagem dos Ministros 

da Justiça e da Controladoria-Geral da União e do Advogado-Geral da União à Presidente 

da República quando do encaminhamento do projeto de lei embrionário da Lei n. 

12.846/2013.112 

Em tempo, o pragmatismo também é contemplado na medida em que, ao se afastar 

do fenômeno subjetivo, afasta-se também das discussões sobre se pode a pessoa jurídica, 

sem qualquer inteligência independente da de seus representantes, possuir qualquer dolo, 

discussão que é obstáculo quase que intransponível à responsabilização penal da pessoa 

jurídica em território brasileiro. 

Nota-se, aliás, que as dificuldades enfrentadas pelos membros do Ministério Público 

com o Direito Penal da Empresa serviram de vacina aos autores do novo diploma. A 

previsão113 do § 1º do artigo 3º é exemplo inquestionável desse fato, uma vez que legisla em 

um sentido a justamente impedir que a jurisprudência interprete a norma de modo a colocar 

a responsabilização do representante da empresa como condição para a responsabilização 

corporativa, interpretação que praticamente inviabiliza a punição empresarial por crimes 

ambientais hodiernamente.114 

Assim, se indubitável a relevância prática da adoção da responsabilização objetiva, 

também nos parece juridicamente plausível sua adoção. 

No Direito Civil, aliás, os empregadores já respondem objetivamente pelos atos 

praticados por seus subordinados,115 sendo do mesmo ramo jurídico a teoria que dá substrato 

científico à previsão legal em questão, qual seja, a teoria do risco, prevista no parágrafo 

                                                 
112 BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de lei 6.826, de 2010: mensagem n. 52. Op. cit. 
113 “Art. 3º, § 1º: A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual 

das pessoas naturais referidas no caput.” 
114 Tal teoria, apelidada de Teoria da Dupla Imputação, está sedimentada, em nossa opinião erroneamente, no 

Superior Tribunal de Justiça. Como exemplo temos: RMS n. 37.293/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, 

julgado em 02 maio 2013, DJe 09 maio 2013; e o RMS n. 27.593/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, 6ª Turma, julgado em 04 set. 2012, DJe 02 out. 2012. 
115 “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus 

empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.” 
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único do artigo 927 do Código Civil,116 que atribui o dever de prevenção do resultado danoso 

àquele que lucra com uma atividade que eleva o risco desse resultado. 

Esse dever de prevenção do resultado é, aliás, exatamente o que aproxima a 

legislação brasileira do Bribery Act britânico e afasta-a do FCPA americano, uma vez que, 

na lei inglesa, apesar de não se falar abertamente de responsabilidade objetiva, fala-se em 

responsabilização por falha na prevenção de atos de corrupção, o que se traduz justamente 

na ideia de que a empresa tem o dever de impedir que seus oficiais pratiquem corrupção, 

sendo que qualquer ato ilegal por eles praticado, independentemente da culpa da empresa, 

traduzir-se-á em violação da pessoa jurídica ao dever de impedir a prática delitiva. 

Apesar de ser, de fato, um exagero afirmar que a pura atividade empresarial eleva o 

risco de corrupção no setor público, a assunção da teoria do risco empresarial como 

paradigma traz ao mesmo tempo substrato teórico para a previsão legal e alguma arma de 

defesa para a pessoa jurídica de boa-fé, permitindo-lhe arguir, se não a ausência de culpa, a 

existência das excludentes de culpabilidade existentes na disciplina jurídica da 

responsabilidade civil da empresa e do Estado. 

 

3.2.2 Impactos sobre a terceirização 

 

Na introdução abordamos a questão da função social da empresa e o argumento de 

críticos da Lei de que, ao instituir a responsabilização objetiva, estar-se-ia a terceirizar para 

as empresas uma obrigação que não seria delas, a de prevenir infrações, mesmo quando 

praticadas por agentes terceirizados. 

O artigo 2º da Lei é claro em prever que será objeto de responsabilização qualquer 

pessoa jurídica que se beneficiar das infrações administrativas infrarreferidas. 

Ou seja, não é apenas a empresa cujo funcionário cometeu um ato típico que será 

punida, mas também aquela cujo ato buscava beneficiar, criando um cenário novo e 

interessante, sobretudo no que se refere às empresas que atuam como representantes do 

interesse de outras, como escritórios de advocacia e despachantes. 

Não raro aqueles que se dedicam ao combate e à prevenção à corrupção se deparam 

com casos de corrupção praticada por interposta pessoa jurídica, ou seja, um agente 

                                                 
116 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em Lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem.” 
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terceirizado comete um ato de corrupção em benefício de um cliente seu. Geralmente esse 

agente é uma empresa de porte menor que, se descoberta, acaba por livrar o contratante de 

qualquer sanção, afinal este alegará o desconhecimento da prática ilícita. 

É comum encontrar, em investigações de corrupção praticada por pessoas jurídicas 

despachantes que receberam por seus serviços de “desembaraço” e “mediação” taxas 

exorbitantes, as quais não raro são um subterfúgio contábil para o pagamento de propina. 

Preocupada com a efetividade, a Lei n. 12.846/2013 joga por terra essa estratégia de 

subterfúgio, pouco importando se a empresa beneficiária tinha ou não conhecimento do que 

era feito em seu benefício, passando a ter, assim, grande interesse e responsabilidade na 

conduta das empresas que a representam. 

Como dito em epígrafe, isso vem causando uma série de reclamações por parte de 

advogados e empresários que dizem não ser responsabilidade da empresa essa fiscalização. 

A função social da empresa e o princípio da eticidade orientam que a empresa — se 

busca o lucro na contratação de uma parceira — assume também o risco que essa parceria 

pode trazer à coletividade. 

A verdade é que solução diversa da adotada pela lei faria de suas disposições letra 

morta. Empresas interessadas em se engajar em atos de corrupção “contratariam” (com aspas 

totalmente propositais) escritórios de prestação de serviços de agentes públicos e/ou seus 

consorciados, livrando-se da aplicação legal. 

É compreensível, contudo, que isso tenha trazido grande aflição a prestadores de 

serviços diversos,117 sobretudo a advogados e despachantes, que temem perder clientes por 

conta de que, com receio dos atos praticados em seu benefício, as empresas tomadoras de 

serviço romperiam contratos. 

Apesar de fazer sentido num primeiro momento, esse argumento nos parece 

precipitado. As empresas tomadoras necessitam desses serviços e, caso passassem a 

desempenhá-los diretamente (sem a contratação de terceiros), também necessitariam criar 

uma política específica de prevenção a fraudes nesses mercados. 

O que enxergamos é, em verdade, uma grande oportunidade para profissionais sérios 

que atuam no mercado de serviços para pessoas jurídicas, sobretudo em sua intermediação 

com o setor público, uma vez que um novo mercado se abre. Antes, um despachante que 

trabalhava com integridade concorria com um que pagava propinas e, assim, oferecia um 

                                                 
117 Conforme a seguinte notícia: VASCONCELLOS, Marcos de. Lei Anticorrupção pode frear terceirização 

no Brasil. Consultor Jurídico, 7 fev. 2014. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2014-fev-07/lei-

anticorrupcao-frear-terceirizacao-areas-lidam-governo>. Acesso em: 15 jun. 2015. 
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resultado garantido em tempo menor. Tratava-se, por óbvio, de uma concorrência desleal 

que lesava o Estado e o concorrente íntegro.  

Neste novo cenário, aquele com reputação de integridade no mercado sai na frente; 

empresas que sempre lucraram com base na desonestidade perdem terreno, na medida em 

que contratá-las passa a significar o risco de, conjuntamente com essa interposta malfeitora, 

sofrer processo e sanção da Lei Anticorrupção. Isso se traduz, em nossa opinião, em avanço 

ímpar na medida em que a reputação de integridade e de implementação de boas práticas 

vira verdadeiro ativo na luta por clientes no mercado de “business to business”, relegando 

ao merecido ostracismo falimentar aquelas empresas que, pela via deletéria da corrupção, 

especializaram-se no injusto logro. 

Contudo, há de se fazer importante ressalva ao citado artigo 2º da Lei no tocante ao 

caso no qual inexiste conduta por parte de empresa beneficiada pelo malfeito. 

Atente-se que não se trata de discussão sobre se teve ou não a empresa culpa pelo ato 

lesivo — isso é irrelevante frente à responsabilidade objetiva adotada pela Lei —, mas sim 

sobre suposto caso onde inexista a própria ação, mas em que persista o benefício. 

Socorremo-nos de um exemplo: duas empresas de tecnologia disputam uma patente 

no órgão público competente. Como sói ser nessa área, os clientes de ambas as empresas 

nutrem verdadeira paixão pela marca de sua preferência. Um cliente de uma das empresas, 

sem conhecimento ou relação com a mesma, paga propina a agente público para que a marca 

de sua preferência saia vencedora na disputa. No exemplo, é inegável que a empresa 

vencedora se beneficiou da conduta ilícita, assim como o é que não tem ela qualquer culpa 

sobre o ato perpetrado por uma pessoa completamente estranha a sua estrutura ou 

funcionamento. 

Ocorre que, como já dito, a Lei usa a teoria objetiva da responsabilidade, não 

havendo, quando do julgamento do caso, qualquer juízo sobre a culpa ou não da empresa 

beneficiada, em disposição que indiciaria a responsabilização da pessoa jurídica no exemplo 

dado. Naturalmente, todos consideram que seria assaz injusta tal punição, abrindo caminho, 

em nossa opinião, para uma reflexão mais detida sobre a própria definição da conduta, e não 

sobre a eventual culpa da empresa. 

O que dizemos é que a empresa tem responsabilidade objetiva pelos atos praticados 

por si ou por quem defende seus interesses, sendo que isso só ocorrerá quando houver, de 

fato, relação jurídica entre a empresa e a pessoa física que perpetrou o ato vedado. 

No exemplo usado inexistiria responsabilização não pela ausência de culpa, mas pela 

ausência de conduta, o que exclui não a culpabilidade, mas sim a própria tipicidade 
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administrativa da empresa beneficiada. 

Não obstante, isso não pode servir de subterfúgio para que a empresa escape de 

punição com verdadeiras manobras contratuais, criando um simulacro de falta de relação 

jurídica quando, em verdade, subsistir conduta da pessoa jurídica no sentido de estabelecer 

uma relação com a pessoa física responsável pelo ato tipificado. 

O esforço que fazemos para compreender os princípios particulares da Lei n. 

12.846/2013 serve justamente para apontar que seus dispositivos devem ser lidos à luz da 

busca da maior eficiência, de modo que, em uma hipótese de tentativa fraudulenta de 

simulação, deve o órgão de controle interno ou do Poder Judiciário interpretar a norma em 

sua literalidade, punindo a pessoa jurídica beneficiária do ato de corrupção. 

 

3.3 O que se pune? 

 

Até agora tratamos daquilo que não é necessário para a punição empresarial, faltando 

justamente a reflexão sobre aquilo que é essencial para a condenação de uma empresa nos 

termos da Lei n. 12.846/2013. 

Para a responsabilização penal são diversas as teorias que buscam explicar os 

substratos e elementos da conduta passível de sanção; entretanto, para uma primeira análise 

desse novo diploma parece-nos suficiente a teoria mais elementar da responsabilidade, 

adotada tanto para os casos de responsabilidade civil quanto para a caracterização da 

tipicidade no Direito Penal. 

Segundo essa teoria clássica, são três os elementos básicos de qualquer 

responsabilidade jurídica: a conduta humana, o resultado tipificado (previsto no 

ordenamento como vedado) e o nexo de causalidade entre eles. 

A conduta e o nexo são elementos de extrema complexidade teórica no Direito Penal, 

dividindo escolas de pensamento jurídico; no entanto, para a análise dos delitos 

administrativos de que tratamos, eles podem ser definidos de maneira mais simples, sendo a 

primeira o mero agir de um agente, e o segundo, a conexão deste com um resultado previsto 

na Lei como infração. 

Para a análise do conceito de “resultado tipificado”, demanda-se um pouco mais de 

reflexão para uma correta compreensão da normativa brasileira em análise, uma vez serem 

eles as proibições apenadas pela Lei n. 12.846/2013. 
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O artigo 5º do diploma118 aponta justamente esses ditos resultados, mesmo que 

muitos deles pareçam muito mais uma descrição de condutas do que propriamente de efeitos 

causados por uma conduta qualquer. 

Trata-se de delitos de mera conduta, ou seja, delitos aperfeiçoados impendentemente 

do resultado obtido, estando aí outra relevante característica deste diploma, a qual busca 

novamente facilitar a comprovação e consequente punição dos delitos que prevê. 

Didaticamente, podemos fazer um paralelo com o Direito Penal, onde o crime de 

homicídio é matar alguém, ou seja, realizar um ato que tenha com resultado a morte de outra 

pessoa. No mesmo paralelo, a norma brasileira proíbe, além do resultado morte, o mero 

disparo de arma de fogo, ato antecedente e independente do resultado morte. 

Nota-se, assim, por exemplo, que a mera promessa ou oferta de vantagem indevida a 

agente público já se consubstancia em infração consumada da Lei n. 12.846/2013, pouco 

interessando se vai esse agente aceitar ou agir contra algum dever funcional por conta de tal 

vantagem, bastando para a punição a simples comprovação da oferta. 

Isso não significa, em absoluto, que inexista nesta sistemática o elemento “resultado” 

de que falávamos em epígrafe, mas somente que este não é naturalístico e sim normativo, ou 

seja, o resultado que deve ser levado em conta para a aplicação da Lei é a mera prática de 

conduta proibida pelo diploma legal, sendo que essas condutas traduzem-se, na visão do 

                                                 
118 “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; 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, equiparam-se 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.” 
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legislador, enquanto um incremento intolerável do risco de ocorrência de resultado 

naturalístico subjacente — no caso, a efetiva corrupção. No Direito Penal isso também é 

comum, como no crime de porte ilegal de arma de fogo, que é tipificado sob a justificativa 

de que se alguém porta uma arma aumenta-se o risco de esta pessoa vir a matar ou causar 

lesão corporal a outrem. 

Dentro dessa ideia, de tipificação preventiva de uma conduta anterior ao resultado 

temido, o FCPA traz a previsão de punição pelo simples descumprimento de normas 

contábeis, sendo que, pela pura escrituração indevida, uma empresa pode ser punida nos 

EUA nos termos da norma anticorrupção. Como a normativa americana trabalha com a teoria 

subjetiva da responsabilidade, tal previsão é de suma importância, na medida em que facilita 

a comprovação de uma irregularidade, já que basta provar uma irregularidade contábil, e 

força as empresas a realizarem uma escrituração meticulosa, diminuindo-se drasticamente a 

possibilidade, por exemplo, de criação de “caixas 2” para o pagamento de propinas ou de 

acobertamento de vantagens indevidas. 

Na norma brasileira, apesar de não se incluir normas de contabilidade entre os 

resultados tipificados como no FCPA, propositadamente se apresenta um rol extenso e 

genérico, incluindo-se ali não somente as condutas classicamente enquadradas como de 

corrupção, mas estendendo-se por diversas condutas antiéticas que possam trazer dano ao 

poder público de diversas maneiras, como atos anticompetitivos em compras públicas e até 

a não colaboração com investigações estatais, sendo esta última importante previsão nova 

ferramenta para os órgãos de controle sem poder de convocação. 

 

3.3.1 Questões controvertidas 

 

3.3.1.1 Conceito de “vantagem indevida” 

 

A Lei n. 12.846/2013 não estabeleceu um critério objetivo quanto ao conceito de 

“vantagem indevida”, contido no artigo 5º, I, da lei: 

 

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: 
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I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 

a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada. 

 

Enquanto os demais conceitos do inciso são autoexplicativos, a questão relativa à 

conceituação da vantagem indevida traz uma necessidade interpretativa mais profunda. 

O conceito de “vantagem” é bastante claro, aí incluído qualquer ganho atribuído ao 

agente público ou a alguém a ele relacionado; contudo, a sua qualificação como indevida ou 

não é tarefa mais complexa. 

Naturalmente, a vantagem expressamente vedada por lei é indevida; contudo, na 

ausência de outros regramentos a apontar a qualificação jurídica de uma vantagem, é tarefa 

que demanda reflexão, sobretudo nos casos limítrofes em que tais vantagens não 

necessariamente possuem um intento corrupto, assim entendido aquele destinado à obtenção 

de uma vantagem ilegal. 

Caso relevante para a reflexão, nesse sentido, está no oferecimento de brindes e 

presentes corporativos a agentes públicos, ou mesmo o oferecimento de refeições e 

entretenimento de qualquer sorte. 

Em sua cartilha denominada “Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas 

Privadas”, a então Controladoria-Geral da União (CGU), agora chamada de Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC), responsável por aplicar a lei em âmbito 

federal, destaca que o inciso I do artigo 5º não representa uma vedação absoluta aplicável a 

qualquer tipo de benefício destinado ao agente público. 

 

Obviamente, não se trata aqui de condenar práticas usuais e legítimas que 

fazem parte do ramo empresarial. É comum que empresas convidem 

representantes dos governos de países onde pretendem fazer negócios para 

conhecer as instalações da empresa, apresentar um produto ou uma 

determinada tecnologia. Convites para feiras e exposições de produtos, 

recepções e jantares sociais e de negócios são usuais, além do oferecimento 

de brindes e presentes nessas e em outras ocasiões. 

De modo geral, essas práticas são formas legítimas para a empresa 

promover seu trabalho, divulgar seu nome e sua marca e apresentar seus 

produtos e serviços ao mercado externo. [...] 

Gastos de hospitalidade geralmente incluem despesas como o pagamento 

de viagens, hospedagem, alimentação e transporte que podem ser 

necessárias para viabilizar, por exemplo, apresentação dos produtos ou das 

dependências da empresa para um parceiro de negócios, convites para 

eventos promovidos pela empresa ou, até mesmo, para eventos sociais 

apoiados ou patrocinados.119 

                                                 
119 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas. 

Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-

de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2015.  
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Desta maneira, é possível identificar que o aplicador da lei reconhece ser uma prática 

empresarial, por exemplo, a dação de convite a eventos sociais apoiados ou patrocinados por 

empresas, desde que se mantenham certos padrões de conduta ética. 

Em alusão à conduta corruptiva prevista no Código Penal, instituto mais estável e 

semelhante ao caso em tela, ainda que possua aplicação mais restritiva e rigorosa, existem 

entendimentos sobre a “vantagem indevida” ser também ilegal120 — ou seja, para que seja 

caracterizada a vantagem indevida, ela deve ser expressamente não autorizada por lei. 

Ainda com relação ao Direito Penal, a corrupção tem, neste âmbito, uma finalização 

específica, conforme se depreende da leitura do artigo 333 do Código Penal, que descreve o 

crime de corrupção ativa como “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. 

Isso não ocorre com o estudo da Lei n. 12.846/2013, uma vez que não há finalidade 

específica: o assunto deixado em aberto. Entretanto, importante ressaltar que é impossível 

conjecturar que todo e qualquer benefício destinado a um agente público seja considerado 

uma vantagem indevida, o que é sustentado pelos ditames da Cartilha emitida pela própria 

CGU (atual MTFC), mencionada anteriormente. 

De todo modo, o histórico de aplicação desta lei é limitado e, considerando a ausência 

de especificação legal objetiva, só a prática poderá diferenciar exatamente a vantagem 

indevida de um mero benefício que objetiva o estreitamento da relação comercial, 

delimitando os puníveis e os legítimos. 

Naturalmente, o valor do benefício concedido e o contexto de sua dação deverão 

desempenhar papel determinante no estabelecimento de um ato enquanto lícito ou ilícito, 

sendo que — de modo a fazer uma intepretação justa e efetiva da legislação — a análise das 

autoridades deverá observar se no caso concreto a vantagem trazia consigo um desejo ou 

potencialidade de quid pro quo, ou seja, de ação pública antiética. 

Outro ponto que, na aplicação cotidiana da Lei n. 12.846/2013, vem despertando 

dúvidas relaciona-se à vantagem indevida concedida não a um agente público, mas ao 

próprio ente administrativo. 

Ocorre que, em função de condições precárias de alguns aparelhos estatais, não é 

incomum que agentes públicos solicitem, para o desempenho de uma função qualquer, que 

o particular forneça subsídios que seriam de responsabilidade do erário. São numerosos os 

                                                 
120 PAGLIARO, Antônio; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a administração pública. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 114. 
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exemplos de empresas que, necessitando de uma ação estatal, arquem com manutenção e 

combustível para viaturas, materiais para obras em passeios públicos, mão de obra para 

atividades de zeladoria, etc. 

Nesse caso, apesar de configurar-se um pagamento não previsto em lei para uma 

função estatal, a vantagem ilícita não tem como beneficiários pessoas físicas quaisquer, mas 

sim o próprio Estado, uma vez que é do próprio erário público a responsabilidade por arcar 

com os itens fornecidos. 

Nesse sentido, inexistindo vantagem ao agente público envolvido, inexiste 

aperfeiçoamento do citado texto do inciso I do artigo 5º da Lei n. 12.846/2013, afastando-

se, assim, a responsabilidade empresarial. 

Naturalmente, isso não significa que o pagamento em si é plenamente lícito ou 

mesmo que tal procedimento é a recomendável prática para as empresas nacionais. 

Exemplos como os citados mostram doação de fato da empresa ao Estado, ou seja, 

um ato de liberalidade da empresa, sem que para tal tenha-se realizado qualquer 

procedimento de formalização. 

Do ponto de vista da empresa, tal informalidade não necessariamente configura uma 

irregularidade, vez que atua dentro da liberdade de disposição dos seus bens e recursos. 

Contudo, o regime jurídico aplicável ao Estado, o chamado regime jurídico administrativo 

ou regime de estrita legalidade, é diverso daquele que submete particulares, não sendo 

facultado ao órgão e seus agentes o mesmo grau de liberdade aplicável a empresas privadas, 

sendo-lhes impostos deveres de formalidade e distribuição de competências que suavizam a 

liberdade negocial aplicável aos entes privados.121 

 

3.3.1.2 O significado do termo “comprovadamente” 

 

O inciso II do artigo 5º dedica-se à punição do financiamento, custeio, patrocínio ou 

qualquer modo de subvenção da prática dos atos ilícitos previstos na própria Lei, ou seja, trata-

se de uma previsão que sempre será acessória a um outro caso de descumprimento legal. 

                                                 
121 Nesse sentido: “O revestimento exteriorizado do ato administrativo constitui requisito vinculado e 

imprescindível à sua perfeição, chamado de Forma. Enquanto a vontade dos particulares pode manifestar-se 

livremente, quanto à vontade da Administração exige procedimentos especiais e forma legal para que se 

expresse validamente. Daí podermos afirmar que, se, no Direito Privado, a liberdade da forma do ato jurídico 

é regra, no Direito Público é exceção. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. E compreende-se essa 

exigência, pela necessidade que tem o ato administrativo de ser contrasteado com a lei e aferido, 

frequentemente, pela própria Administração e até pelo judiciário, para verificação de sua validade.” 

MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo brasileiro. Atualização Eurico de Andrade 

Azevedo. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 18. 



98 

O inciso III, por sua vez, trata da utilização de pessoa interposta para a dissimulação 

de interesses, ou seja, aquilo que comumente se passou a chamar de utilização de “laranjas”. 

 

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: 

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; [...] 

 

A parte que desperta debate no referidos incisos, contudo, é o emprego da expressão 

“comprovadamente”, que, por alguns autores como Vicente Greco Filho e João Rassi,122 tem 

sido interpretada apenas como termo inútil e, por outros, como intenção do legislador de, 

para esse caso, excetuar a reponsabilidade objetiva da lei. 

Na mesma linha que Greco Filho, Modesto Carvalhosa aponta que “a norma fala em 

comprovação do delito, o que é inútil na medida em que a sua configuração no caso concreto 

se dá no curso do devido processo penal-administrativo. Não há condenação sem 

comprovação do delito.”123 

Por outro lado, outros, com Petrelluzzi e Rizek,124 apontam que o uso da expressão 

“comprovadamente” implica a existência de prova do conhecimento da real finalidade da 

utilização de interposta pessoa física ou jurídica, no caso do inciso III, ou da atividade ilícita 

a se financiar, no caso do inciso II, ou seja, abrindo caminho para que os incisos II e III 

sejam interpretados como de responsabilização subjetiva. 

Nesse caso, é relevante reconhecer que a presença dos verbos “ocultar” ou 

“dissimular” incorpora elemento subjetivo com sentido finalista, ou seja, a intenção de 

disfarçar a verdade, sendo que admitir a reponsabilidade objetiva na questão seria de fato 

complexo. 

Considerar que tais incisos deveriam seguir a regra geral da Lei n. 12.846/2013, 

ignorando-se, pois, a expressão “comprovadamente”, poderia, em verdade, inviabilizar o 

                                                 
122 GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. O combate à corrupção: e comentários à Lei de 

Responsabilidade de Pessoas Jurídicas (Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013): atualizado de acordo com o 

Decreto n. 8.420, de 18 de março de 2015. São Paulo: Saraiva, 2015. 
123 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: Lei n. 

12.846, de 2013. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 209-212. 
124 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Op. cit. 
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crédito no país, na medida em que toda instituição financeira, ao realizar uma operação dessa 

natureza, expor-se-ia automaticamente ao risco de ser tragada para uma responsabilização 

por corrupção. 

A visão mais ponderada na questão parece ser a de que o termo “comprovadamente” 

busca, de fato, atenuar nesses incisos a responsabilidade objetiva da Lei, o que não significa 

dizer um salvo-conduto para a desídia com a questão. 

As empresas seriam responsáveis nos termos dos incisos II e III, dessa feita, quando 

dolosamente financiarem atos de corrupção ou quando utilizarem-se de terceiros para a 

prática desses atos. Além disso, a ausência de mecanismos básicos de prevenção, já 

amplamente narrados em epígrafe, poderia também conduzir à falta. 

Enquanto de um lado é demasiado draconiano assumir uma responsabilidade objetiva 

nesse caso, também não se pode admitir que empresas com alto risco de incorrer nos atos 

em discussão (e.g., instituições financeiras) deliberadamente ceguem-se, sendo-lhes 

exigidas a cautela mínima para a garantia da legalidade de suas operações para que não seja 

considerado que assumiram o risco da responsabilidade pelo ato de corrupção. 

 

3.4 Quem se pune? 

 

Outro ponto de distinção entre a norma brasileira e o FCPA e de aproximação com o 

Bribery Act se dá no âmbito territorial de aplicação. Ao passo que todas as três normas 

punem atos de corrupção praticados no exterior por empresas com operações em seu 

território, apenas as normas brasileira e britânica as utilizam para atos ocorridos em seu 

território. 

Isso não se traduz, entretanto, em sinônimo de maior aplicabilidade da norma 

britânica em detrimento da estadunidense, existindo até o momento apenas uma empresa 

condenada no Reino Unido pelo Bribery Act,125 enquanto nos Estados Unidos a lista de 

empresas multadas por centenas de milhões de dólares é extensa. 

No caso brasileiro, conforme já se expôs, a preocupação com a efetividade é evidente 

e louvável, assim como é decorrência lógica que se aplique a Lei a atos cometidos em 

detrimento de entes nacionais. 

                                                 
125 Cabe, contudo, esclarecer que o UK Bribery Act vem sendo largamente utilizado, decorrendo o baixo 

número de condenações também do fato da estratégia governamental de buscar a resolução das questões via 

acordos punitivos com as empresas, como no caso dos chamados Deferred Prossecution Agreements 

introduzidos pelo Crime and Courts Act de 2013. 
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Assim, nos parece que, ao passo que o FCPA se preocupa principalmente com a 

integridade das práticas de empresas com ações nos EUA em países de terceiro mundo, a 

legislação brasileira, mesmo não esquecendo práticas internacionais, tem o claro escopo de 

prevenir atos de corrupção em território nacional, onde o problema da corrupção lhe é mais 

urgente. 

O alcance extraterritorial da norma brasileira, por sua vez, nos parece tema espinhoso 

para os estudos que virão. 

O artigo 1º da Lei em debate diz que a mesma será aplicada a qualquer empresa que 

possua sede, filial ou representação no território brasileiro, afirmando o artigo 5º que 

qualquer dos atos previstos como ilícitos poderá ser apenado ainda que praticado contra 

administração pública estrangeira. 

Tais disposições, análogas às do FCPA e do Bribery Act, merecem, em nossa 

opinião, um desafio reflexivo importante. Os EUA e o Reino Unido são, se não a sede, países 

nos quais grande parte das transnacionais operam suas ações, estando clara a pertinência 

temática para os americanos e ingleses de um ato realizado por uma empresa estrangeira em 

um país também estrangeiro. Assim, se uma empresa alemã com ações na bolsa de Nova 

York pratica corrupção na Romênia, subsiste ainda que residualmente um elemento de 

conexão com os EUA, na medida em que cabe à Securities and Exchange Commission (SEC) 

dos EUA a fiscalização do controle das empresas com ações negociadas nos EUA e a 

proteção dos sócios minoritários. 

No caso brasileiro, naturalmente excetuadas as hipóteses de empresas brasileiras ou 

as raríssimas estrangeiras que negociam suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, parece 

inexistir elemento de conexão a justificar a penalização pelo governo brasileiro de uma 

empresa alemã com ações na bolsa de Nova York que pratica corrupção na Romênia, 

simplesmente pelo fato de ter ela uma pequena filial em solo nacional. 

Naturalmente, trata-se de tema ainda novo e que merecerá maior aprofundamento, 

mas uma leitura fria da extraterritorialidade da Lei brasileira pode levar a punições abusivas 

e oportunistas e, em última análise, de verdadeiro desestímulo a investimentos em solo 

nacional. 

Finalmente, cabe apenas apontar importante distinção que traz a Lei brasileira quanto 

ao FCPA e ao Bribery Act no tocante à responsabilidade passiva pelas infrações que prevê, 



101 

 

estendendo-a, nos termos do artigo 4º,126 até às incorporadoras e consorciadas, em novo 

intento de garantir efetividade à aplicação das sanções, buscando impedir, assim como o faz 

na previsão de desconsideração da personalidade jurídica,127 manobras jurídicas desleais que 

atravancam a punição em casos trabalhistas e cíveis. 

Antes de passar ao próximo ponto, no entanto, faz-se necessário colocar o que, em 

nossa opinião, deverá ser um grande desafio para a doutrina e a jurisprudência, no futuro: a 

possibilidade de a empresa pública figurar no polo passivo da Lei Anticorrupção. 

Pela inexistência de casos práticos, trata-se ainda de um tema inexplorado, mas é 

inegável que empresas públicas podem engajar-se em tipos administrativos da Lei 

Anticorrupção, criando a curiosa hipótese de figurarem no polo passivo da 

responsabilização.128 

Afastar tal hipótese configurar-se-ia em injusto benefício às empresas públicas, até 

porque grande parte delas atua no ambiente concorrencial, sendo que afastá-las desta 

responsabilidade, além de imoral, seria desleal com as concorrentes. 

Entretanto, para os casos de punição de dissolução da pessoa jurídica, aí sim, nos 

parece haver impedimento, na medida em que apenas lei específica poderia dissolver a 

empresa pública, não tendo o juiz — como nos demais casos da Lei n. 12.846/2013 — 

competência legal para tal decisão. 

 

3.5 As esferas de responsabilização 

 

Contrariamente às escolhas do Bribery Act e do FCPA, a norma brasileira optou por 

não prever qualquer tipo de responsabilização criminal, em outra decisão que nos parece 

orientada pelo pragmatismo e pela fuga de polêmicas jurídicas, uma vez que os princípios 

                                                 
126 “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.” 
127 “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.” 
128 No tocante a sua participação no polo ativo, como vítimas de atos de corrupção, nos parece indiscutível a 

possibilidade. 
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de taxatividade, fragmentariedade e restritividade do Direito Penal poderiam levantar 

dúvidas sobre a constitucionalidade da norma e pôr em risco a imediata eficácia legal. 

Opção diversa das estrangeiras também ocorreu no tocante à previsão de infrações 

praticadas por pessoas físicas, limitando-se a Lei pátria a afirmar que a punição à pessoa 

jurídica ocorrerá independentemente da das pessoas naturais, a qual continuará regulada 

pelas já existentes normas a ela dirigidas, como o Código Penal, a Lei n. 8.666/1993, a Lei 

de Improbidade Administrativa e, naturalmente, o Código Civil. 

Tal disposição tem endereço certo, qual seja, o de afastar que se alegue aplicável à 

Lei Anticorrupção a já citada “Teoria da Dupla Imputação”, segundo a qual só se pune a 

empresa se punida a pessoa física responsável pelo ato que causa a punição da pessoa 

jurídica. 

Mesmo com sua adoção, aliás, a doutrina ainda diverge sobre a possibilidade de 

responsabilização criminal da pessoa jurídica, como se lê no excerto de Luiz Flávio Gomes: 

 

Forte doutrina entende que a lei ambiental contempla verdadeira situação 

de responsabilidade penal. Nesse caso, então, pelo menos se deve acolher 

a teoria da dupla imputação, isto é, o delito jamais pode ser imputado 

exclusivamente à pessoa jurídica. E quando não se descobre a pessoa 

física? Impõe-se investigar o fato com maior profundidade. Verdadeiro 

surrealismo consiste em imputar um delito exclusivamente à pessoa 

jurídica, deixando o criminoso (o único e verdadeiro criminoso) totalmente 

impune.129 

 

Nota-se, pelo próprio tom do excerto supra, que afastar a necessidade da dupla 

imputação é apenas um dos diversos motivos que, em nossa opinião, fez o legislador 

brasileiro se afastar do estadunidense e do britânico. 

Como se sabe, a punição penal da pessoa jurídica enfrenta grande problema no Brasil, 

não faltando obstáculos para sua materialização, como pode-se observar em profunda 

pesquisa produzida pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de São Paulo no 

âmbito do projeto Pensando o Direito: 

 

No campo do direito penal, por sua vez, temos, de um lado, um sistema 

fundamentalmente baseado na imputação individual, que padece das 

dificuldades que elencamos acima relativas à individualização de 

responsabilidades no âmbito da empresa. De outro lado, a introdução em 

nosso ordenamento do instituto da responsabilidade penal de pessoas 

                                                 
129 GOMES, Luiz Flávio. Crime ambiental e responsabilidade penal de pessoa jurídica de direito público. Jus 

Navigandi. Teresina, v. 12, n. 1.746, 12 abr. 2008. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/11149/crime-

ambiental-e-responsabilidade-penal-de-pessoa-juridica-de-direito-publico>. Acesso em: 17 dez. 2016. 
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jurídicas para os casos de crimes ambientais também vem tendo aplicação 

insatisfatória (como mostram os resultados da pesquisa empírica, expostos 

abaixo), além de sofrer grande resistência na doutrina nacional. [...] 

Em suma, a presente pesquisa foi capaz de mostrar que, não obstante o 

Brasil tenha adotado a responsabilidade penal de pessoas jurídicas há mais 

de dez anos em um campo importante de aplicação do Direito penal (o 

direito penal ambiental) e existam em tramitação propostas legislativas 

para ampliação do âmbito de aplicação do instituto no Congresso Nacional, 

a jurisprudência sobre o tema é pouco sólida e — o que é ainda mais 

preocupante — falta reflexão não somente sobre a própria experiência 

pregressa na aplicação do instituto, como também sobre questões 

relevantes que dizem respeito a formas alternativas de configuração do 

sistema de responsabilidade coletiva, de modo a torná-lo mais eficiente.130 

 

A opção do legislador brasileiro foi, e aí não restam dúvidas, pela garantia da 

efetividade, não tendo sido por acaso que se escolheu restringir as penas às esferas 

administrativa e civil. 

É nesse sentido, inclusive, o próprio voto do parlamentar que relatou o Projeto de Lei 

n. 6.826/2010, posteriormente aprovado como a Lei n. 12.846/2013, que sublinha a 

necessidade de se utilizar da responsabilidade objetiva, não possível no âmbito do Direito 

Penal: 

 

Há relativo consenso entre juristas dos limites do Direito Penal para punir 

a variedade de atos lesivos à Administração Pública, especialmente nos 

casos em que é necessário responsabilizar objetivamente pessoas jurídicas, 

portanto sem perquirição de culpa. Existe, por razões conexas, resistência 

de juristas de peso quanto à punição de pessoas jurídicas por critérios 

objetivos, no âmbito do Direito Penal, que tem como foco a 

responsabilidade subjetiva, vinculada à prova da culpa pelo delito. 

Diante de tais restrições, houve por bem o Executivo Federal apresentar 

um projeto de lei que prevê a punição administrativa e civil de pessoas 

jurídicas por atos contra a Administração Pública, com base na 

responsabilidade objetiva. Com efeito, a práxis da luta contra a corrupção 

recomenda que se descarte o critério da responsabilidade subjetiva como 

requisito para a punição de pessoas jurídicas.131 

 

Sobre esse último há de se apontar novo campo que se vislumbra para uma oportuna 

reflexão mais aprofundada, qual seja, o direito de regresso da pessoa jurídica penalizada pela 

Lei n. 12.846/2013 em face do particular que incorreu na conduta vedada. 

                                                 
130 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis (Coord.). Responsabilização por ilícitos praticados no âmbito de 

pessoas jurídicas: uma contribuição para o debate público brasileiro. Revista Jurídica da Presidência, v. 11, 

n. 94, p. 1-74, jun./set. 2009. Disponível em <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/ 

index.php/saj/article/viewFile/195/184>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
131 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 6.826, de 2010. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=970659&filename=SBT+1+PL6

82610+%3D%3E+PL+6826/2010>. Acesso em 05 set. 2014. Parecer do Deputado Carlos Zarattini. 
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3.6 Com o que se pune? 

 

Em verdade, apesar de não prever crimes, a norma brasileira em nada deixa a dever 

às estrangeiras na força de suas sanções, trazendo inéditas previsões, como a dissolução 

compulsória da pessoa jurídica, uma analogia empresarial ao que seria a pena de morte para 

a pessoa natural. 

É na dosimetria das sanções que reside o maior desafio para as normas 

regulamentadoras da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que a 

Lei n. 12.846/2013 traz pouca disciplina para o cálculo da pena. 

Entretanto, apesar dessa pouca disciplina, o diploma acertadamente separa sanções 

de duas qualidades: as administrativas, a serem aplicadas diretamente pelo Poder Público 

após regular procedimento administrativo, e as cíveis, que, mais graves, somente poderão 

ser aplicadas após o devido processo legal perante o Judiciário, sendo ambas 

concorrentemente aplicáveis para cada infração. Para a última, a Lei estabelece com maior 

miúde os legitimados, procedimentos e casos nos quais justificar-se-á a aplicação de uma 

sanção ou outra, sendo de pouco interesse neste trabalho exploratório adentrar nesse 

ponto.132 No âmbito administrativo, no entanto, o rol de sanções é terreno fértil para o debate. 

Previstas no artigo 6º,133 as sanções administrativas impressionam pelo seu vulto, 

                                                 
132 “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.” 
133 “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 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
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estando vinculadas, de maneira a proteger a pequena e média empresa, ao faturamento da 

pessoa jurídica, sendo os limites de fixação da sanção, no patamar mínimo, de 0,1% (um 

décimo por cento) do faturamento bruto da empresa no exercício anterior ao da instauração 

do processo administrativo e, no patamar máximo, de 20% (vinte por cento) do mesmo 

faturamento. 

Note-se, aliás, que tal valor é sanção, não sendo dele descontado o valor devido a 

título de reparação civil pelo enriquecimento indevido, o qual continuará integralmente 

devido nos termos § 3o do art. 6º. 

Sendo impossível arbitrar o faturamento anual para que se estabeleça a moldura 

punitiva, a Lei estabelece como parâmetro, subsidiariamente, os compreendidos entre R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

Conforme afirmado, inexiste segurança jurídica sobre o arbitramento do valor dentro 

da moldura legalmente estabelecida, estando os parâmetros colocados para todas as infrações 

citadas no artigo 5º. 

Entretanto, não se pode dizer que inexiste qualquer baliza legal para o juiz 

administrativo realizar a dosimetria sancionatória, na medida em que, além daqueles 

critérios já sedimentados no Direito pátrio, como a gravidade da infração, a vantagem 

pretendida e a proximidade com o resultado lesivo, a Lei traz dispositivos inovadores em 

solo brasileiro, como os critérios da existência e efetiva aplicação de programas internos de 

integridade na empresa apenada e a autodenúncia e cooperação da empresa na apuração dos 

fatos,134 ambos dispositivos também presentes no FCPA e no Bribery Act. 

                                                 
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.” 
134 “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 
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A baliza da existência de um programa de compliance consolidado traz em si um 

efetivo instrumento de imunização infracional que transcende aqueles de prevenção geral e 

especial, positiva e negativa, da teoria das penas do Direito Penal, uma vez que estimula a 

adoção de uma prática profilática ao delito que pune. 

O que dizemos é que uma empresa corrupta pode até não se sensibilizar pelo medo 

de ser sancionada e continuar praticando atos de corrupção, mas, caso resolva se prevenir a 

uma pena grande na hipótese de ser descoberta, a criação de mecanismos de compliance 

acabará por criar um entrave à continuidade da prática infracional, servindo a atenuante 

como meio de extinção, a longo prazo, da própria conduta. 

Naturalmente a regulamentação e análise da existência efetiva desses instrumentos 

de controle interno são prementes e muito delicadas; contudo, é inegável a oportunidade de 

fortalecimento dos controles internos e o crescente estímulo à existência de denunciantes 

dentro das empresas, os chamados whistleblowers. Inclusive, é para o estímulo aos 

whistleblowers a previsão do acordo de leniência, tributário135 da disciplina do sistema 

brasileiro defesa da concorrência, que busca justamente estimular a delação de infrações ao 

órgão central de apuração da Lei n. 12.846/2013. 

A publicidade da condenação judicial sofrida pela pessoa jurídica é uma modalidade 

de sanção que vem sendo utilizada em face de pessoas jurídicas condenadas. Trata-se de 

uma previsão em princípio interessante, pois altera a lógica do paradigma punitivo vigente, 

reforçando a publicidade da imputação de responsabilidade como uma resposta em si 

relevante do sistema jurídico para a sociedade. 

 

Principalmente sobre as empresas cujas ações são negociadas em bolsas de 

valores, esta medida parece ser dotada de forte efeito especial-preventivo, 

desencorajando-as de cometerem delitos no âmbito de sua atividade. 

Assim, transferem-se para o mercado as decisões sobre eventuais 

consequências negativas da imputação de responsabilidade, impondo 

também à empresa condenada a demonstração da cessação das práticas 

ilícitas, de sua confiabilidade, solidez, etc.136 

 

Em tempo, para que completemos um panorama da Lei n. 12.846/2013, cabe citar 

                                                 
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.” 
135 A citada mensagem de encaminhamento à Presidente da República pelos ministros da CGU, AGU e Justiça 

cita expressamente a norma brasileira de defesa concorrencial como inspiração, que na época estava em vigor, 

tendo sido substituída em 2011 pela Lei n. 12.529. 
136 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis (Coord.). Op. cit. 
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outra inovação, qual seja, a criação do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),137 

que cadastrará em âmbito federal as empresas apenadas, sendo passível de discussão a 

criação convencional de uma hipótese não prevista de sanção, a ser estabelecida pelos editais 

licitatórios. 

A possibilidade vislumbrada é hipótese análoga ao que ocorre hoje com empresas 

consideradas inidôneas nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993,138 para 

licitar em outros entes da federação. Sem uma definição clara dos tribunais superiores de se 

essa inidoneidade pode ou não afetar outro ente que não o que estabeleceu a sanção, órgãos 

públicos eventualmente colocam em seus editais, em homenagem ao princípio da 

moralidade, o impedimento para que tais empresas participem da licitação, podendo tal 

previsão ser futuramente estendida para empresas constantes do CNEP. 

 

3.7 Os mecanismos de integridade corporativa na legislação anticorrupção brasileira e 

sua inspiração internacional 

 

Conforme apontado em epígrafe, a maior potencialidade de alteração cotidiana que 

pode ser trazida pela Lei n. 12.846/2013 reside não nas penas que traz ou nos atos que 

combate, sendo que possui ela um fator profilático de autorreprodução que deve contaminar 

os agentes econômicos. 

A principal inovação da Lei n. 12.846/2013 está na sua dimensão que aponta aos 

agentes econômicos o caminho para a prevenção e cria mecanismos que façam com que tais 

agentes induzam seus parceiros de negócio a fazer o mesmo, criando uma onda de 

integridade. 

Aparentemente tímido no texto da Lei n. 12.846/2013, onde aparece como um dos 

elementos a ser considerado pelo órgão aplicador no cálculo de eventual sanção, a adoção 

corporativa 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 — em resumo, chamados de programas de integridade ou programas de 

                                                 
137 “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.” 
138 “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior.” 
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compliance — são mais relevantes no cotidiano de aplicação da Lei Anticorrupção do que 

se pode supor. 

A quase inexistente conceituação dos instrumentos de integridade na Lei 

Anticorrupção fez o papel de legislação em branco, delegando ao regulamento do Poder 

Executivo federal o estabelecimento dos parâmetros de avaliação de tais programas, infra 

extensivamente analisados. 

As pesadas sanções ditadas pela Lei atribuíram a administradores e conselheiros de 

administração, como afirmado em epígrafe, novas responsabilidades e expectativas, sendo 

que, se a Lei não obrigou as empresas a instituir programas de integridade, é inegável que 

deu aos seus agentes um novo contexto de riscos e obrigações no qual a inércia em sua 

adoção é altamente pouco recomendável. 

No mesmo sentido, ao estabelecer um sistema de reponsabilidade objetiva, o 

legislador tornou a empresa obrigada por sua cadeia de serviços, fazendo com que um 

programa de integridade inclua como condição necessária a supervisão de terceiros e, a 

médio e longo prazo, a continuidade de negócios apenas com agentes que também 

implementem programas análogos. 

Isso é especialmente relevante para empresas multinacionais com operação no Brasil 

e para as empresas brasileiras que com elas contratam. A adoção de mecanismos de 

integridade corporativa ou compliance passou a fazer parte da realidade das empresas 

sujeitas ao FCPA após a sua aprovação. Com a adoção de tais mecanismos, as empresas 

buscavam mitigar o risco de acabarem por incorrer em qualquer ato previsto pela legislação 

anticorrupção como ilícito, mitigando em consequência o risco da punição. 

Os órgãos norte-americanos de aplicação da lei, o Departamento de Justiça e a SEC, 

como já dito, passaram então a considerar a adoção ou não de tais elementos na gradação 

das sanções eventualmente impostas e na própria decisão sobre perseguir ou não a 

condenação de uma empresa por violação à norma anticorrupção. 

Os U.S. Sentencing Guidelines, nesse sentido, passaram a ser acompanhados por um 

efetivo guia dos órgãos oficiais norte-americanos com as diretrizes básicas que eles esperam 

de um programa de compliance para avaliá-lo positivamente, sendo que — assim como 

tornou-se o FCPA uma espécie de modelo seguido pelas legislações anticorrupção 

corporativa mundo afora — as orientações dos órgãos americanos passaram a servir de guia 

para empresas e reguladores ao redor do mundo sobre a implementação de programas 

corporativos de integridade. 

No Brasil não foi diferente e, conforme disposto supra, a inspiração do legislador e 
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regulador brasileiro foram as diretrizes apresentadas pelos americanos, a começar pelo foco 

prioritário que escolheram estes últimos atribuir à questão da eficiência do programa e à 

necessidade de que sejam especificamente desenhados para as necessidades específicas da 

empresa. 

As decisões norte-americanas apontam que cada empresa pode possuir suas próprias 

necessidades com relação a compliance, a depender, por exemplo, do tamanho da empresa 

ou do tipo de risco existente em sua área de atuação; ou seja, cada empresa vai ter seu próprio 

modo de lidar com a temática.139 

Não por acaso o legislador brasileiro seguiu caminho muito similar na questão, sendo 

que a legislação brasileira escolheu por expressamente apontar que as particularidades da 

empresa deverão ser determinantes na análise de seu programa de integridade perante a Lei 

Anticorrupção, sendo esse o exato sentido apontado pelas autoridades americanas.140 

A preocupação da legislação brasileira com a busca pela real efetividade do 

programa, apresentada não apenas no texto legal, mas em diversas manifestações dos órgãos 

de controle, encontram consonância nas diretivas americanas, onde há muito se estabeleceu 

que os programas de compliance que sejam muito rígidos e limitados podem se mostrar 

ineficientes. Assim, o ideal é que os programas sejam criados especificamente para as 

necessidades da empresa, por serem específicos também seus riscos e exigências. 

Quanto mais personalizado o programa, mais provável será a prevenção e a 

identificação de violações. As autoridades estadunidenses, apesar disso, apresentam um 

conjunto de elementos sugeridos para um programa de compliance, pragmaticamente 

ligando sua análise a três perguntas básicas: (i) O programa de compliance da empresa é 

bem-desenvolvido? (ii) Está sendo aplicado de boa-fé? (iii) O programa funciona?141 

Naturalmente, a análise de um programa pela simples resposta a essas três perguntas 

é tarefa complexa e, de modo indicativo, passou o guia norte-americano a apontar em mais 

                                                 
139 U.S. Sentencing Guidelines § 8B2.1 & app. note 2. UNITED STATES. Sentencing Commission. U.S. 

Sentencing Guidelines. Op. cit. 
140 Nesse sentido “Indeed, small- and medium-size enterprises likely will have different compliance programs 

from large multi-national corporations, a fact DOJ and SEC take into account when evaluating companies’ 

compliance programs.” Tradução livre: “de fato, pequenas e medias empresas provavelmente terão programas 

de compliance diferentes de grandes corporações multinacionais, fato que o Departamento de Justiça (DOJ) e 

a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) levam em consideração na ora de avalias os 

programas das empresas.” UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. 

Securities and Exchange Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act. Op. cit., p. 57. 
141 Nesse sentido: USAM 9-28.800.B. UNITED STATES. Departament of Justice. Offices of the United States 

Attorneys. Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations>. 

Acesso em: 12 ago. 2016. 
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detalhes os elementos geralmente indicados para a existência de um programa efetivo. 

O exemplo norte-americano foi seguido à risca pelo legislador brasileiro, que, na 

regulamentação de Lei n. 12.846/2013 apontou os elementos básicos do Programa de 

Integridade: 

 

Art. 42. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de integridade 

será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os 

conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; 

II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de 

integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos; 

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade 

estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 

IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao 

programa de integridade; 

VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as 

transações da pessoa jurídica; 

VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e 

confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa 

jurídica; 

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito 

de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em 

qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por 

terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou 

obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; 

IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável 

pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu 

cumprimento; 

X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à 

proteção de denunciantes de boa-fé; 

XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade; 

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades 

ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 

XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, 

supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, 

agentes intermediários e associados; 

XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e 

reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos 

ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; 

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos 

lesivos previstos no art. 5o da Lei no 12.846, de 2013; e 

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e 

partidos políticos. 
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3.7.1 O comprometimento da alta direção 

 

A própria ordem escolhida pelo legislador brasileiro não esconde seu tributo ao guia 

norte-americano, visto que começa este último também por regular a necessidade do 

comprometimento da alta direção da pessoa jurídica para a introdução de uma cultura que 

seja um programa de integridade bem avaliado. 

Em uma empresa, o compliance deve ter início na diretoria e nos executivos de alto 

nível, os quais são responsáveis, de certa forma, por dar para a empresa as diretrizes que 

serão seguidas pelos gerentes e demais funcionários. Prova disso é que tanto as agências 

americanas quanto a norma brasileira iniciam a análise da efetividade de um programa de 

compliance pelo respeito empregado a ele pelos dirigentes.142 

Como bem aponta o guia norte-americano, uma cultura de ética que seja forte 

influencia diretamente nos programas de compliance. Ao adimplirem com os padrões éticos, 

os diretores induzem, por exemplo, os chefes de departamento a reforçar esses padrões, o 

que por sua vez influencia seus subalternos a cumprirem com as normas, disseminando as 

atitudes éticas ao longo da cadeira empresarial.143 

Nesse mesmo sentido caminha inclusive o principal órgão regulador do tema no 

Brasil. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC), em cartilha 

direcionada a empresas privadas para a implementação de seus programas de integridade, 

reitera que o comprometimento da alta direção da empresa com a integridade nas relações 

público-privadas e, consequentemente, com o programa de integridade é a base para a 

criação de uma cultura organizacional em que funcionários e terceiros efetivamente prezem 

por uma conduta ética. Possui pouco ou nenhum valor prático um programa que não seja 

respaldado pela alta direção.144 

                                                 
142 “[...] the ultimate effectiveness of the new corporate governance rules will be determined by the ‘tone at the 

top.’ Adopting a code of ethics means little if the company’s chief executive officer or its directors make clear, 

by conduct or otherwise, that the code’s provisions do not apply to them. [...] Corporate officers and directors 

hold the ultimate power and responsibility for restoring public trust by conducting themselves that is worthy 

of the trust that is placed in them.” Tradução livre: “A efetividade das regras de governança corporativa será 

determinadas pelo ‘tom do topo’. Adotar um código de ética significa muito pouco se o presidente da empresa 

ou a diretoria deixam muito claro por seus atos ou outros meios que as normas do código não se aplicam a eles. 

O alto escalão da empresa possuem o poder e a responsabilidade de restaurar a confiança que a eles é creditada”. 

GLASSMAN, Cynthia A. SEC Implementation of Sarbanes-Oxley: The New Corporate Governance. 

Washington, DC: Securities and Exchange Commission, 7 abr. 2003. Disponível em: 

<https://www.sec.gov/news/speech/spch040703cag.htm>. Acesso em: 16 set. 2015. 
143 UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit.  
144 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade... Op. cit., p. 8. 
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3.7.2 Códigos, políticas e treinamentos aplicáveis a funcionários e terceiros 

 

Os segundo e terceiro incisos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015 também 

guardam consonância com o segundo elemento apontado pelo guia dos implementadores 

americanos, que também trata sobre a imprescindibilidade de que a empresa adote 

documentos formais a reger as ações de seus colaboradores. 

O código de ética de uma empresa é instrumento fundamental para construir um 

programa de compliance, sendo que os melhores códigos, segundo o Departamento de 

Justiça dos Estados Unidos (DOJ), são os simples e concisos, que possibilitam o fácil e 

rápido entendimento de todos os empregados e mesmo dos terceiros contratados, sendo que 

tais documentos devem servir como garantia da submissão de todos os colaboradores, 

independentemente do nível hierárquico, às normas do programa.145 

No que concerne especificamente ao terceiro inciso, contudo, cabe sublinhar uma 

particularidade que decorre da sistemática de responsabilização objetiva da Lei n. 

12.846/2013, sendo que o fato de se responsabilizar uma empresa por ato de terceiros 

encontra na necessidade de estabelecimento de padrões de conduta para tais terceiros uma 

decorrência óbvia. 

Ao passo que nesse ponto o FCPA proíbe o pagamento a agentes públicos através de 

terceiros,146 a Lei brasileira vai além e aponta que a empresa que contrata o terceiro tem 

efetiva responsabilidade por seus atos no âmbito da contratação. 

Essa responsabilidade jurídica tem uma implicação prática relevante na 

implementação do programa de integridade preventivo, seja no inciso III, seja no que 

concerne a terceiros no inciso VIII, na medida em que a empresa submetida à Lei brasileira 

anticorrupção passa a ter uma preocupação com terceiros superior à que têm as empresas 

                                                 
145 UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit. Interessante notar que nesse sentido também se encontra o Guia do MTFC, onde se aponta: “Os padrões 

de ética e de conduta representam o comportamento esperado de todos os funcionários e dirigentes da empresa. 

É conveniente que tais padrões sejam reunidos em documento único, geralmente denominado código de ética 

ou de conduta. De qualquer forma, é perfeitamente possível que a empresa possua dois documentos 

complementares: um que trate de valores e princípios da empresa (código de ética) e outro que explicite a 

conduta a ser seguida pelos membros da empresa (código de conduta). O importante é que tais padrões de 

comportamento sejam claros, sejam seguidos por todos, e que se encontrem também amplamente acessíveis ao 

público externo, em especial aos parceiros de negócio e clientes” BRASIL. Controladoria-Geral da União. 

Programa de integridade... Op. cit., p. 14. 
146 Nesse sentido: UNITED STATES. SEC v. Johnson & Johnson, n. 11-cv-686 (D.D.C. Apr. 8, 2011). 

Disponível em: <http://www.sec.gov/litigation/complaints/2011/comp21922.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
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sujeitas apenas ao FCPA. 

Tal ponto pode impactar no mercado das terceirizações, como já explicitado, mas 

tem reflexo natural na política preventiva que as empresas brasileiras devem adotar. 

Nesses termos, o guia brasileiro bem aponta que, para diminuir as chances de que a 

empresa se envolva em casos de corrupção ou fraude em licitações e contratos, em função 

da atuação de terceiros, é importante que adote verificações apropriadas para contratação e 

supervisão de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, 

entre outros, principalmente em situações de elevado risco à integridade, como aquelas de 

setores mais expostos à interação com agentes públicos.147 

O inciso IV do citado Decreto n. 8.420/2015 trata, em verdade, da transmissão do 

conteúdo dos códigos e políticas de integridade, ou seja, da realização de treinamentos para 

os funcionários, e encontra similar na prática norte-americana, que também aponta que não 

há como funcionar um programa de compliance que não seja comunicado efetivamente por 

todos os setores da companhia.148 

Enquanto a legislação traz poucos detalhes sobre o público e a profundidade dos 

temas tratados em tais treinamentos, as indicações de autoridades brasileiras e americanas 

são as de que os treinamentos básicos sobre a cultura ética devem ser periodicamente 

ministrados à integralidade dos agentes, sendo que treinamentos específicos devem ser 

desenhados e aplicados para agentes em situações de exposição especial a riscos de quebra 

de integridade. 

A cartilha brasileira é bastante clara, nesse quesito, na busca pela efetividade de tais 

treinamentos, buscando novamente afastar sua mera realização formal, apontando 

indicações de como garantir tal efetividade, como, por exemplo, a adoção de linguagem clara 

e exemplos práticos e a vinculação de promoções à participação nos treinamentos.149 

 

                                                 
147 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade... Op. cit., p. 21 (capítulo “Política de 

Contratação de Terceiros”). 
148 “Compliance policies cannot work unless effectively communicated throughout a company.” UNITED 

STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit., p. 59. 
149 “Para que sejam mais eficazes, sugere-se que os treinamentos incluam situações práticas, estudos de caso e 

orientações sobre como resolver eventuais dilemas. É importante garantir a periodicidade das capacitações, 

para treinar os funcionários novos e manter atualizados os funcionários já treinados. Vale ressaltar, ainda, que 

a empresa deve garantir que os funcionários participem de fato dos treinamentos, podendo, inclusive, torná-los 

obrigatórios em alguns casos. Além disso, pode criar incentivos para a participação, como, por exemplo, 

vincular a promoção na carreira à realização de treinamentos periódicos sobre o Programa de Integridade.” 

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade... Op. cit., p. 21. 
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3.7.3 Controles internos e integridade contábil 

 

Os incisos seguintes do Decreto n. 8.420/2015 apontam para elementos relacionados 

à gestão e organização financeira das empresas, sendo que os incisos VI e VII trazem 

questões menos relacionadas a um programa de integridade stricto sensu e mais à 

contabilidade das pessoas jurídicas. 

A cartilha editada pela autoridade de controle interno nacional aponta que o 

estabelecimento de procedimentos rígidos para o registro contábil é essencial para 

identificação de impropriedades, relembrando que o suborno, assim como outras práticas 

ilícitas, é geralmente disfarçado contabilmente em pagamentos legítimos como comissões, 

consultorias, etc. 

A cartilha explica que se espera que — nos casos de registros que envolvam situações 

de risco à integridade — a empresa imponha regras de controle que garantam que os registros 

contábeis sejam mais detalhados, ou seja, analíticos e com histórico elaborado, garantindo 

maior transparência na relação entre os números e a efetiva atividade a eles relacionada. 

Nesse quesito existe uma diferença clara e ao mesmo tempo uma semelhança patente 

com o guia americano, que não traz a provisão entre seus elementos indicados em um 

programa de integridade. O motivo para tanto é também claro: diferentemente da Lei 

brasileira, que apontou boas práticas contábeis como um ativo no opcional programa de 

compliance, o FCPA optou por efetivamente criminalizar a má prática contábil, sendo que 

aquilo que é dispositivo na lei brasileira é cogente na norte-americana. 

Ocorre que o FCPA contém tanto ilícitos relacionados à corrupção quanto ilícitos 

ligados a práticas contábeis indesejadas. Nesse sentido, as disposições sobre contabilidade 

do FCPA exigem que sejam mantidos livros e registros societários detalhados e precisos. 

Nesse sentido, essa lei proíbe a falsificação intencional de dados e a manutenção de registros 

contábeis extraoficiais, objetivando a transparência empresarial; soma-se a isso a exigência 

de um efetivo sistema de controle interno, inclusive com uma área focada especificamente 

em contabilidade 

A lei americana150 aponta dois pilares para sua aplicação contábil: a de “books and 

records”, focada no detalhamento, completude e precisão dos registros contábeis para que 

reflitam as efetivas transações da companhia, e a de controles internos, que aponta que as 

empresas devem manter controles internos que sejam suficientemente robustos para 

                                                 
150 Seção13(b)(2)(A) do Exchange Act, 15 U.S.C. § 78m(b)(2)(A) e Seção 13(b)(2)(B) do Exchange Act, 15 

U.S.C. § 78m(b)(2)(B). 
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assegurar a confiabilidade dos registros e a responsabilidade e conhecimento sobre as ações 

da companhia. 

É nesse quesito que se aponta a semelhança entre o que buscou o legislador brasileiro 

e o que estabelece o FCPA, no exato sentido que se nota que os incisos VI e VII são a quase 

tradução do que apontam as normas americanas e seus dois pilares: 

 

The accounting provisions consist of two primary components. First, under 

the “books and records” provision, issuers must make and keep books, 

records, and accounts that, in reasonable detail, accurately and fairly 

reflect an issuer’s transactions and dispositions of an issuer’s assets. 

Second, under the “internal controls” provision, issuers must devise and 

maintain a system of internal accounting controls sufficient to assure 

management’s control, authority, and responsibility over the firm’s 

assets.151 

 

Em verdade, o estabelecimento de sanções contábeis no FCPA possui em si uma 

preocupação premente com a prevenção à corrupção, não sendo por acaso que o legislador 

brasileiro considerou a questão como parcela relevante de um programa de integridade. 

O pagamento de propinas é de detecção e prova muito mais complexas do que o 

rastro que a saída do dinheiro a ele destinado deixa na contabilidade empresarial, sendo que, 

no sistema de responsabilidade subjetiva da lei americana, acaba sendo mais simples para as 

autoridades comprovar a má-prática contábil utilizada para esconder um ato de corrupção 

que o ato de corrupção em si.152 

Nesse sentido, por diversas vezes os órgãos de persecução norte-americanos não 

conseguiam comprovar a culpa da empresa em um pagamento de propina; contudo, foram 

capazes de punir essas mesmas empresas e seus agentes pelas irregularidades contábeis que 

utilizaram para esconder a referida propina. 

                                                 
151 Tradução livre: “As normas sobre contabilidade consistem em dois componentes essenciais. O primeiro é a 

questão dos livros e registros: exige que a empresa mantenha registros, livros e contabilidade que sejam 

razoavelmente detalhadas, e reflitam de maneira precisa as transações e disposições de bens da empresa. O 

segundo trata do controle interno, exigindo a efetiva existência de um sistema contábil interno, que seja 

suficiente para manter a autoridade e a responsabilidade da gerência com relação aos bens da empresa.” 

UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit., p. 38. 
152 Nas discussões do Congresso para a aprovação do FCPA foi bem colocado que “corporate bribery has been 

concealed by the falsification of corporate books and records” e “the accounting provisions remove [...] this 

avenue of coverup.” Tradução livre: “o pagamento de suborno nas empresas tem sido acobertado pela 

falsificação de livros e registros societários, a prestação da contabilidade impede esse tipo de falsificação”. 

UNITED STATES. Senate. Senate Report: Domestic And Foreign Investment Improved Disclosure Acts of 

1977, n. 95-114, 28 mar. 1977. Disponível em: <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-

fraud/legacy/2010/04/11/senaterpt-95-114.pdf>. Acesso em:12 ago. 2016. 



116 

No caso da legislação brasileira, onde optou-se pela responsabilização objetiva da 

pessoa jurídica, a dificuldade que é fazer prova do dolo ou culpa da empresa não se 

apresenta, sendo que não é de tal maneira necessário que incluísse a Lei n. 12.846/2013 

ilícitos de natureza contábil, fazendo algum sentido que conste como boa prática e não como 

efetivo ilícito. 

 

3.7.4 Mapeamento de risco e interação com o Poder Público 

 

O elemento de integridade trazido pelo inciso seguinte do Decreto n. 8.420/2015 trata 

da adoção, por parte da pessoa jurídica, de procedimentos específicos para prevenir fraudes 

e ilícitos no âmbito de relações com o Poder Público, tendo-se apontado as interações de 

risco relevante, quais sejam, processos licitatórios, sujeição a fiscalizações, obtenção de 

autorizações, licenças, permissões e certidões, etc. 

Presente no guia brasileiro, onde é esmiuçado, o dispositivo não encontra um análogo 

literal no guia norte-americano, que de certa maneira inclui o seu mandamento dentro da 

necessidade da realização de um mapeamento de risco por parte da pessoa jurídica. 

O guia norte-americano sublinha a necessidade da análise de riscos da empresa para 

a criação dos programas preventivos, nos termos do apontado no inciso V do artigo 42 do 

Decreto brasileiro. Entre os elementos relevantes para a análise do risco e o consequente 

desenho do programa de integridade encontra-se justamente a interação com o Estado: 

 

Factors to consider, for instance, include risks presented by: the country 

and industry sector, the business opportunity, potential business partners, 

level of involvement with governments, amount of government regulation 

and oversight, and exposure to customs and immigration in conducting 

business affairs. When assessing a company’s compliance program, DOJ 

and SEC take into account whether and to what degree a company 

analyzes and addresses the particular risks it faces.153 

 

Esse mapeamento de riscos e sua relação com o modo pelo qual dar-se-á a análise do 

                                                 
153 Tradução livre: “Fatores a serem considerados incluem, por exemplo, riscos apresentados: pelo país e pelo 

setor industrial, as pelas oportunidades de negócio, pelos potenciais parceiros econômicos, pelo nível de 

envolvimento com os governos, pela quantidade de regulamentação e controle governamental e pela exposição 

à alfândegfa e imigração ao conduzir os negócios. Quando avaliam o programa de compliance de uma empresa, 

o DOJ e o SEC levam em consideração se e em que grau a companhia analisa e aborda seus riscos particulares.” 

UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit., p. 59. 
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programa de integridade da empresa encontra no Decreto n. 8.420/2015 clara indicação, 

sendo que o § 1º do artigo 42 aponta justamente os elementos de balizamento para a análise 

do programa de integridade empresarial,154 bem como é expresso o § 2º no papel 

determinante que a busca da eficiência deve desempenhar no juízo do órgão regulador.155 

É justamente no capítulo destinado à análise de perfil e riscos do guia brasileiro que 

se inserem os detalhes sobre as cautelas e procedimentos indicados na interação com o 

Estado e seus agentes, sobretudo nos relacionamentos comumente mais suscetíveis à 

corrupção. 

A análise mais genérica do risco situacional também contempla — no guia americano 

— a questão de que trata o inciso XVI do artigo 42 do Decreto em foco, relativa à 

transparência quanto a doações para candidatos e partidos políticos, sendo que, no guia 

americano, a questão é incluída entre as hipóteses de análise e resposta de risco. 

No próprio caso brasileiro, contudo, essa questão tornou-se menos relevante, tendo 

em vista que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4.650,156 qualquer doação empresarial a partido ou candidato 

tornou-se ilegal no Brasil. 

 

3.7.5 Estrutura de integridade: departamento de compliance e canal de denúncia 

 

O inciso IX do Decreto n. 8.420/2015 trata de uma questão estrutural do programa 

de integridade, apontando a importância de existir uma instância interna responsável pela 

aplicação do programa de integridade e pela fiscalização de seu cumprimento, bem como 

que tenha tal área a independência e a estrutura material e humana para agir com eficiência 

A preocupação com a arquitetura institucional para o exercício das atividades do 

programa também está presente no guia do regulador nacional, que aponta que o 

                                                 
154 “§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e especificidades da 

pessoa jurídica, tais como: I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; II - a complexidade 

da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; III - a utilização de agentes 

intermediários como consultores ou representantes comerciais; IV - o setor do mercado em que atua; V - os 

países em que atua, direta ou indiretamente; VI - o grau de interação com o setor público e a importância de 

autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações; VII - a quantidade e a localização das 

pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte.” 
155 “§ 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será considerada 

para fins da avaliação de que trata o caput.” 
156 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n 4.650/DF. Relator: Ministro 

Luiz Fux. Voto do Sr. Ministro Luiz Fux. Publicado em: 11 dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4650relator.pdf>. 
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investimento na política de integridade inclui o compromisso em prover à área por ela 

responsável os recursos e poderes necessários.157 

A jurisprudência americana trata o tema de modo mais específico, sendo que a SEC 

e o Departamento de Justiça consideram na análise do programa se a empresa designou 

diretamente a responsabilidade de supervisão e implementação do programa de compliance 

a um ou mais executivos de alto escalão específicos,158 apontando, dessa maneira, uma regra 

menos genérica que a nacional. 

Contudo, apesar das disposições específicas, em nova demonstração do foco em 

eficiência, o guia norte-americano novamente sublinha que a estrutura e robustez esperadas 

para o programa de integridade de uma determinada pessoa jurídica dependerá de modo 

determinante do tamanho e complexidade de suas ações e de seu perfil de interação com a 

Administração Pública,159 novamente apontando para a importância da construção de um 

programa de integridade especialmente desenhado para o risco e para as características 

próprias da corporação. 

O inciso X do artigo 42 do analisado Decreto também trata da estrutura do programa 

                                                 
157 “A instância responsável pelo Programa de Integridade deve ter autonomia para tomar decisões e 

implementar as ações requeridas para seu correto funcionamento e ter autoridade para apontar mudanças 

necessárias. As correções sugeridas podem, em alguns casos, representar investimento financeiro, incremento 

de trabalho, mudança de rotinas ou treinamento adicional para diversas áreas da empresa. Não obstante, a alta 

direção deve apoiar aquelas correções capazes de mitigar riscos consideráveis, ainda que elas sejam vistas por 

alguns setores da empresa como dispendiosas. A instância deve, ainda, ter competência para garantir que 

indícios de irregularidades sejam apurados de forma efetiva, ainda que envolvam outros setores ou membros 

da alta direção. Também é vital que tenha a prerrogativa de, caso necessário, reportar-se diretamente ao nível 

hierárquico mais elevado da empresa. Além disso, para assegurar a atuação independente das pessoas que 

trabalham na área de integridade ou temas correlatos, é importante que sejam previstos mecanismos de proteção 

contra punições arbitrárias decorrentes do exercício normal de suas atribuições.” BRASIL. Controladoria-

Geral da União. Programa de integridade. Op. cit., p. 9-10.  
158 “[...] whether a company has assigned responsibility for the oversight and implementation of a company’s 

compliance program to one or more specific senior executives within an organization” U.S. Sentencing 

Guidelines § 8B2.1(2)(B)-(C). UNITED STATES. Sentencing Commission. U.S. Sentencing Guidelines. Op. 

cit. 
159 “DOJ and SEC recognize that the reporting structure will depend on the size and complexity of an 

organization. Moreover, the amount of resources devoted to compliance will depend on the company’s size, 

complexity, industry, geographical reach, and risks associated with the business. In assessing whether a 

company has reasonable internal controls, DOJ and SEC typically consider whether the company devoted 

adequate staffing and resources to the compliance program given the size, structure, and risk profile of the 

business.” Tradução livre: “O Departamento de Justiça e a Comissão de Títulos e Câmbio reconhecem que a 

estrutura de comunicação dependerá do tamanho e da complexidade da empresa. Além disso, a quantidade de 

recursos direcionados ao compliance dependerá do tamanho e da complexidade, mas também do alcance 

geográfico e dos riscos associados ao negócio. Ainda, ao analisar se uma empresa tem um sistema razoável de 

controle interno, o DOJ e o SEC normalmente consideram se a companhia direcionou uma quantidade 

adequada de funcionários e recursos para o programa de compliance com base no tamanho, na estrutura e no 

perfil de riscos da empresa.” UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED 

STATES. Securities and Exchange Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. 

Foreign Corrupt Practices Act. Op. cit., p. 58. 
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de integridade, reforçando a necessidade da existência e divulgação de um canal de denúncia 

de irregularidades disponível a funcionários e terceiros, bem como a criação e manutenção 

de programas que garantam a proteção de quem os utilizar. 

A necessidade de possibilidade do anonimato para a denúncia e sua proteção não 

constam do texto legal brasileiro, que se limitou a prever a existência do canal; contudo, é 

sabido que a necessidade de identificação é fator que afasta e dificulta o recebimento de 

reportes relevantes. 

Não à toa, dessa feita, a cartilha do MTFC é clara em apontar a importância da 

garantia de recebimento de denúncias anônimas.160 Nesse mesmo sentido, as indicações 

norte-americanas também apontam que: “um programa de compliance eficaz deve incluir 

um mecanismo que possibilite aos empregados e a terceiros que denunciem suspeitas ou 

reais má condutas e violações das normas da empresa, de forma confidencial e sem medo de 

retaliação”.161 

Relacionado ao funcionamento azeitado do canal de denúncia está também o inciso 

XII do artigo em comento, isso pois trata da necessidade de existência de procedimentos que 

assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e sua tempestiva 

remediação por parte da empresa, sendo o canal um dos mais eficientes mecanismos de 

detecção de problemas. 

Tal ponto foi relacionado na cartilha emitida pelo órgão de controle interno federal 

às ações de remediação em geral que devem ser adotadas em um caso de quebra de 

integridade, aí incluída a pronta investigação interna e reparação do dano, sendo essa 

também a postura do guia norte-americano, que coloca que, quando uma alegação for feita, 

as empresas devem possuir um sistema eficiente, confiável e corretamente instituído para 

investigar a alegação e documentar a resposta da empresa, incluindo reparações e medidas 

disciplinares.162 

 

                                                 
160 “Para garantir a efetividade de seus canais, é necessário que a empresa tenha políticas que garantam a 

proteção ao denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas e a proibição de 

retaliação de denunciantes” BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade. Op. cit., p. 

21. 
161 “An effective compliance program should include a mechanism for an organization’s employees and others 

to report suspected or actual misconduct or violations of the company’s policies on a confidential basis and 

without fear of retaliation.” UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. 

Securities and Exchange Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign 

Corrupt Practices Act. Op. cit., p. 61. 
162 “[...] once an allegation is made, companies should have in place an efficient, reliable, and properly funded 

process for investigating the allegation and documenting the company’s response, including any disciplinary 

or remediation measures taken.” Ibidem, p. 61. 
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3.7.6 Incentivos e desincentivos ao comportamento ético 

 

A adoção de medidas disciplinares aos que deixam de agir dentro dos desígnios éticos 

é também elemento de análise de um programa de integridade nos termos do Decreto n. 

8.420/2015, sendo que o guia brasileiro aponta que a empresa deve ter normas escritas que 

especifiquem quais são as medidas disciplinares previstas, os casos em que se aplicam, bem 

como os procedimentos a serem adotados para a apuração dos fatos e das responsabilidades. 

Tal visão também se encontra na experiência estadunidense, que, contudo, apresenta 

um ponto diverso dos encontrados na experiência brasileira: além de apontar a importância 

de adoção de medidas punitivas em caso de descumprimento das normas de integridade, o 

guia americano também trata da importância de se premiar os agentes com melhor 

comportamento de acordo com as normas de conduta. 

O Departamento de Justiça dos EUA e a SEC, nesse sentido, reconhecem que — 

além do temor da retribuição negativa, da sanção — os incentivos positivos podem 

direcionar o comportamento no sentido do compliance. Esses incentivos podem se dar de 

diversas formas, como avaliações e promoções de funcionários, recompensas por melhorar 

e desenvolver o programa de compliance da empresa e prêmios por ética e liderança em 

cumprir as normas.163 

A doutrina americana, nesse sentido, concede grande importância à dimensão 

positiva da resposta corporativa ao comportamento do agente,164 em um exercício que talvez 

tenha faltado ao legislador nacional. 

 

3.7.7 Controles e diligências sobre terceiros 

 

Se aquém do legislador americano no que concerne ao incentivo positivo a 

                                                 
163 ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER ASSOCIATION. The Ethics and Compliance Handbook: 

Practical Guide From Leading Organizations. [S.l.]: ECOA, 2008, p. 122. 
164 Nesse sentido, “Make integrity, ethics and compliance part of the promotion, compensation and evaluation 

processes as well. For at the end of the day, the most effective way to communicate that “doing the right thing” 

is a priority, is to reward it. Conversely, if employees are led to believe that, when it comes to compensation 

and career advancement, all that counts is short-term profitability, and that cutting ethical corners is an 

acceptable way of getting there, they’ll perform to that measure.” Tradução livre: “Façam com que integridade, 

ética e compliance sejam parte da promoção, da recompensa e do processo de avaliação. Pois, no fim do dia, 

o jeito mais eficaz de dizer ‘fazer a coisa certa é prioridade’ é recompensando quem faz. Ao contrário, se fazem 

os empregados acreditarem que, quando se trata de compensação e promoções, o que importa é só a 

rentabilidade de curto prazo e que tudo é válido para isso, eles agirão desta forma.” CUTLER, Stephen M. 

Second Annual General Counsel Roundtable: Tone at the Top: Getting it Right. Washington, DC: Securities 

and Exchange Commission, 3 dez. 2004. Disponível em: <https://www.sec.gov/news/speech/ 

spch120304smc.htm>. Acesso em: 12 maio 2016. 
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funcionários éticos, o legislador brasileiro foi mais além na questão das cautelas com agentes 

terceirizados. 

Conforme já amplamente apontado em epígrafe, as empresas submetidas à legislação 

brasileira devem ter especial cuidado com os serviços terceirizados que contratam, tendo em 

vista a responsabilidade objetiva expressa no artigo 2º da Lei n. 12.846/2013, sendo que tal 

cautela é também um dos elementos de análise de programas de integridade apontados pelo 

artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015, sendo que seu inciso XII trata justamente da indicação 

de adoção de diligências apropriadas para contratação e supervisão de terceiros, aí incluídos 

os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados da pessoa 

jurídica. 

Apesar de a legislação americana ser, como já afirmado, menos rigorosa com a 

responsabilização corporativa por atos de terceiros, o guia de aplicação das autoridades 

americanas é bastante meticuloso nas indicações de cautela esperadas na contratação de 

terceiros.165 

Relevante notar, nesse ponto, que o guia brasileiro orienta a preocupação com 

questões relacionadas à integridade corporativa na própria formação do contrato com o 

terceiro,166 sendo que a própria adoção de cláusulas de sucesso — que disciplinam que o 

contratado só será pago (ou receberá um montante extra) se tiver sucesso na realização do 

serviço contratado — deve ser repensada em alguns casos, como o de assessoria na obtenção 

de licenças, por exemplo, vez que: “podem fazer com que o contratado se sinta pressionado 

                                                 
165 “First, as part of risk-based due diligence, companies should understand the qualifications and associations 

of its third-party partners, including its business reputation, and relationship, if any, with foreign officials. The 

degree of scrutiny should increase as red flags surface. Second, companies should have an understanding of 

the business rationale for including the third party in the transaction. Among other things, the company should 

understand the role of and need for the third party and ensure that the contract terms specifically describe the 

services to be performed. Additional considerations include payment terms and how those payment terms 

compare to typical terms in that industry and country, as well as the timing of the third party’s introduction to 

the business. Moreover, companies may want to confirm and document that the third party is actually 

performing the work for which it is being paid and that its compensation is commensurate with the work being 

provided. Third, companies should undertake some form of ongoing monitoring of third-party relationships. 

Where appropriate, this may include updating due diligence periodically, exercising audit rights, providing 

periodic training, and requesting annual compliance certifications by the third party.” UNITED STATES. 

Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange Commission. 

Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Op. cit., p. 60. 
166 Nesse sentido, aponta que “A empresa deve também verificar a possibilidade de inserir no contrato cláusulas 

que exijam, por exemplo: comprometimento com a integridade nas relações público-privadas e com as 

orientações e políticas da empresa contratante, inclusive com a previsão de aplicação do seu Programa de 

Integridade, se for o caso; previsão de rescisão contratual caso a contratada pratique atos lesivos à 

administração pública, nacional ou estrangeira; pagamento de indenização em caso de responsabilização da 

empresa contratante por ato do contratado.” BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de 

integridade... Op. cit., p. 18. 
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a recorrer a quaisquer meios para aumentar seus rendimentos. Além disso, o pagamento extra 

pelo sucesso pode servir para ocultar na contabilidade a vantagem indevida paga a agente 

público.”167 

 

3.7.8 Diligência em operações societárias 

 

A diligência na contratação é também indicada pelo Decreto nacional no que 

concerne aos processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, indicando que o 

investimento em uma sociedade deve ser antecedido por análise meticulosa da possibilidade 

de cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas 

pessoas jurídicas envolvidas. 

É bem verdade que o aquecido mercado das chamadas “Anticorruption Due 

Diligences” no Brasil demonstra que tal inciso é, talvez, um dos com maior grau de 

implementação nas operações realizadas em território nacional. 

O mérito para tanto parece residir menos no inciso do artigo 42 que aconselha sua 

adoção e mais no artigo 4º da Lei n. 12.846/2013,168 que apontou que a sucessão do risco 

relacionado às sanções que estabelece é ampla, trazendo grande cautela a investidores. 

Apesar de limitar as sanções aplicáveis aos sucessores, o § 1º é preocupante para 

quem ingressa em uma operação societária no Brasil, seja pelos altos valores que podem 

representar as multas, seja pela incerteza no cálculo de um eventual dano à Administração, 

seja pela indefinição da interpretação que será dada ao conceito de “patrimônio transferido”, 

que é o fator limitante de ambas sanções. 

Nos termos em que traz a questão, aliás, o § 2º do artigo 4º da Lei é também bastante 

radical e, por vezes, injusto, fazendo, por exemplo, com que empresas controladas sejam 

solidariamente responsáveis por atos de sua controladora, o que é altamente ilógico na 

medida em que não possuem qualquer governabilidade sobre eles. 

                                                 
167 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Programa de integridade... Op. cit., p. 18. 
168 “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.” 
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Retornando à questão das operações de fusões e aquisições, a doutrina americana 

bem aponta que, quando se fala em fusões e aquisições, tendo em vista o FCPA, elas são não 

só uma oportunidade, mas também representam grande risco, uma vez que, se a empresa não 

realizar os procedimentos e diligências adequadas, poderá enfrentar consequências jurídicas 

e comerciais.169 

Os riscos legais são claros e de diversas naturezas, sejam os relacionados à sucessão 

de penalidades, sejam os relativos à sanção por ato praticado após a operação. 

Isso ocorre pois, sem uma efetiva análise antes de uma aquisição empresarial, o 

comprador deixa de conhecer as potenciais práticas ilícitas e de garantir que elas não se 

repitam no momento seguinte à operação. A inércia, nesse sentido, pode levar os agentes da 

empresa adquirida a manterem os procedimentos pretéritos, transformando o adquirente em 

responsável por seus atos. 

Além dos riscos jurídicos já expostos acima, existem ainda riscos negociais inerentes 

a uma operação do tipo sem uma diligência anticorrupção adequada. 

Empresas que ganharam contratos com base em propina e que fazem negócio com 

base em corrupção não apenas representam um risco jurídico e reputacional ao comprador, 

mas também podem simplesmente não valer o que este vai pagar por ela. 

Isso ocorre porque companhias corruptas podem apresentar resultados financeiros 

sem ter a qualidade ou eficiência para competir no mercado em condições limpas, ou seja, 

introduzindo-se uma cultura ética na empresa onde atalhos ilegais não sejam mais possíveis, 

as vantagens competitivas por eles gerados desaparecem e, em consequência, parcela dos 

resultados financeiros. 

Desse raciocínio decorre que a diligência anticorrupção não deve ser lida apenas 

como uma obrigação legal do gestor, uma providência de integridade ou de diminuição de 

riscos de punições futuras, mas também como parte integrante da avaliação do valor que é 

justo ser pago pela operação. 

 

3.7.9 Ciclo de integridade 

 

Superada a questão relativa às operações societárias, o único elemento apresentado 

pelo Decreto n. 8.420/2015 que resta ser abordado é o que estabelece a necessidade do 

                                                 
169 MANNIX, Michael M.; BLACK, David S. Compliance Issues in M&A: Performing Diligence on the 

Target’s Ethics and Compliance Program. In: BANKS, Theodore L. et al. (Eds.). The Complete Compliance 

and Ethics Manual. Minneapolis: Society of Corporate Compliance and Ethics, 2011, p. 5.225-5.235. 
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monitoramento contínuo do programa de integridade visando a seu aperfeiçoamento na 

prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos. Tal item é o que estabelece a 

vertente cíclica a todo programa de integridade, que deve ser sempre vista como um 

organismo vivo e em constante análise, renovação e evolução. 

Conforme bem aponta o guia estadunidense,170 para que um programa de compliance 

seja realmente bom, ele deve estar sempre evoluindo, isso porque os negócios de uma 

empresa evoluem ao longo do tempo, assim como seus clientes, a área de atuação e as 

próprias leis que regulam as transações. Ainda, importante para um programa de compliance 

é que ele não exista só no papel, pois a efetiva prática de compliance inevitavelmente levará 

à descoberta de irregularidades e de fraquezas, possibilitando e indicando pontos para 

melhoria — é esse, inclusive um dos elementos de análise da SEC e do Departamento de 

Justiça americanos na avaliação da qualidade de um programa de integridade. 

A cartilha do órgão de controle interno federal brasileiro aponta uma série de 

perguntas171 que deve a empresa constantemente se fazer para avaliar seu programa de 

integridade, em uma nova demonstração da busca pela efetividade na implementação do 

programa. 

 

3.8 O acordo de leniência 

 

Outra iniciativa focada na efetividade dos fins da lei anticorrupção, o acordo de 

leniência é, de modo genérico, um sistema que pretende possibilitar a um agente criminoso 

o recebimento de imunidade (parcial ou total) por oferecer informações sobre o esquema do 

qual faz parte, confessando sua prática ilícita e apontando os demais envolvidos.172 

                                                 
170 UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit. p. 61-62. 
171 “A empresa está monitorando adequadamente a aplicação das políticas relacionadas às suas principais áreas 

de risco? A instância responsável pelo Programa de Integridade está conduzindo o processo de monitoramento 

de forma objetiva, com independência e autonomia em relação às áreas monitoradas? O monitoramento 

contempla todas as áreas da empresa envolvidas na implementação do Programa de Integridade? Os resultados 

apontados em processos anteriores de auditoria, monitoramento do Programa de Integridade e outros 

mecanismos de revisão foram considerados e corrigidos? Como a empresa está respondendo às questões 

identificadas durante o processo de monitoramento? São desenvolvidos planos de ação para correção das 

fragilidades encontradas? Existe uma área responsável pelo acompanhamento desse plano de ação?” BRASIL. 

Controladoria-Geral da União. Programa de integridade... Op. cit., p. 24. 
172 Nesse sentido coloca Norman Neyrinck: “Leniency programs are sanction schemes granting total or partial 

immunity from sanction that would otherwise have been imposed on a cartel member ‘in exchange for 

disclosure of information on the cartel and cooperation with the investigation’.” Tradução livre: “Programas 

de leniência são esquemas de sanção que oferecem imunidade total ou parcial para a sanção que seria aplicada 

ao membro de um cartel ‘em troca da revelação de informações sobre o cartel e da cooperação com a 
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É, em suma, uma troca, onde o Estado punidor abre mão de parte de sua capacidade 

punitiva em um caso específico em troca de aumentar sua capacidade persecutória em outras 

investigações, sobretudo aquelas que se debruçam sobre condutas criminosas em coautoria. 

O principal objetivo da leniência é, assim, a dissuasão da atividade colusiva e sua 

detecção de forma menos custosa e menos demorada para as autoridades e, ainda, uma maior 

eficiência na hora da aplicação das sanções, segundo a própria Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): “The rationale behind a leniency 

policy is generally two-fold: (i) increased deterrence and detection, and (ii) enforcement 

efficiency”.173 

Largamente utilizado para o combate a cartéis, o acordo de leniência está consagrado 

mundialmente como instrumento de Direito Concorrencial e se encontra no ordenamento 

brasileiro desde 2000 (Lei n. 10.149), estando disposto nos artigos 86 e 87 da Lei n. 

12.529/2011 (Lei que estrutura o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE). 

Sua inclusão na Lei Anticorrupção se deu já no Congresso Nacional, sendo, segundo 

o relator da matéria, em seu parecer, diretamente proveniente da sistemática já adotada pela 

legislação anticartel. 

Ocorre que, de fato, o comportamento corrupto em muito se aproxima daquele dos 

partícipes de um cartel, qual seja, a união de desígnios para uma vantagem ilícita comum 

após um acordo que visa dar aparência de naturalidade e legalidade a uma ação orquestrada. 

A semelhança das práticas é tanta que, em certos casos, trata-se de verdadeiros cartéis 

que vitimizam a Administração Pública, como no comum caso da colusão de empresas em 

licitações. Tais casos poderiam tanto ser processados pela Lei Anticorrupção quanto pela 

legislação concorrencial.174 

Em outros, como no caso de uma corrupção stricto sensu, não teríamos um cartel em 

si, havendo corruptor(es) e corrupto(s) que não interagem com seus pares objetivando 

acordos cartelícios. Mas é inegável que existem elementos a apontar alguma semelhança: a 

                                                 
investigação” NEYRINCK, Neil. Granting Incentives, Deterring Collusion: The Leniency Policy. Working 

Paper. Institut D’Etudes Juridiques Europeennes, n. 2, 2009. Disponível em: 

<https://antitrustlair.files.wordpress.com/2009/04/working-paper-2-2009.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2016, p. 7. 
173 Tradução livre: “A racionalidade por trás de uma política de leniência é genericamente dividida em duas 

partes: (i) aumento da dissuasão e detecção, e (ii) reforçar a eficiência”. ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Working Party n. 3 on Co-operation and 

Enforcement: Use Of Markers In Leniency Programs. 16 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=daf/comp/wp3/wd(2014)51&docl

anguage=en>. Último acesso em: 17 nov. 2016, p. 9. 
174 Cita-se como exemplo o cartel do sistema metroferroviário, denunciado ao CADE pela empresa Siemens 

no Acordo de Leniência n. 01, de 2013, no qual se apontou cartel de empresas em licitações realizadas por 

metrôs e companhias públicas de trens em diversos estados do Brasil.  
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união de dois ou mais agentes para fraudar a lei fazendo um acordo secreto que dificilmente 

virá à tona a não ser que um dos agentes acuse os demais. 

É justamente por essa aproximação que se justifica a aplicação da ferramenta 

anticartelícia ao recém-criado Direito Anticorrupção, vez que, por possuírem as condutas 

indesejadas semelhanças estruturais, suas formas de combate tendem também a se 

assemelhar. 

Naturalmente, tal ferramenta não é imune a críticas, sendo que a maior ao acordo de 

leniência é a de que ele deixa impune, ou ao menos concede benefícios, a agentes infratores. 

Ocorre, no entanto, que, como toda e qualquer previsão do Direito, o objetivo maior 

deve ser o bem comum e, tendo isso em vista, é possível a aplicação do acordo se tivermos 

em mente que a punição de agentes corruptos se torna muito mais provável quando existe a 

confissão por parte de um dos participantes do esquema, o qual muitas vezes é de impossível 

detecção ou comprovação sem ela. 

Nota-se, portanto, que, se considerado individualmente, o acordo para um corrupto é 

prejudicial à coletividade; no entanto, ao considerarmos contextualmente a leniência, vemos 

que há, sem dúvida, um benefício social. Como bem coloca Ana Paula Martinez, trata-se 

aqui de “lealdade à sociedade versus lealdade a indivíduos específicos e, a nosso ver, a 

primeira, e não a segunda, é que deveria prevalecer”.175 

Além disso, o acordo também diminui os custos das autoridades, já que, para que se 

conceda a imunidade ou as vantagens, devem ser oferecidas, pelo agente corrupto, provas 

da existência da colusão e da participação de outros agentes, poupando as autoridades da 

procura por essas mesmas provas e economizando, por consequência, recursos públicos. 

A leniência se utiliza das variáveis disponíveis para gerar incentivo ou desincentivo; 

isso significa que esse instrumento vai fazer com que exista um incentivo à delação do 

esquema de corrupção, aumentando-se o risco aos partícipes de serem descobertos e punidos, 

desincentivando, assim, a própria prática corrupta, conforme exposto infra. 

 

3.8.1 O dilema do prisioneiro 

 

O Estado, quando da utilização do acordo de leniência, utiliza-se, como em toda 

espécie de acordo punitivo, da lógica do dilema do prisioneiro para desestabilizar o 

relacionamento entre os agentes privados que delinquiram. 

                                                 
175 MARTINEZ, Ana Paula. Desafios do acordo de leniência da Lei 12.846/2013. Revista do Advogado, v. 

34, n. 125, p. 25-30, dez. 2014. 
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O dilema do prisioneiro é uma teoria presente na grande área da Teoria dos Jogos e 

coloca, basicamente, que dois agentes tendem a sempre agir de maneira racionalmente 

egoísta, o que resulta em algo menos vantajoso do que se tivessem cooperado um com o 

outro e se negado a cooperar com o Estado. 

No dilema clássico, dois criminosos (uma dupla) estão sendo interrogados pelas 

autoridades em salas separadas. A polícia, então, buscando conseguir elementos para a 

condenação de ambos, oferece um acordo a cada um deles: se só um deles confessar, quem 

confessou não será preso, fazendo com que o outro receba pena integral; se ambos 

confessarem, ambos recebem metade da pena; caso nenhum dos dois confesse, não existirão 

provas suficientes, fazendo com que nenhum receba qualquer pena. Nenhum dos criminosos 

sabe a escolha do companheiro até que faça a sua própria. O que ocorre, portanto, é que se 

coloca à prova a confiança da dupla. É nesse sentido, criando um dilema do prisioneiro, que 

encontramos o acordo de leniência. 

A relação entre corruptos se dá baseada em confiança mútua. É sabido que existem 

três meios de resolver o dilema colocado: por meio de contrato, pela força e pela confiança. 

Acontece, porém, que, primeiramente, no caso de esquemas de corrupção, não existe forma 

de impor contrato, já que qualquer contrato relacionado a corrupção não tem força perante a 

lei. Quanto à força, essa pode até ser uma possibilidade relevante em crimes organizados, 

sendo, porém, de improvável verificação em casos de crimes econômicos. Resta, portanto, 

a última hipótese: a confiança. 

Como bem sabemos, a maximização dos lucros impera nos crimes econômicos. 

Sendo que a possibilidade de delação de um esquema no qual o agente participa acarreta 

também autodenúncia não premiada, a probabilidade de que uma delação ocorra é ínfima, 

se passando somente em casos emocionais de raiva ou ressentimento, e é justamente nesse 

ponto que o acordo de leniência vai atuar de forma tão relevante. 

Ao inserir-se o fator “acordo de leniência” na relação de corrupção, insere-se também 

uma nova possibilidade de maximização de lucros que ocorre mesmo quando há 

autodenúncia, pois mesmo a delação traz algum tipo de benefício (muitas vezes até maior 

que o obtido pela própria corrupção), tornando menos rara a denunciação, ou seja, coloca-

se um fator que abala a confiança em um vínculo que nela se baseia por completo. Nenhuma 

das partes pode ter a certeza sobre a existência ou não de acordo futuro entre o companheiro 

corrupto e as autoridades, pois se torna mais provável e até desejável (por parte do próprio 

corrupto) a realização de uma delação. 

Conforme aponta Christopher Leslie: 
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Knowing that prosecutors are offering one’s partner an attractive deal 

should give all players cause for concern. As it becomes more rational or 

beneficial for one’s partner to confess, one should trust her less. And, 

because one has been offered the same deal, one’s partner should trust him 

less. Once he knows that she trusts him less, that should make him trust 

her even less. There is a vicious cycle of distrust until someone 

confesses.176 

 

A inserção de um benefício tão grande como a imunidade, ou mesmo uma redução 

considerável no quantum punitivo, altera os pratos de balança para a hipótese de denúncia 

na medida em que diminui a recompensa relativa à corrupção, pois torna-se mais provável o 

cenário de o agente ser penalizado. Com isso, o acordo de leniência consegue fazer diminuir 

a própria prática corrupta ao encarecer o risco de sua descoberta e punição. 

Nessa esteira, o leniente Estado, que abre mão de parcela de seu poder punitivo em 

um caso especifico, acaba não apenas por dele retirar elementos para outras condenações, 

mas também por lograr desestabilizar outros conluios delitivos existentes ao inserir um novo 

fator de temor para tais agentes, qual seja, a delação. 

 

3.8.2 O fator temporal 

 

O acordo de leniência não vai, necessariamente, ter o máximo efeito (ou mesmo 

qualquer efeito) se aplicado de toda e qualquer forma. Por isso, o fator temporal é 

extremamente relevante na análise das hipóteses nas quais existe maior efetividade desse 

tipo de acordo. 

No exercício hipotético do dilema do prisioneiro é bastante claro o papel 

desempenhado pelo tempo, que pressiona a decisão e, somado à desconfiança, leva à 

confissão. 

O raciocínio hipotético vale para o caso cotidiano na medida em que, quanto mais se 

oferece a possibilidade ao agente investigado de postergar o acordo, mais se tira dele a 

pressão pela delação e, consequentemente, o já apontado efeito preventivo que ela 

representa. 

                                                 
176 Tradução livre: “Saber que os promotores estão oferecendo ao parceiro um acordo atraente deveria dar a 

todos os jogadores motivo para preocupação. Ao se tornar mais racional e benéfico, para o parceiro, confessar, 

a pessoa deve confiar menos nele. E porque foi oferecido à pessoa o mesmo acordo, o parceiro deve confiar 

menos nela. Assim que a pessoa perceber que o parceiro confia menos nela, isso faz com que ela confie ainda 

menos nele. Isso faz com que exista um círculo vicioso de desconfiança.” LESLIE, Christopher R. Antitrust 

Amnesty, Game Theory, and Cartel Stability. Journal of Corporation Law, v. 31, p. 453-488, 2006. 
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Nesse sentido, a hipótese de aceitação de acordo em momento posterior ao início do 

processo punitivo por parte do Estado carrega um elemento complicador. 

Ao autorizar-se o “atraso” na denúncia, autoriza-se também o atraso na fragilização 

da relação entre os corruptos: a probabilidade maior é que se postergue ao máximo a delação 

para que seja possível analisar também o caminho que a investigação está seguindo. 

Como apostadores em uma mesa de cartas, investigados tomam decisões baseadas 

na expectativa das “cartas” estatais, sendo que a possibilidade de que aguardem sua 

revelação para fazer suas apostas acaba por enfraquecer o dilema que se pretende impor. 

Como aponta Norman Neyrinck: “if the reward for confessing were the same before and 

after enquiry, the race would be delayed to begin only after enquiry has started and the 

collusive agreement would be consequently prolonged”.177 

Papel de pressão análogo ao desempenhado pelo tempo nesse processo é performado 

pela ordem de chegada. A “corrida” para ser o primeiro a delatar e, em consequência, ser o 

que recebe as benesses do acordo desempenha fundamental elemento de incentivo para que 

os agentes busquem as autoridades. 

Quando consideramos o dilema do prisioneiro, constatamos que um criminoso não 

sabe da escolha do seu companheiro de crime, fazendo com que sua escolha seja baseada em 

sua própria deliberação. Caso um deles soubesse a escolha do outro, sua decisão teria mais 

um elemento para sopesar. É o que ocorre com o segundo delator se lhe é permitido o acordo 

mesmo após a negociação do primeiro: ele já tem ciência da opção feita pelo companheiro, 

então decide com base do que será mais favorável. 

Quando se é permitido àqueles (que não o primeiro) esperarem até que alguém dê o 

primeiro passo, já sabendo, pois, as chances de serem descobertos, para decidir sobre a 

colaboração, desincentiva-se a atitude do pioneiro, que toma para si todo o risco sem ofertar-

lhe um benefício análogo. 

A questão também envolve a hipótese não tão imaginária de a delação ser uma 

estratégia bem articulada pelos próprios agentes do esquema de corrupção. Diluem-se as 

informações de forma a possibilitar que cada empresa conceda uma, fazendo com que todas 

ganhem algum tipo de diminuição da pena ou até imunidade, sendo até possível que, mesmo 

assim, não seja alcançado o objetivo maior das autoridades: incriminar os agentes. 

Os estudos da OCDE apontam justamente que, em teoria, programas de leniência 

                                                 
177 Tradução livre: “De fato, se o prêmio fosse o mesmo antes e depois do inquérito, a corrida seria adiada para 

começar somente após o início do inquérito fazendo com que o acordo colusivo seja, consequentemente, 

prolongado.” NEYRINCK, Neil. Op. cit. 
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podem estimular a criação de cartéis ou, pelo menos, criar uma esfera de ação para o 

comportamento estratégico dos membros do cartel para com a autoridade. 

Por exemplo, em um sistema que oferece reduções para candidatos (ao acordo) 

subsequentes, os membros do cartel podem, antes de seu cartel ser descoberto, criar um 

sistema no qual dividem e alocam evidências entre si mesmos para alcançar uma máxima 

redução da pena. 

Ao deixar a opção de realizar acordo de leniência depois de começada a investigação, 

ou mesmo depois de já ter sido feita uma denúncia por outrem, torna-se desinteressante ser 

o primeiro a delatar ou ser aquele que delata antes mesmo de haver um risco. 

Cria-se uma espécie de porto seguro ao qual o corrupto pode sempre recorrer caso 

esteja prestes a se afogar. Essa não é a ideia do acordo de leniência. O foco é combater a 

corrupção de maneira efetiva, sendo que, caso necessário, conceder-se-á imunidade àquele 

que primeiramente tiver a iniciativa de denunciar. A ideia de seguir beneficiando o corruptor 

é criticada também por Norman Neyrinck: 

 

“In the case of programmes which provide that more than one firm can 

qualify for reduction in fines”, a risk exists that the race is undermined by 

the thought that an exit door is always available. The danger is that 

enterprises may not apply for leniency if they know that a substantial 

reduction in fines would still be available later, in the hope that the cartel 

will not collapse at all.178 

 

Disso depreende-se que deve haver uma considerável gradação nos benefícios 

concedidos ao primeiro e a eventuais outros colaboradores privados em um acordo de 

leniência, justamente pois a falha em fazê-lo desincentiva o primeiro acordo, falhando-se 

também em desestabilizar as relações construídas sobre a égide do ilícito. 

Por esse motivo, é necessário que o oferecimento de leniência seja sempre lembrado 

como um instrumento para melhor conduzir a investigação e para beneficiar o bem comum 

e não como instrumento para proteger e enriquecer agentes corruptos. 

O único caso de acordo de leniência com base na Lei n. 12.846/2013 até o momento 

existente, celebrado pela empresa SBM Offshore com o Ministério Público Federal e com o 

Ministério de Fiscalização e Controle Governamental, deixou de ser homologado pela 5a 

                                                 
178 Tradução livre: “No caso de programas que possibilitam mais de uma empresa se candidatar a redução da 

pena, existe o risco de que a corrida seja enfraquecida pelo pensamento de que uma porta de saída estará sempre 

à disposição. O perigo é que as empresas não solicitem a leniência se souberem que uma redução substancial 

estará à disposição mais tarde na esperança de que o cartel sequer desmorone.” NEYRINCK, Neil. Op. cit. 
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Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) justamente por esse 

ponto. 

No caso, entenderam os procuradores que inexistiam elementos a apontar que a 

colaboração ofertada pela SBM traria maiores benefícios à persecução de outros agentes que 

teriam incorrido em ilícitos, sendo que a celebração de acordo, nessa medida, não atenderia 

o interesse público. 

 

3.8.3 O tamanho do incentivo e do desincentivo 

 

É importante notar, ademais, que estamos tratando com agentes racionais, inseridos 

em um ambiente econômico, ou seja, esses agentes tenderão a sempre buscar a maximização 

do próprio lucro. 

Com a quebra da confiança já se consegue desestabilizar uma das vigas que 

sustentam o esquema de corrupção; assim também, ao analisarmos o fator temporal, vimos 

que, ao estabelecermos uma maior disputa relativa a quem será o primeiro a denunciar, 

alcançamos o mesmo efeito. 

Apesar de, de fato, o acordo de leniência ser apto a influenciar na estabilidade da 

relação de corrupção, de nada isso adianta se não for relevante o incentivo dado pelo acordo, 

já que, sem o incentivo, não serão firmados muitos acordos. 

Tal incentivo é geralmente medido pelo tamanho da punição que ele evita, sendo que 

a potencial gravidade da sanção a ser evitada ou abrandada pelo acordo é relevante elemento 

de incentivo para sua celebração. 

Assim, para que o acordo valha a pena, as punições aplicáveis devem ser 

suficientemente altas para que, ao se contraporem com a leniência, soem demasiado pesadas. 

Assim, o papel de altas penas (inclusive seguindo a teoria da “benign big gun”, 

anteriormente exposta) influencia para que o cálculo do agente penda para a aceitação do 

acordo de leniência: “A particular executive might not confess early if the maximum penalty 

is three years in prison, but she may confess early to avoid the risk of a ten-year prison 

sentence.”179 

Nesse mesmo sentido, a punição por esquemas de corrupção deve ser maior que o 

                                                 
179 Tradução livre: “Um executivo em particular pode não confessar cedo se a pena máxima for de três anos 

preso, mas pode confessar para evitar o risco de uma sentença de dez anos na prisão.” LESLIE, Christopher R. 

Op. cit. 
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lucro auferido pelo ato corrupto para que haja efetiva dissuasão, sendo que, se a multa for 

sempre suficientemente alta, a previsibilidade aumenta, não diluindo o efeito dissuasivo — 

afinal, se os administradores souberem que o valor das multas descontando o risco de 

detecção será sempre inaceitavelmente alto, a análise do custo-benefício será persuasiva.180 

 

3.8.4 Aspectos práticos da leniência na Lei n. 12.846/2013 

 

O acordo de leniência é previsto nos artigos 16 e 17 da Lei n. 12.846/2013. Em termos 

gerais, para que ele exista, tal colaboração por parte do proponente deve resultar: (i) na 

identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e (ii) na obtenção célere de 

informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. 

Adicionalmente, os requisitos contidos no § 1º do artigo 16 devem obrigatoriamente 

ser preenchidos cumulativamente. São eles: 

 

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. 

 

Ao contrário do que ocorre em outros regramentos, na Lei n. 12.846/2013 a leniência 

não é causa de extinção da pena de multa, mas sim de diminuição, excluindo-se a pena 

apenas no tocante à proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou 

controladas pelo Poder Público e à publicação da decisão condenatória. 

A celebração do acordo de leniência isenta o proponente de sanções previstas no 

inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até dois terços o valor da multa 

aplicável, sendo ainda bastante atrativo para empresas eventualmente apenadas. 

Contudo, diversos elementos acarretaram insegurança jurídica e enfraqueceram o 

instituto desde sua publicação, fazendo com que — até o momento — não haja nenhum 

                                                 
180 “If the fines are always set sufficiently high, predictability will enhance, not dilute the deterrent effect. If 

managers know that the level of fines discounted for the risk of detection will always be unacceptably high, the 

cost-benefit analysis will be persuasive.” JOSHUA, J. M. That Uncertain Feeling: The Commission’s 2002 

Leniency Notice. In: EHLERMANN, Claus-Dieter; ATANASIU, Isabela (eds.). European Competition Law 

Annual: 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels. Oxford; Portland, OR: Hart, 2007, p. 511-542. 
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acordo de Leniência celebrado no âmbito Lei n. 12.846/2013. 

Tal insegurança passa pela participação ou não do Ministério Público e dos tribunais 

de contas na negociação, na possibilidade de inclusão das sanções da Lei de Improbidade 

Administrativa, pela situação jurídica dos envolvidos em um ato em que não sejam os 

primeiros a se apresentar para um acordo e pela possibilidade de benefícios às pessoas físicas 

envolvidas. 

Não há de se negar que existiram tentativas, até o momento fracassadas, de regular e 

modificar o disposto na Lei n. 12.846/2013; contudo, sua natureza errática mais contribui 

para a insegurança que para a resolução do problema. 

Em 18 de dezembro de 2015, ocasião em que a Operação Lava Jato demonstrava 

grande fôlego dentro de um contexto político conturbado para a então Presidência da 

República, foi adotada a Medida Provisória (MP) n. 703/2015, que alterou elementos 

importantes referentes ao acordo de leniência, deu mais detalhamento e suscitou discussões 

nos meios especializados e na mídia. 

De fato, a MP n. 703/2015 trouxe interessantes inovações, tal como a inclusão vital 

da participação do Ministério Público na negociação e celebração do acordo, de forma 

conjunta ou isolada com a atuação do órgão competente; também previu a participação da 

Advocacia Pública, efetivando uma maior proteção ao interesse público, que nada mais é 

que a força motriz que motiva a autoridade pública a celebrar o acordo de leniência. 

A MP n. 703/2015 limitou a aplicação da multa (art. 16, § 2º, II), não abrindo espaço 

para discricionariedades aplicadas por outros órgãos públicos após o cumprimento do termo 

por parte da empresa. 

Em tempo, a MP n. 703/2015 deixou de atribuir exclusividade para o primeiro 

envolvido, sendo que permitia a celebração de acordos com outros envolvidos no ato 

corrupto, que não apenas o primeiro a se apresentar, abrindo-se a possibilidade de remissão 

da multa no caso da primeira empresa proponente (art. 16, § 2º, III), e previu a isenção da 

inabilitação para licitar e receber recursos públicos (art. 16, § 2º, I). 

A ausência de gradação adequada entre os benefícios a serem atribuídos ao primeiro 

e aos demais colaboradores tinha sido um dos pontos centrais para jogar a MP n. 703/2015 

na desgraça da opinião pública, fazendo com que não fosse convertida pelo Congresso 

Nacional. 

A questão torna-se hoje ainda mais complexa, no sentido de que a Medida Provisória 

n. 703/2015 alterou profundamente a dinâmica da leniência na Lei n. 12.846/2013; contudo, 

vigorou apenas por alguns meses, tendo-se de certa forma repristinado as disposições 
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legislativas originais após sua caducidade. 

Focada em pacificar a questão e auxiliar na solução dos acordos então em 

negociação, a MP n. 703/2015 acabou por parecer mais um auxílio às empresas que uma 

correção legislativa. 

A exclusão intentada pela MP n. 703/2015 do art. 16, § 1º, I, do texto original da Lei 

eliminou consigo o requisito de que a pessoa jurídica que deseja cooperar seja a primeira a 

se manifestar para poder, assim, obter os benefícios. Dessa forma, positivou-se o que já vinha 

sendo indicado como o desejo do governo então vigente: a celebração de acordo com 

diversas partes. 

Não obstante a previsão de que não se exige a manifestação como primeiro 

colaborador (art. 16, § 1º, I), o art. 16, § 2º,181 oferecia a possibilidade de benefícios maiores 

para o primeiro a se apresentar, criando inclusive hipótese de isenção e redução das sanções 

quando da realização de acordo de leniência. 

Esse dispositivo, retirado com a caducidade da Medida Provisória n. 703/2015, tem 

sido objeto de polêmica revisão da Lei Anticorrupção no Congresso Nacional, sendo que 

existem diversos projetos de lei em trâmite justamente focados na modificação do 

regramento dos acordos de leniência, cujo em maior evidência tem sido o Projeto de Lei 

Complementar n. 3.636, de 2015. 

Além de endereçar a questão penal das pessoas físicas, o projeto permite a celebração 

de acordos com outros envolvidos no ato corrupto que não apenas o primeiro a se apresentar. 

Citando como base estudo produzido pelo próprio Congresso182 a indicar que outros 

países não limitam o programa de leniência ao primeiro colaborador, o projeto busca abrir 

essa possibilidade aos demais interessados, reservando-se ao primeiro interessado a 

imunidade quanto à aplicação de penas. 

O que o Projeto de Lei Complementar n. 3.636/2015 ignora, assim como o fazia o 

                                                 
181 Na Lei n. 12.846/2013, art. 16, § 2º: “A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 

sanções previstas no 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.” Na Medida Provisória n. 703/2015: art. 16, § 2º: “O acordo de leniência celebrado pela 

autoridade administrativa: I - isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do caput do art. 6o e 

das sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e em 

outras normas que tratam de licitações e contratos; II - poderá reduzir a multa prevista no inciso I do caput do 

art. 6o em até dois terços, não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária 

decorrente das in- frações especificadas no acordo; e III - no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar 

o acordo de leniência sobre os atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, 

não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária decorrente das infrações 

especificadas no acordo.” 
182 MELLO, Magno Antonio Correia de. Programas de leniência em países membros e parceiros da 

organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Brasília: Câmara dos Deputados, 2015. 
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texto da MP n. 703/2015, é uma gradação profunda entre os benefícios do primeiro a se 

apresentar e dos demais, justamente para garantir a continuidade da atratividade do acordo 

e a sobrevivência do já desenvolvido dilema do prisioneiro. 

A Medida Provisória n. 703/2015, assim como os projetos em tramitação no 

Congresso Nacional, deixava de apresentar suficiente diferenciação entre os benefícios do 

primeiro a se apresentar e dos demais, sendo que essa diferença é, como amplamente já 

discutido, fundamental. 

Experiência bem-sucedida na questão e que poderia ser adaptada à legislação 

anticorrupção é a do sistema de defesa da concorrência, que desde o primeiro acordo, em 

2003, já possui mais de 50 acordos de leniência assinados.183 

A Lei do CADE, além do acordo de leniência, prevê um instituto considerado 

subsidiário deste, conhecido como termo de compromisso de cessação, ou TCC.184 

Se no acordo de leniência a redução da multa pode chegar até a sua remissão, sugere-

se que, assim como é feito no CADE, haja um benefício proporcional da redução da multa 

para as próximas empresas, considerando sua posição e em que tempo é assinado o TCC. 

Instituído um TCC na Lei Anticorrupção, os critérios temporais e proporcionais 

podem ser fatores de pressão para as empresas, pois, sabendo que, à medida que o tempo 

passa, a chance de acordo e o tamanho do benefício podem diminuir, a empresa se sentirá 

constrangida a se entregar e a se inserir nessa lógica de autopreservação, mantendo a pressão 

temporal sem retirar a flexibilidade desejada pelos agentes governamentais. 

Os critérios para o cálculo das reduções oferecidas pelo TCC deveriam seguir, assim 

como faz-se no âmbito concorrencial, a antecedência da negociação e o quanto a empresa se 

adiantou em negociar, sendo maiores seus benefícios quanto mais relevante sua colaboração 

para a condenação.185 

                                                 
183 BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Programa de leniência. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia>. Acesso em: 28 nov. 2016. 
184 “Previsto no art. 85 da Lei n. 12.529/2011, o Termo de Compromisso de Cessação (“TCC”) consiste em 

uma modalidade de acordo celebrado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“Cade”) e as 

empresas e/ou pessoas físicas investigadas por infrações à ordem econômica a partir qual a autoridade antitruste 

anui em suspender o prosseguimento das investigações em relação ao(s) Compromissário(s) de TCC enquanto 

estiverem sendo cumpridos os termos do compromisso, ao passo que o(s) Compromissário(s) se 

compromete(m) às obrigações por ele expressamente previstas.” BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Guia termo de compromisso de cessação para casos de cartel. 2016. 

Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/ 

guia-tcc-versao-atual.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2016. 
185 Sobre tais critérios, o CADE aduz que: “pagamento de contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, nos termos dos artigos 85, § 1º, III da Lei n. 12.529/2011 e 184, caput, do RICade, que é 

estabelecida com base no valor da multa esperada, sob o qual incide uma redução percentual que varia 

conforme a amplitude e utilidade da colaboração do compromissário com a instrução processual e o momento 
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Contudo, a falta de sensibilidade na edição da Medida Provisória n. 703/2015 e a 

profunda impressão de que tratava não de correção legislativa, mas de verdadeira e espúria 

anistia, acabaram por enterrá-la. 

Diversos juristas escreveram uma bateria de textos, tão logo foi editada a MP n. 

703/2015. Alguns se manifestam contra a edição da MP por considerarem precoce uma 

mudança em uma norma tão recente. Ainda contrários, outros juristas186 destacam a 

impunidade levada a cabo pela edição da medida. A exemplo disso, citam a nova letra da 

Lei, que permite que empresas investigadas continuem a negociar com o Poder Público. 

Ademais, opinam que a presidente se mostrava contrária à responsabilidade objetiva, 

imposta pela redação original com veemência, abrandando-a através da transformação do 

acordo de leniência em um instrumento para liberar as empresas de sanções mais severas. 

Fazia-se isso quando se abriu a possibilidade de acordos que livram de penalidades 

sem que a empresa apresente novos delitos, apenas prometendo não delinquir no futuro, 

esvaindo-se, com isso, o propósito dos acordos de leniência: obter novas informações. O 

próprio Ministério Público tem visão semelhante, e se mostrou contrário à MP, colocando-a 

como um retrocesso. 

Em verdade, contudo, a MP n. 703/2015 esmiuçou aquilo que a Lei deixou em 

demasia aberto. 

Conforme apontado, uma das questões que, sem dúvida, salta aos olhos, inclusive 

por ser o primeiro dispositivo alterado, é aquele que concernia à previsão do artigo 15.187 

Com a alteração imposta pela MP n. 703/2015, a exigência de notificação ao Ministério 

Público se dá tão logo instaura-se o processo administrativo, diferindo da redação anterior, 

que só fazia tal exigência quando se concluía o procedimento; é possível notar, portanto, 

                                                 
da propositura do TCC, de acordo com artigo 187, incisos I, II, III e artigo 188 do RICade, conforme abaixo: 

a. se o TCC é proposto logo após a instauração de procedimento administrativo e antes de os autos serem 

remetidos ao Tribunal do Cade (ou seja, durante a instrução processual na SG/Cade), a contribuição pecuniária 

é calculada com base na multa esperada, sobre a qual incide: i. uma redução de 30% a 50% para o primeiro 

proponente de TCC; ii. uma redução de 25% a 40% para o segundo proponente de TCC; iii. uma redução de 

até 25% para os demais proponentes de TCC; e se o TCC é proposto depois de os autos serem remetidos ao 

Tribunal do Cade, a contribuição pecuniária é calculada com base na multa esperada, sobre a qual incide uma 

redução de até 15%.” BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Programa de leniência. Op. cit. 
186 A MP da impunidade. 2016. O Estado de São Paulo, 11 jan. 2016. Disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-mp-da-impunidade,10000006695>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
187 Na Lei n. 12.846/2013: “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.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “Art. 15. A comissão 

designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a instauração do processo 

administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração de eventuais 

delitos.” 
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uma presença maior de tal órgão, característica observável ao longo de toda a reforma da lei 

e que agora está novamente fora de nosso arcabouço normativo. 

Outra modificação que se mostra relevante é a explicitação, no âmbito do artigo 

16,188 dos entes que poderão celebrar acordos de leniência com as pessoas jurídicas alvo de 

processos. A formulação anterior do artigo, e que hoje é novamente vigente, não deixa claro 

quais poderiam ser os agentes competentes para tal; com a MP n. 703/2015, ficava evidente 

que se tratava de uma lei nacional de aplicação por parte da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, que poderão celebrar acordos de leniência através de seus 

órgãos de controle interno e, na falta deste, através do chefe do respectivo Poder em conjunto 

com o Ministério Público (art. 16, § 13,189 acrescentado pela MP). 

Ademais, o artigo 16, III,190 alterava os limites da cooperação exigida, em primeiro 

lugar retirando a imposição da necessidade de admissão da participação no ilícito (como 

antes era colocado) e, em segundo lugar, afastando a determinação de que a pessoa jurídica 

deve comparecer, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais. Essa 

segunda, no entanto, é realocada para o art. 16, § 1º, III,191 ambos dispositivos estabelecendo 

que a colaboração deve ocorrer em face da responsabilidade objetiva, não mais — dessa feita 

— explicitando a admissão e participação no ilícito. 

A determinação da obrigatoriedade de participação e de colaboração com as 

investigações, requisitos que voltaram ao texto legal com a caducidade da MP n. 703/2015, 

foram, inclusive, os elementos determinantes para a não homologação do único acordo de 

                                                 
188 Na Lei n. 12.846/2013: “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: [...].” Na Medida Provisória n. 703/2015: “Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão, no âmbito de suas competências, por meio de seus órgãos de controle interno, de forma 

isolada ou em conjunto com o Ministério Público ou com a Advocacia Pública, celebrar acordo de leniência 

com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos investigados e previstos nesta Lei que 

colaborem efetivamente com as investigações e com o processo administrativo, de forma que dessa 

colaboração resulte: [...].” 
189 Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 13 Na ausência de órgão de controle interno no Estado, no Distrito 

Federal ou no Município, o acordo de leniência previsto no caput somente será celebrado pelo chefe do 

respectivo Poder em conjunto com o Ministério Público.” 
190 Na Lei n. 12.846/2013: “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.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “III - a 

cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face de sua responsabilidade objetiva.” 
191 Na Lei n. 12.846/2013: “§ 1º, 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.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 1º, 

III - a pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade objetiva, coopere com as investigações e com o 

processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, 

até seu encerramento; e [...].” 
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leniência até o momento celebrado nos termos da Lei n. 12.846/2013.192 

A 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal recusou-se a 

homologar o acordo entre uma empresa holandesa envolvida na Operação Lava Jato, a 

Controladoria-Geral da União e a Procuradoria da República193 justamente sob o argumento 

de que a empresa em questão não atendia aos requisitos de confissão e colaboração para o 

deslinde dos fatos sob investigação. 

Se a retirada da necessidade de colaboração com as investigações não faz qualquer 

sentido, o mesmo não se podia dizer do que a MP n. 703/2015 trazia em seu artigo 16, IV,194 

qual seja, o requisito de que a pessoa jurídica se comprometa com a implementação ou 

melhoria dos mecanismos internos de integridade — ou seja, o que antes era apenas uma 

recomendação no texto original, tornava-se conditio sine qua non para a celebração de 

acordo de leniência no texto da MP. 

Esse destaque para a adoção mecanismos de compliance e integridade, incentivando-

os, é item bastante utilizado nos acordos celebrados no âmbito do FCPA, sendo que é comum 

nos EUA, inclusive, a indicação de um monitor externo para acompanhar a implementação 

do programa de integridade por parte da empresa que celebrou o acordo e o consequente 

compromisso. 

A Medida Provisória n. 703/2015, ainda de certa maneira, permitia uma maior 

discricionariedade para os agentes que celebram o acordo de leniência, como nos 

demonstram as alterações no artigo 16, § 4º,195 determinando que, quando o acordo de 

leniência estipulasse a obrigatoriedade de reparação do dano, poderia conter cláusulas sobre 

a forma de amortização que considerem a capacidade econômica da pessoa jurídica. 

O artigo 18,196 por sua vez, abria a oportunidade de que fosse determinado o 

                                                 
192 Existe notícia de celebração de autoproclamados e não regulados acordos de leniência por empresas em 

âmbito de processo criminal de seus executivos; contudo, os próprios acordos divulgados expressamente 

atestaram não se materializar enquanto acordo de leniência apto aos efeitos da Lei n. 12.846/2013. 
193 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Nota à imprensa: acordo de leniência com a SBM Offshore. Set. 

2016. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/09/nota-a-imprensa-acordo-de-leniencia-com-a-

sbm-offshore>. Acesso em 14 set. 2016. 
194 Na Medida Provisória n. 703/2015: “IV - o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na 

melhoria de mecanismos internos de integridade.” 
195 Na Lei n. 12.846/2013: “§ 4o O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 

efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 4o O acordo 

de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil 

do processo administrativo e quando estipular a obrigatoriedade de reparação do dano poderá conter 

cláusulas sobre a forma de amortização, que considerem a capacidade econômica da pessoa jurídica.” 
196 Na Lei n. 12.846/2013: “Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta 

a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “Art. 18. Na 

esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização 

na esfera judicial, exceto quando expressamente previsto na celebração de acordo de leniência, observado o 
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afastamento da responsabilidade da pessoa jurídica leniente também na esfera judicial e não 

somente na administrativa, como ocorre hoje com o texto original. 

O art. 20 da Medida Provisória n. 703/2015,197 em seu parágrafo único, permitia que 

o acordo de leniência fosse proposto mesmo após ajuizamento de ação, questão que gerou 

debates doutrinários fervorosos, na exata medida em que se tratava de nova disposição que 

conflitava com a já explicada lógica dos acordos de leniência. 

O dispositivo acabava por retirar a pressão temporal às partes, que poderiam 

confortavelmente aguardar as cartas do Estado para então buscar um acordo. 

Questão positiva de alteração, contudo, era o § 9º,198 que passou a estabelecer que a 

celebração do acordo suspendia o prazo prescricional dos atos ilícitos da Lei n. 12.846/2013, 

sendo que o texto anterior e hoje vigente é que a formalização da proposta interrompe o 

prazo prescricional. 

Outro ponto bastante relevante para a atratividade dos acordos de leniência era o que 

corrigia um erro do texto original da Lei, qual seja, o da possibilidade de inclusão das 

sanções da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) no acordo da Lei 

Anticorrupção. 

O texto original e hoje vigente não trata do assunto, indicando, assim, que permanece 

a vedação geral de incluir a Lei de Improbidade Administrativa à transação, fazendo com 

que a empresa que celebre um acordo com base na Lei Anticorrupção possa continuar 

sancionável pelo mesmo fato perante a Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, criando-

se uma insegurança jurídica indesejável para a atratividade da celebração dos acordos. 

Os parágrafos 11199 e 12200 da Medida Provisória n. 703/2015 tratavam, assim, do 

impedimento ao ajuizamento ou ao prosseguimento de ações em casos de celebração de 

                                                 
disposto no § 11, no § 12 e no § 13 do art. 16.” 
197 Na Lei n. 12.846/2013: “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.” Na Medida Provisória n. 

703/2015: “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. Parágrafo único. A proposta do acordo de 

leniência poderá ser feita mesmo após eventual ajuizamento das ações cabíveis.” 
198 Na Lei n. 12.846/2013: “§ 9º - A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos 

atos ilícitos previstos nesta Lei.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 9º - A formalização da proposta de 

acordo de leniência suspende o prazo prescricional em relação aos atos e fatos objetos de apuração previstos 

nesta Lei e sua celebração o interrompe.” 
199 Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 11 - O acordo de leniência celebrado com a participação das 

respectivas Advocacias Públicas impede que os entes celebrantes ajuízem ou prossigam com as ações de que 

tratam o art. 19 desta Lei e o art. 17 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, ou de ações de natureza civil.” 
200 Na Medida Provisória n. 703/2015: “§ 12 - O acordo de leniência celebrado com a participação da Advocacia 

Pública e em conjunto com o Ministério Público impede o ajuizamento ou o prosseguimento da ação já ajuizada 

por qualquer dos legitimados às ações mencionadas no § 11.” 
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acordos de leniência com a participação da Advocacia Pública, ações essas previstas no art. 

19 da Lei n. 12.846/2013 e no art. 17 da Lei n. 8.429/1992, ou em ações de natureza civil. A 

diferença essencial entre os dispositivos é que, no § 12, o acordo deveria ser realizado não 

somente com a participação da Advocacia Pública, mas também em conjunto com o 

Ministério Público, que é titular por excelência das ações de improbidade. 

No mesmo sentido, o artigo 17 tinha sido ainda acrescentado dos artigos o 17-A e 

17-B. O artigo 17-A determinava o sobrestamento e posterior arquivamento de processos 

administrativos que tratassem do mesmo objeto do acordo de leniência, caso esse fosse 

integralmente cumprido. Já o 17-B dispunha sobre os documentos oferecidos para possível 

acordo de leniência, os quais deveriam ser devolvidos caso esse não viesse a ser celebrado. 

Isso oferecia maior segurança ao leniente, pois ficava claro que não seria possível a 

utilização de documentos oferecidos pela pessoa jurídica caso não se consubstancie um 

acordo. 

Outra questão relativa à garantia de segurança jurídica dos acordos repousava na 

redação da MP n. 703/2015 ao artigo 29,201 que, com a adição do § 1º, apontava que o CADE, 

o Ministério da Justiça e o da Fazenda acompanhariam o acordo de leniência celebrado nos 

casos em que houvesse infração à ordem econômica. A ausência de dispositivo análogo 

hodiernamente é fator relevante para a complexidade da negociação de acordos, na medida 

em que novamente deixa empresas inseguras sobre a extensão dos efeitos do acordo, seja 

em relação aos temas abarcados, seja em relação às agências e autoridades vinculadas. 

Isso posto, o fato é que, após a sua vigência por 60 dias e prorrogação por mais 60 

dias, a MP n. 703/2015 acabou por justamente ter seu prazo de vigência expirado muito 

proximamente ao afastamento da ex-Presidente da República, e, no conturbado momento 

político do país, seus muitos problemas acabaram por ficar mais evidentes que suas também 

numerosas soluções. Afinal, a busca por maior segurança jurídica com sua adoção terminou 

provocando mais dúvidas com o encerramento de sua vigência. 

O momento é, assim, de profunda incerteza quanto à aplicação do instituto e sua 

                                                 
201 Na Lei n. 12.846/2013: “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.” Na Medida Provisória n. 703/2015: “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. § 1º 

Os acordos de leniência celebrados pelos órgãos de controle interno da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios contarão com a colaboração dos órgãos a que se refere o caput quando os atos e fatos apurados 

acarretarem simultaneamente a infração ali prevista. § 2º Se não houver concurso material entre a infração 

prevista no caput e os ilícitos contemplados nesta Lei, a competência e o procedimento para celebração de 

acordos de leniência observarão o previsto na Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011, e a referida celebração 

contará com a participação do Ministério Público.” 
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efetividade, bem como sobre qual solução — se alguma — o Congresso dará à questão. 

De alento serve a lembrança de que, diferentemente do que possa parecer, nos 

Estados Unidos as primeiras experiências também não obtiveram grande sucesso. Anos de 

modificações e discussões foram necessários para que os acordos engrenassem e recebessem 

a devida importância por parte das autoridades e dos envolvidos em ilícitos. 

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América adotou, à época, critérios 

subjetivos para sua celebração, gerando grande discricionariedade. A adoção de critérios mal 

definidos e pouco objetivos acabou provocando uma insegurança jurídica no seu emprego, 

desestimulando seus interessados. As estatísticas comprovam esse fato, pois, entre 1978 e 

1993, apenas um acordo de leniência foi celebrado por ano em média nos Estados Unidos.202 

Em 1993, marco da mudança, os Estados Unidos revisaram o programa para reduzir 

a discricionariedade e aumentar a quantidade de acordos celebrados, criando um ambiente 

favorável para todas as partes. O programa, que passou a ser chamado de “Amnesty 

Program”, transformou-se em ato vinculado, ou seja, um conjunto de requisitos objetivos 

deveriam ser preenchidos (antes do início da investigação) para sua celebração.203 

Cumpridos os requisitos, era celebrado o acordo. 

À época, as revisões adotadas justamente buscavam atribuir maior segurança jurídica 

aos agentes econômicos, os quais estão hoje — no caso anticorrupção brasileiro — 

profundamente e justificadamente desconfiados com a extensão e confiabilidade dos 

benefícios atribuídos na celebração de um acordo. 

As revisões nos EUA elevaram a média: de um acordo de leniência por ano, saltou 

para uma média entre um e dois acordos de leniência por mês,204 indicando que o caminho 

para o Brasil, apesar de tortuoso, é bastante factível. 

Há de se dizer, contudo, que, além dos pontos já tratados, endereçados também na 

Medida Provisória n. 703/2015, a extensão dos benefícios da leniência para a esfera penal 

da pessoa física é também fundamental para o sucesso do programa de leniência da Lei 

                                                 
202 UNITED STATES. Department of Justice. Criminal Division; UNITED STATES. Securities and Exchange 

Commission. Enforcement Division. A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act. 

Op. cit., p. 139. 
203 FIDALGO, Carolina Barros; CANETTI, Rafaela Coutinho. Os acordos de Leniência na lei de combate a 

corrupção. In: SOUZA, Jorge Munhos; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro (Orgs.). Lei Anticorrupção. Salvador: 

Juspodivm, 2015, p. 258, apud SALES, Marlon Roberth; BANNWART JUNIOR, Clodomiro José. O acordo 

de leniência: uma análise de sua compatibilidade constitucional e legitimidade. Revista do Direito Público. 

Londrina, v. 10, n. 3, p. 31-50, set/dez. 2015, p. 35. 
204 HAMMOND, Scott D. A Summary Overview of the Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program. 

In: NEW YORK STATE BAR ASSOCIATION ANNUAL MEETING. New York, 23 jan. 2003. Disponível 

em: <https://www.justice.gov/atr/file/518876/download>. Acesso em: 14 set. 2016. 
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Anticorrupção, ponto este que também foi endereçado na reforma da legislação americana 

dos anos 1990. 

Isso ocorre pois os executivos das empresas apenadas são puníveis pelo Código Penal 

e demais diplomas, não sendo afetados a priori pela celebração de um acordo de leniência 

pela empresa; assim, celebrar um acordo significaria aliviar as sanções da companhia nos 

termos da Lei n. 12.846/2013, mas também aumentaria o risco de se autodenunciar 

penalmente.205 

Diferentemente do que ocorre fora do país, a Lei brasileira não incluiu no acordo de 

leniência a possibilidade de negociação sobre a sanção penal das pessoas físicas envolvidas, 

o que aumenta a complexidade do processo, segregando a investigação administrativa da 

empresa em relação à investigação criminal de seus executivos, ao ponto até de colocar essas 

partes em posições conflitantes. 

Resolvendo-se esses pontos através de transparente reforma legislativa, contudo, é 

inegável que o acordo de leniência pode assumir seu lugar ao lado dos programas de 

integridade como elemento efetivamente transformador da realidade ética das relações entre 

privados e Estado no Brasil. 

 

  

                                                 
205 Interessante tema para debate seria, dessa feita, a reflexão sobre a celebração conjunta de acordo de 

leniência, celebrado pela empresa com o órgão responsável no ente, e acordo de delação premiada, celebrado 

pelos indivíduos envolvidos com o Ministério Público com atribuição para o caso. 



143 

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta da presente dissertação, como exposto, era observar se os instrumentos 

jurídicos trazidos pela Lei n. 12.846, de 2013, teriam, de fato, a potencialidade de alterar na 

prática a realidade cotidiana do combate e da prevenção à corrupção no Brasil. 

Nesse sentido, fazia-se necessário dissecar o fenômeno da corrupção e a estrutura 

normativa tradicional de sua prevenção e combate e observar suas implicações e 

peculiaridades no contexto da prática ilícita por parte de empresas, para finalmente 

conseguir-se compreender a racionalidade dos dispositivos da lei em lume e se apresentam 

eles potencial inovador para o avanço ou não. 

Conforme foi colocado em epígrafe, a própria conceituação de “corrupção”, assim 

como seu combate e prevenção, demandam uma análise multidisciplinar. 

Inicialmente visto como um fenômeno moral, de falha individual de caráter do 

corrupto, não é desde sempre que a legislação passou a buscar compreender a racionalidade 

do fenômeno, visando sua repressão em uma abordagem desfocada de suas origens e 

características. 

A primeira hipótese sob análise, assim, era a de que o fenômeno da corrupção possui 

implicações graves para o Estado e para a sociedade, sendo necessária a adoção de 

instrumentos jurídicos para seu combate e punição. 

Definida como uma subversão de um dever assumido em troca de um ilícito 

benefício, foi demonstrado que a corrupção ataca o cerne do Estado moderno e da 

democracia, subvertendo os ideais de liberdade e de igualdade e tolhendo os direitos sociais 

que materializam a fraternidade intentada pelo Estado de Bem-Estar Social. 

Suas consequências não são apenas nefastas para as instituições, a sociedade e a 

economia, mas a corrupção também possui características contagiosas, como as de 

enfermidades, sobretudo considerando a corrupção praticada por agentes econômicos de 

projeção regional ou global. 

Nesse sentido, conforme demonstrado no primeiro capítulo, o combate à corrupção 

em uma sociedade globalizada demanda uma abordagem também global, sendo que se 

verificou no segundo capítulo justamente isso, ao notar o envolvimento de diversas 

organizações internacionais na busca pela adoção de leis nacionais antissuborno e pela 

repressão à corrupção paga internacionalmente. 

Enquanto o problema da corrupção mostra-se mais do que presente e conectado aos 
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desafios da modernidade, a repressão legislativa ao fenômeno, contudo, mostrou-se de certo 

modo desfasada, sendo tipificada desde o Direito Romano e referenciada ainda no Código 

de Hamurabi, mas consistentemente encarada sob o mesmo ponto de vista. 

No Brasil, desde as Ordenações Filipinas a corrupção era tipificada e até punida com 

graves penas, como, por exemplo, a pena de morte por enforcamento ou pelo fogo até a 

redução a pó, ficando a crueldade da morte a critério do juiz. Mas se as penas, naturalmente, 

alteraram-se com a evolução do Direito brasileiro, pouco variou a estratégia para o combate 

e prevenção a esse mal. 

Nesse sentido, notamos na pesquisa suprarrelatada que o combate jurídico à 

corrupção continuou a se dar através da utilização de normas exclusivamente punitivas e 

focadas tão somente nas consequências do fenômeno, em que a resposta Estatal baseia-se na 

punição ao indivíduo que delinque, sem necessariamente aliar tal punição a estratégias 

preventivas de redução de vulnerabilidade. 

Diz-se, assim, que desde antes da República o Brasil pune a corrupção, contudo, até 

recentemente, tal punição tinha como alvo única e exclusivamente os indivíduos envolvidos, 

sendo que os mecanismos legais de combate à corrupção em quase toda a história legislativa 

brasileira foram o monopólio de normas penais punitivas, com foco extremamente reduzido 

em controle, prevenção e compartilhamento de responsabilidades entre Estado e sociedade 

civil. 

São essas normas o paradigma pelo qual se compara a Lei n. 12.846/2013, as 

chamadas normas de comando e controle, as quais, segundo apontado em epígrafe, 

respondem por parcela da culpa do atual cenário de corrupção do país. 

As normas de natureza penal, pouco flexíveis e conectadas à realidade concreta, 

nesse sentido, quase que exclusivamente responderam pelo combate legislativo à corrupção 

no país, seja através do Código Penal, seja através de outras normas de caráter semelhante, 

como a Lei de Improbidade Administrativa ou mesmo a Lei da Ação Popular. 

Todas elas possuem em comum o traço característico de focar de modo exclusivo no 

indivíduo que delinque e na resposta jurídica a essa delinquência, desconectando-se da 

conjuntura que incentiva e permite que tal indivíduo incorra na conduta indesejada. 

Por óbvio que tais normas punitivas não devem ser descartadas por completo, 

possuindo papel relevante no combate à corrupção; contudo, é também claro — como se 

apontou longamente — que são elas insuficientes para a prevenção e o controle efetivo da 

corrupção. 

Conforme demonstrado, as normas de comando e controle confiam em demasiado na 
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atuação plena do Estado, possuindo racionalidade rígida e pouco adaptada à realidade 

econômica e a uma visão holística das raízes do problema da corrupção. 

Diante disso, tais normas historicamente ignoram as causas do fenômeno da 

corrupção e deixam de analisá-lo em completude, restringindo-se ao puro combate a suas 

consequências, cortando — quando muito — o fruto, sem combater a árvore. 

As normas de redução de vulnerabilidade à corrupção, nesse sentido, também 

apresentadas em epígrafe, passaram a, de certa maneira, endereçar o ambiente em que se 

instala a corrupção para tentar torná-lo menos fértil ao ilícito. 

Sendo assim, normas com objetivos primários em outras questões, como o 

saneamento das contas públicas, a moralidade administrativa e eleitoral e o estabelecimento 

do controle social, passaram a trazer novos elementos que atacassem não apenas o agente 

corrompido após a infração, mas também a dificultar sua própria ação ilegal. 

Nesse sentido, diversas novas legislações robusteceram os controles sobre a 

Administração Pública, buscando sufocar a corrupção. A Lei n. 12.527, de 2011, conhecida 

como Lei de Acesso à Informação, deu relevante passo rumo a um sistema mais moderno de 

prevenção à corrupção no Brasil, estimulando o controle social e empoderando os cidadãos 

para a fiscalização dos agentes públicos. Já a Lei da Ficha Limpa206 impediu políticos 

condenados de concorrer a cargos eletivos e a Lei de Conflito de Interesses207 buscou dar 

moralidade à migração de agentes públicos para a iniciativa privada. 

Uma norma de redução de vulnerabilidade com foco precípuo na prevenção à 

corrupção, assim, era uma lacuna normativa relevante, preenchida pela Lei n. 12.846 em 

2013, encontrando-se dentre a nova espécie de normas indicada pela doutrina: baseada na 

adoção de mecanismos de autorregulação e de regulação assistida ou induzida pelo Estado 

e utilizando-se de incentivos e desincentivos na utilização de regulação típica do espaço 

privado. 

Naturalmente, se a corrupção se baseia na subversão do dever assumido pelo agente 

estatal em troca de um benefício ilícito, a redução da vulnerabilidade do Estado à corrupção 

passa por compreender quem está por trás desse benefício e, em última análise, quem 

corrompe esse agente, sendo que os agentes econômicos possuem papel, interesse e 

responsabilidade central na luta contra a corrupção. 

Detentoras do poder econômico e personagens centrais em todos os esquemas de 

corrupção escandalizados nos últimos anos, as empresas corruptoras são naturalmente a terra 

                                                 
206 Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135, de 2010). 
207 Lei de Conflito de Interesses (Lei n. 12.813, de 2013). 
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fértil para o desabrochar de acordos espúrios, sendo elas o agente subjetivo em foco na Lei 

n. 12.846/2013. 

O corruptor empresarial em muito foi esquecido e por isso protegido em nosso 

ordenamento, mas é indubitável seu papel central nos esquemas de corrupção, sendo 

invariavelmente o detentor do poder econômico e o articulador de esquemas que, conforme 

se nota hoje em escândalos como o da “Operação Lava Jato”, fazem furtos de galinha os 

casos de corrupção que não o incluem. 

A figura da empresa, no que concerne ao combate à corrupção, foi, assim, o item sob 

análise no capítulo 2, que apontou que sua própria delimitação constitucional e legal já lhe 

indica uma função social que transborda à do lucro a qualquer preço. 

A prevenção à corrupção como parte integrante da responsabilidade social da 

empresa, como se demonstrou, tem raízes bastante capitalistas, sendo o norte-americano 

Foreign Corruption Practices Act, chamado comumente de FCPA, o grande paradigma que 

levou ao movimento de repressão à corrupção empresarial. 

Em meio a grandes escândalos de corrupção (Watergate e Lockheed), em 1977, os 

Estados Unidos conceberam a norma de vanguarda de punição a empresas por atos de 

corrupção pública e inauguraram assim uma nova fase em seu combate, compartilhando com 

empresas a responsabilidade pela prevenção. 

A partir do FCPA cria-se o modelo segundo o qual o Estado continua com o dever 

de fiscalizar seus agentes e buscar impedir que eles se corrompam, mas as corporações 

assumem um novo papel: abster-se de corromper agentes públicos, controlando a ação 

individual de cada um de seus agentes pelo mundo. 

E, se no capítulo 1 observamos que guarda a corrupção características epidêmicas, o 

passo seguinte da diplomacia americana é bastante compreensivo, qual seja, o de pressionar 

por normas internacionais de combate a tais práticas. 

As empresas americanas, crentes de que em um cenário realmente competitivo onde 

a corrupção não criasse assimetrias concorrenciais a turbar a meritocracia teriam vantagem 

competitiva por serem mais eficientes, exerceram grande pressão no governo estadunidense, 

que acabou por ser bem-sucedida na década de 1990, quando diversos tratados internacionais 

passaram a trazer a obrigatoriedade de adoção, na legislação nacional, de lei que coibisse e 

punisse empresas corruptoras. 

O FCPA e os acordos internacionais que o seguiram apontaram, nesse sentido, que o 

bem feito combate à corrupção empresarial não é um inimigo das empresas e do livre-

mercado, mas o contrário, sendo que a adoção de normas modernas e inteligentes para 
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repressão e prevenção à corrupção é fator de liberalização dos mercados e de redução de 

injustas disparidades. 

Conforme amplamente discutido e demonstrado, a Lei n. 12.846/2013 encontra 

inspiração profunda no FCPA, inovando em diversos pontos no ordenamento jurídico 

brasileiro, trazendo previsões altamente gravosas às empresas, por exemplo: (i) sua 

sistemática baseada na responsabilidade objetiva dispensa que se comprove culpa, dolo ou 

mesmo conhecimento do corpo diretivo; (ii) estabelece a punição por atos praticados em 

benefício da empresa, ou seja, mesmo quando terceiros realizem ato lesivo é possível haver 

sanção; (iii) empresas coligadas, controladas, controladoras ou até consorciadas podem ser 

solidariamente responsáveis por sanções; (iv) sanções podem ser transferidas para a 

adquirente em operações de M&A; e (v) as robustas sanções, como multas de até 20% do 

faturamento anual bruto, proibição de contratar com a Administração Pública e até mesmo, 

em casos extremos, o encerramento das atividades da pessoa jurídica. 

Seu traço característico, sem dúvida, é que tal preocupação com a efetividade busca 

contrastar o antes tradicional imobilismo sancionatório no âmbito penal nos casos de 

corrupção. A sensação de impunidade é uma realidade brasileira para todos os delitos, mas, 

naqueles que envolvem uma criminalidade mais sofisticada e sobretudo com recursos para 

uma defesa de alto custo, ela extrapola qualquer nível de razoabilidade. 

Quase que traumatizado pelas dificuldades que a cultura jurídica brasileira coloca 

para a punição às pessoas jurídicas em âmbito penal, bem como pela demora que a 

morosidade inerente a uma Justiça atolada oferece na punição dos malfeitores, o legislador 

formatou a Lei Anticorrupção com vocação prática e vacinada contra subterfúgios e 

chicanas. 

O que se nota, assim, é que a Lei n. 12.846/2013 buscou imunizar-se contra tal 

cenário, mantendo-se cingida aos ramos Administrativo e Civil — evitando o justificado 

maior formalismo e garantismo do Direito Penal e passando ao largo da controvérsia sobre 

a sanção penal à pessoa jurídica —, prevendo a responsabilização objetiva — facilitando a 

prova para a imposição da sanção — e utilizando-se de instrumentos estratégicos de 

desestabilização de colusões, como expresso no acordo de leniência. 

A Lei assume as limitações fiscalizatórias do Estado e não ignora que o cálculo 

econômico do empresário208 é o ponto fundamental de sua tomada de decisões, buscando 

                                                 
208 “Firms want to maximize profits while minimizing any risk of prison time. [...] However, in the state of 

distrust, confession becomes the utility-maximizing strategy.” Tradução livre: “Firmas querem maximizar 
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criar elementos para que a própria empresa tenha interesse econômico em não fazer, e até 

em prevenir, atos de corrupção. 

Isso posto, colocou-se a conjuntura em que se insere a Lei n. 12.846/2013, restando 

a efetiva análise sobre suas inovações e efeitos esperados. 

A primeira inovação digna de nota, nesse sentido, está no próprio pragmatismo já 

enunciado em sublinhar uma moderna preocupação com a efetividade, buscando a norma 

abertamente facilitar a prova, dirimir meios societários de fuga das penas e efetivamente 

induzir a quebra de confiança nas relações corruptas. 

A maior inovação e, consequentemente, avanço, contudo, está na indução à adoção 

de mecanismos de integridade corporativa, como dito, na parte em que aponta aos agentes 

econômicos o caminho para a prevenção e cria mecanismos que façam com que tais agentes 

induzam seus parceiros de negócio a fazer o mesmo, criando uma onda de integridade. 

É esse item, inclusive, um que permite já uma primeira conclusão sobre os avanços 

estratégicos que a Lei n. 12.846/2013 representa no combate à corrupção no Brasil, sendo 

que, conforme depois apontado nos capítulos 2 e 3, se traduz justamente na indução à 

adoção, por parte dos agentes econômicos, de uma espécie de autorregulação, consistente na 

fiscalização de um sobre os outros em decorrência da responsabilidade objetiva. 

Apesar de a Lei não ter obrigado as empresas a adotar os mecanismos de integridade 

citados em epígrafe — atribuindo somente benefícios sancionatórios às que os 

implementarem —, as sanções gravosas da Lei Anticorrupção, somadas ao crescente risco 

reputacional de empresas que se envolvem em atos de corrupção, modificaram as obrigações 

societárias de administradores, conselheiros e sócios das empresas brasileiras, colocando em 

seus ombros considerável pressão pela implementação de tais programas. 

A isso somou-se o fato de que uma única grande empresa que adote um programa de 

integridade passa a criar um efeito cascata em sua cadeia de fornecedores; afinal, por trazer 

a Lei a responsabilidade objetiva por atos de terceiros que atuam em benefício da empresa, 

e por indicar os documentos que definem os programas de integridade, a necessidade do 

controle sobre a integridade de parceiros comerciais, essa empresa passa a exigir dessa 

cadeia que tenha ela também um programa, iniciando-se um novo ciclo. 

A adoção, por parte das empresas, das iniciativas detalhadas em epígrafe tem 

efetivamente a potencialidade de mudança social, sobretudo considerando o citado foco em 

                                                 
lucros enquanto minimizam os riscos de ficarem presos. [...] Entretanto, no estado de desconfiança, as 

confissões se tornam uma estratégia de maximização de utilidade”. LESLIE, Christopher R. Antitrust Amnesty, 

Game Theory, and Cartel Stability. Journal of Corporation Law, v. 31, p. 453-488, 2006, p. 458, p. 471. 
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efetividade que a norma indica ser necessário para a adoção desses programas, havendo uma 

renovada consciência nos atores empresariais de que sua responsabilidade foge da de 

simplesmente “não praticar o lícito” para alcançar a de “prevenir que seja o ilícito praticado”, 

existindo indicação legal clara dos meios a serem adotados para essa prevenção. 

Como em todo momento de transição, armadilhas devem ser evitadas, a sociedade e 

os próprios agentes empresariais devem estar atentos para evitar programas “pré-moldados” 

que não respondam às características específicas de cada empresa e setor, acabando, em 

consequência, por se mostrarem ineficientes em reduzir a vulnerabilidade daquela específica 

sociedade à corrupção. Nesse sentido, conforme apontado na legislação brasileira e 

internacional, é fundamental que as empresas mapeiem os seus próprios riscos e os analisem 

em conjunto com sua cultura, estrutura e perfil. 

De todo modo, apesar de prováveis falhas nos programas preventivos e de ainda 

vivermos um momento de transição, não se pode negar que mesmo um programa de 

integridade imperfeito é uma evolução em relação a programa de integridade nenhum, e que, 

quando as empresas estão menos abertas ao pagamento de vantagens corruptas, a sociedade 

também fica menos vulnerável à corrupção.209 

O avanço da Lei n. 12.846/2013 nessa questão já é perceptível, sendo que os 

profissionais que trabalham na implementação desses programas estão se multiplicando e 

sendo crescentemente valorizados, sendo o compliance a área de maior crescimento nas 

grandes bancas de advocacia em solo brasileiro,210 assim como é inegável que as empresas 

estão efetivamente buscando implementar programas de integridade,211 o que per se já indica 

                                                 
209 Boa ilustração dessa questão está no exemplo da chamada “Máfia do ISS”, descoberta em operação da 

Controladoria-Geral do Município de São Paulo em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Nesse caso, as autoridades descobriram e denunciaram agentes públicos e empresas por corrupção na 

concessão de licenças para que as mesmas fossem liberadas sem o pagamento do tributo devido (ISS). Após o 

desmantelamento da quadrilha, as empresas do setor ficaram sob escrutínio do órgão de controle interno do 

município e da sociedade, criando mecanismos de controle interno e, no ano seguinte, a arrecadação da 

prefeitura de São Paulo com o ISS subiu vertiginosos 74%, denotando não apenas o tamanho da sonegação 

motivada pela corrupção, mas também a mudança de postura após a redução de vulnerabilidade motivada pela 

fiscalização. (SÃO PAULO (Município). Arrecadação da Prefeitura com o ISS cresce 74% após ação da 

Controladoria. 21 ago. 2014. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 

controladoria_geral/noticias/?p=177119>. Acesso em: 27 jul. 2016). 
210 Nesse sentido: PATI, Camila. As 4 áreas mais quentes para advogados no Brasil de agora. Exame, 24 ago. 

2016. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/carreira/as-4-areas-mais-quentes-para-advogados-no-brasil-

de-agora>. Acesso em: 19 set. 2016; e OLIVETTE, Cris. O maestro das normas anticorrupção. O Estado de 

São Paulo, 4 set. 2016. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-

emprego/2016/09/04/o-maestro-das-normas-anticorrupcao>. Acesso em: 06 set. 2016. 
211 Nesse sentido: GASTIM, Ian Chicharo. Busca de empresas por consultoria para combater fraudes cresce no 

país. O Estado de São Paulo, 15 set. 2015. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/ 

governanca,busca-de-empresas-por-consultoria-para-combater-fraudes-cresce-no-pais,1762229>. Acesso em: 

16 set. 2015; e RICCIARDI, Alex. Como empresas têm investido em ética para combater a corrupção no Brasil. 
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um sucesso da norma em induzir condutas preventivas. 

Naturalmente, isso não significa que a corrupção irá necessariamente diminuir; 

contudo, não se pode negar que se tem um ponto em que a Lei n. 12.846/2013 conseguiu 

intervir diretamente na rotina das corporações e, ao menos em parte, tornar a sociedade 

menos vulnerável à corrupção, consubstanciando-se, pois, em indubitável avanço estratégico 

no combate e na prevenção à corrupção. 

Além da indução à adoção de mecanismos preventivos por parte das empresas e do 

estabelecimento de uma sistemática pretensamente mais eficiente de sancionamento 

(representada pelas em epígrafe detalhadas responsabilidade objetiva, pelo cerco às 

manobras societárias de evasão, pela escolha por punições administrativas e cíveis em 

detrimento da penal), a Lei n. 12.846/2013 também buscou avançar em outros dispositivos, 

como na adoção da possibilidade de celebração de acordo de leniência. 

Conforme acima explicitado, o acordo tem a potencialidade estratégica de, 

utilizando-se do chamado dilema do prisioneiro, romper a confiança das relações corruptas 

e colocar em lados opostos quem antes eram cúmplices. Nos termos do apontado pela 

doutrina, a leniência se utiliza das variáveis disponíveis para gerar incentivo à colaboração 

e, em última análise, desincentivo a prática corrupta. 

Em teoria, conforme demonstrou-se, ao fornecer tal estímulo à delação dos demais 

envolvidos, o acordo acaba por desincentivar a relação corrupta, que é endemicamente 

colusiva ou bilateral, guardando, pois, como apontado, semelhanças com as infrações à 

ordem econômica, as quais foram a manjedoura do programa de leniência. 

O afirmado desincentivo às práticas corruptas se dá, assim, ao aliar-se um incremento 

na chance de ser descoberto (representado pela possibilidade do acordo de leniência) com o 

aumento da sanção em caso de descoberta (representado na Lei n. 12.846 com o “benign big 

gun” que adota, conforme bem explicitado no capítulo 1). 

Ao oferecer vantagens àquele que confessar espontaneamente uma prática ilícita, 

apresentando os demais envolvidos e provas para a punição destes, o acordo de leniência 

cria uma nova possibilidade de maximização de lucros para os envolvidos, tornando menos 

rara a denunciação. Isso aumenta a chance para os coautores, sejam eles agentes públicos, 

sejam outros agentes privados, de serem descobertos e, em consequência, punidos, gerando, 

em tese, maior risco para as empresas se envolverem em práticas corruptas. 

O acordo aumenta a capacidade punitiva estatal, assim, ao permitir que descubra o 

                                                 
Forbes Brasil, 17 jul. 2016. Disponível em: <http://www.forbes.com.br/negocios/2016/07/como-companhias-

tem-investido-em-etica-para-combater-a-corrupcao-no-brasil>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
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Estado situações que passariam despercebidas, assim como lhe incrementa a possibilidade 

de efetiva punição aos envolvidos, uma vez que a empresa que celebra o acordo deve trazer 

robustas informações e provas sobre o ilícito, as quais, sem o acordo, seriam inacessíveis ou, 

ao menos, demandariam profunda e custosa investigação estatal. 

Como demonstrado, o aumento do risco em ser descoberto é acompanhado na Lei n. 

12.846/2013 pelo aumento do risco sancionatório, uma vez que as sanções por ela trazidas 

são bastante robustas, chegando — como afirmado — a 20% do faturamento anual da 

empresa e, em casos extremos, à sua própria extinção. 

Tais sanções aproximam-se do “benign big gun” conceituado por Ian Ayres e John 

Braithwaite, sendo um instrumento de regulação responsiva em oposição aos de normas de 

puro comando e controle e, quando analisados em conjunto com seus demais dispositivos, 

atribuem à Lei n. 12.846/2013 mais uma ferramenta estratégica para o combate à corrupção. 

Nesse sentido, as disposições da Lei modificam o balanço entre risco e benefício no 

cálculo empresarial, tornando a corrupção não apenas uma escolha antiética e ilegal, mas 

também potencialmente mais arriscada e menos lucrativa. 

Há de se dizer, contudo, que se se confirmou que a Lei n. 12.846, de 2013, se insere 

nessa quadra histórica como modernizante instrumento de combate e prevenção à corrupção, 

também se pôde demonstrar que diversos de seus instrumentos ainda demandam lapidação 

e consolidação. 

O acordo de leniência, por exemplo, possui regulamentação insuficiente e oferece 

pouca segurança jurídica aos celebrantes, uma vez a ausência de clareza sobre quais as 

sanções que podem ser abarcadas e quais as autoridades que devem participar de sua 

negociação. Além disso, existe fundado temor de que seus já citados efeitos positivos deixem 

de existir uma vez a ausência de extensão dos seus efeitos às pessoas físicas na esfera penal. 

Como se demonstrou em detalhe, existem, no momento, diversas propostas para a 

reforma do instituto, sendo ainda incerto se tais propostas conseguiriam trazer maior 

segurança jurídica sem acabar por sacrificar o equilíbrio entre os interesses da sociedade e 

das pessoas jurídicas envolvidas, bem como a frágil formulação necessária para que se 

mantenha ativo o dilema do prisioneiro. 

Do mesmo modo, ao passo que a Lei n. 12.846/2013 representa avanços estratégicos 

no combate à corrupção e na indução à prevenção empresarial, sua implementação pelas 

autoridades ainda é incerta, sobretudo pelos órgãos de controle interno dos entes da 

federação. 

O controle interno, aliás, ganha particular terreno com a edição da nova Lei, na 
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medida em que é ele o eleito pela norma como órgão central do seu sistema de aplicação. 

Nos termos do que se observou, as ainda poucas regulamentações já editadas pelos 

Estados e Municípios espelharam a escolha do legislador federal de dar ao órgão central do 

Sistema de Controle Interno o protagonismo na aplicação da Lei, devendo ser esse também 

o caminho dos demais entes da federação. 

O desafio desses órgãos, nem sempre com o investimento e pessoal adequado para 

as hercúleas tarefas que já desempenham, é ainda maior na medida em que a Lei fragmentou 

a atribuição para a instauração, instrução e punição em procedimentos por ela regidos. Isso 

significa que, em âmbito federal e nos entes que mantiverem essa disposição em suas 

regulamentações, todo chefe de órgão público tem atribuição para a aplicação da Lei 

Anticorrupção. 

Essa disposição aumenta a possibilidade de aplicação da Lei, incrementa 

profundamente o risco de interpretações díspares, punições injustas e, principalmente, 

desvio de poder. 

Em mãos hábeis, a Lei n. 12.846/2013 é, como já demonstrado, ferramenta 

revolucionária de prevenção, mas em mãos erradas pode travestir-se de nova oportunidade 

de corrupção, proporcionada principalmente pelo grande conjunto de poderes que delega ao 

agente público e pelo alto grau de subjetividade nos critérios de julgamento e de dosimetria 

de sanções. 

O que temos, pois, é que os órgãos de controle interno deverão ter o desafio não 

apenas de implementação da Lei, mas, sobretudo, de supervisão de sua aplicação pelos 

outros órgãos da Administração, orientando procedimentos e, principalmente, fiscalizando 

possíveis irregularidades. 

Do mesmo modo, a Lei merece regulamentação atenta e aplicação cuidadosa. O 

fortalecimento dos órgãos de controle interno e o apoio, por parte do governo federal e dos 

governos estaduais, aos municípios mais humildes, também é mandatório para que esse 

cerco à corrupção não se torne um catalizador de práticas indevidas ou um emaranhando de 

posições contraditórias. 

Além disso, o Ministério Público torna-se, além de legitimado para a propositura de 

ação para as sanções judiciais da Lei n. 12.846/2013, responsável pela fiscalização da 

atuação dos agentes na atribuição das sanções administrativas, devendo o Poder Judiciário 

estar preparado para exercer um papel de certa padronização nas interpretações dadas pelos 

poderes e entes com atribuição para a aplicação da norma. 

Nesse sentido, o já citado sucesso na indução à prevenção empresarial contrasta com 
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as dificuldades institucionais para a aplicação de sanções, sendo que, em quase dois anos de 

vigência da Lei n. 12.846/2013, apenas oito casos212 de procedimentos punitivos foram 

encerrados no território nacional. 

Em conclusão, o que se coloca é que as hipóteses testadas na presente dissertação 

foram confirmadas, sendo a Lei n. 12.846/2013 um instrumento legislativo modernizante 

que fez o ordenamento jurídico pátrio avançar no que concerne à prevenção e ao combate à 

corrupção, possuindo dispositivos e instrumentos que modificaram a racionalidade 

tradicional para a abordagem do tema e já se tendo notado reflexos efetivos na realidade das 

empresas e da sociedade. 

Por outro lado, é também verdade que a implementação da Lei naquilo que depende 

das autoridades é ainda errática, bem como a regulamentação a ser dada a institutos como o 

acordo de leniência ou mesmo ao cálculo do prejuízo sofrido pela Administração Pública. 

É nesses últimos pontos que parece existir terreno fértil para pesquisas acadêmicas 

vocacionadas ao estudo específico da Lei e de sua implementação prática no cotidiano, sendo 

que a academia poderia determinantemente contribuir para os desafios que se vislumbram 

na uniformização das interpretações sancionatórias e na indicação dos melhores caminhos 

para as normas regulamentadoras. 

De qualquer maneira, no hodierno conturbado contexto político e social brasileiro no 

que diz respeito à corrupção, é inegável que a Lei n. 12.846/2013 apresenta-se como 

instrumento relevante para a construção de uma sociedade e um Estado mais probos, sendo 

que a superação dos desafios em sua implementação confunde-se com a conquista de uma 

bem-projetada e azeitada arquitetura institucional de controle governamental e da existência 

de instituições técnica e organizacionalmente robustas. 

 

  

                                                 
212 Nesse sentido o levantamento realizado pela BBC: ODILLA, Fernanda. Em quase dois anos, governo 

federal puniu 5 empresas com lei anticorrupção; nenhuma delas é alvo da Lava Jato. BBC Brasil, 7 dez. 2016. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38105293>. Acesso em: 09 dez. 2016. 
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administração pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 

PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. Algumas considerações sobre estratégias jurídicas 

inovadoras no combate à corrupção. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, n. 57, p. 241-280, jul./dez. 2010. 

PAGOTTO, Leopoldo Ubiratan Carreiro. O combate à corrupção: a contribuição do direito 
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