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RESUMO

Este trabalho analisa a Lei 12.846/2013 e suas consequências no liame Administração 

Pública e empresas contratantes com o Estado de Minas Gerais. A metodologia da 

pesquisa utilizou pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica 

direcionou-se para a literatura relacionada a legislação de combate à corrupção em 

solo pátrio, com foco na Lei 12.846/2013, selecionadas como os mais importantes 

referentes ao tema. A pesquisa documental envolveu estudos nas legislações 

referentes ao combate corruptivo e compliance no âmbito nacional e estadual, 

informações disponibilizadas no portal da transparência sobre o tema e informações 

constantes da SRPJ, órgão foco da aplicação da Lei 12.846/2013 no Estado mineiro. 

O estudo permitiu concluir que não obstante tenham ocorrido grandes mudanças e 

transformações positivas no Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil em virtude da 

Lei Anticorrupção, a aplicabilidade dessa legislação ainda se encontra em fase 

embrionária tanto em Minas Gerais como no Brasil. Embora a referida lei não possa 

se considerar como "letra morta” , isto é, possui uma aplicabilidade e gera 

consequências positivas no combate à corrupção tanto em solo nacional como 

mineiro, uma maior efetividade e abrangência ainda esbarra em muitos aspectos 

estruturais e organizacionais nos estados federativos que impossibilitam melhores 

resultados nesse tema. Não obstante tal fato deveras não muito positivo, observa-se 

que as melhoras estruturais, de abrangência ao tema e sua aplicabilidade melhoram 

a cada ano, principalmente no Estado de Minas Gerais. A cada ano o número de PAR 

instaurados, aplicações de penalidades, treinamentos realizados, estudos e consultas 

se expande deveras, principalmente se pegarmos Minas Gerais como referência. Tal 

fato revela perspectivas positivas para o futuro do compliance e transparência com os 

bens e o erário público, que certamente contribuirá ainda mais positivamente para 

uma atuação estatal ainda mais justa e eficiente. Portanto, não resta dúvidas de que 

a Lei Anticorrupção 12.846/2013 representa um aperfeiçoamento no combate à 

corrupção no Brasil.

Palavras-chave: Lei 12.846/2013. Lei Anticorrupção. Compliance. Programa de 

Integridade. Processo Administrativo de Responsabilização.



ABSTRACT

This paper analyzes Law 12.846/2013 and its consequences for the Public 

Administration and contracting companies with the State of Minas Gerais. The 

research methodology used bibliographic and documentary research. The 

bibliographic research was directed to the literature related to the legislation to fight 

corruption in homeland, with a focus on Law 12.846/2013, selected as the most 

important regarding the theme. The documentary research involved studies in the 

legislation referring to the corruption and compliance at national and state level, 

information made available on the transparency portal on the subject and information 

contained in the SRPJ, the focus of Law 12.846/2013 in the state of Minas Gerais. The 

study allowed to conclude that despite great changes and positive transformations 

occurred in the State of Minas Gerais and in all of Brazil due to the Anti-Corruption 

Law, the applicability of this legislation is still in its embryonic stage both in Minas 

Gerais and in Brazil. Although the aforementioned law cannot be considered a "dead 

letter” , that is, it has an applicability and generates positive consequences in the fight 

against corruption both on national and mining soil, a greater effectiveness and scope 

still comes up against many structural and organizational aspects in the states that 

make it impossible to achieve better results in this area. Notwithstanding this fact, 

which is not very positive, it is observed that the structural improvements, in scope of 

the theme and its applicability, improve every year, mainly in the State of Minas Gerais. 

Each year the number of installed PARs, penalties, training sessions, studies and 

consultations expands, especially if we take Minas Gerais as a reference. This fact 

reveals positive perspectives for the future of compliance and transparency with assets 

and the public purse, which will certainly contribute even more positively to an even 

more just and efficient state action. Therefore, there is no doubt that the Anti-Corruption 

Law 12.846/2013 represents an improvement in the fight against corruption in Brazil.

Keywords: Law 12.846/2013. Anti-Corruption Law. Compliance. Integrity Program. 

Administrative Accountability Process.
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1 INTRODUÇÃO

Na visão de Pinho (2020), o tema corrupção é um tema de grande 

impacto e que gera inúmeras discussões nas sociedades de um modo geral. Na 

sociedade brasileira não é diferente, não obstante o conceito do que é ou não um ato 

corruptivo seja de certa forma variável de cidadão para cidadão, é cediço de que as 

consequências da corrupção são danosas à própria democracia nacional e afeta o 

correto funcionamento da Administração Pública.

No Brasil, segundo dados trazidos por Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

e Rafael Véras de Freitas (MOREIRA NETO; FREITAS, 2014) amparados em estudo 

da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP, 2010), o custo médio da corrupção 

varia de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) (PINHO, 2020). Os valores são 

excedentes a cento e sessenta e seis (166) bilhões de reais por ano, anotando que o 

PIB brasileiro, em 2019, foi superior a sete (7) trilhões de reais, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (NERY, 2020).

De acordo com Castro (2019), é consenso entre os historiadores de que 

a corrupção brasileira, possui forte influência do processo colonizatório que ocorreu 

em nosso país. O foco da ocupação do território brasileiro pelos colonizadores não foi 

à criação de uma nação, mas direcionado para a extração, usurpação de riqueza 

materiais de nosso solo pátrio, dentro o quais se destaca o ouro, que constantemente 

era enviado à metrópole Portuguesa.

Nesse sentido Faoro observa:

Aponta-se, assim, que enquanto o inglês fundou na América uma pátria, o 
português aqui estabeleceu um prolongamento do Estado centralizador, 
dotado de um estamento orientado a consolidar a supremacia real em todos 
os negócios, nobreza essa orientada pela busca pura e simples de riquezas 
e glórias (FAORO apud CASTRO, 2019, n.p1).

De acordo com Pestana (2016), o nível da corrupção presente em nosso 

país atingiu níveis avassaladores, estando presente nos diversos aspectos sociais e 

em toda a extensão do plano político e tornando habitual no cotidiano brasileiro.

1 A presente obra foi consultada no formato ebook. Na configuração da obra, diferente de outros ebooks 
não consta a paginação constante. A presente obra possui o location, que se baseia no número de 
palavras constantes até então. Entretanto, o location varia de acordo com a visualização adotada, 
hardware e software. Em virtude desse fato, optou-se pelo conceito de não paginado (n.p). Outras 
obras, por motivo semelhante, ou por não serem numeradas por sua natureza (como por exemplo 
artigos online), adotarão o mesmo critério.
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Entretanto, nos séculos XX e XXI, os brasileiros ficaram abespinhados com o fato dos 

escândalos de corrupção que assolaram o Estado brasileiro serem de veinculação 

midiática quase que diária, sobretudo nos domínios da Administração Pública.

Desde as manifestações populares de junho de 2013, também 

conhecida como "Manifestações dos 20 centavos”2, o combate à corrupção como 

tema de debate foi ainda mais intensificado no cenário político nacional. Nas eleições 

presidenciais de 2018 o tema ganhou ainda mais força, sendo pauta quase que 

unânime de todos os candidatos. A força tarefa "lava jato”3 se tornou alvo de constante 

atenção aos noticiários brasileiros. Políticos e empresários nacionais de grande poder 

e influência foram condenados e punidos. Quase que diariamente no período de 2014 

a 2020 novas operações policiais vão de encontro com agentes públicos e privados 

suspeitos de praticar atos corruptivos sancionáveis.

Mas afinal o que gerou todo esse enfoque no combate à corrupção pelo 

Estado Brasileiro? Segundo o advogado criminalista e professor de Direito da USP 

Pierpaolo Cruz Bottini, durante palestra promovida pela Fundação Álvares Penteado 

(Faap), em São Paulo, "não foi nem a ‘operação lava jato” (sic), nem juiz Sergio Moro4, 

o combate à corrupção no Brasil acelerou por conta das recentes mudanças na 

legislação nacional” (CONJUR, 2016, n.p).

Bottini credita "as mudanças que se tornaram visíveis na famigerada 

operação5 a leis editadas ou recepcionadas recentemente — Lei das Organizações 

Criminosas (12.850/2013), a Lei Anticorrupção (12.846/2013) e o Fatca (Foreing 

Account Tax Compliance Act)’’ (CONJUR, 2016, n.p).

2 As manifestações de junho de 2013 começaram como qualquer outro protesto movido por insatisfação 
popular: o aumento nas tarifas de transporte público nas grandes capitais brasileiras. Depois de terem 
sido reprimidas com truculência pela polícia em São Paulo, porém, ganharam simpatia da população e 
deram origem à maior manifestação de rua desde o impeachment do presidente Fernando Collor, em 
1992 (DUSEK, 2016).

3 Consiste em uma operação formada por procuradores da República que investiga um grandioso 
esquema criminoso de corrupção inicialmente envolvendo a Petrobrás desde abril de 2014.

4 Ex Juiz Federal da República Federativa do Brasil, que ganhou notoriedade por julgamentos de réus 
envolvidos em casos de corrupção. Segundo a revista Época: "Em um ano e meio, juiz federal prendeu 
mais poderosos do que toda a justiça brasileira em uma década” (MOURA; MOURA, 2015).

5 Referência a força tarefa "Lava jato”.
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Citada por Bottini a Lei Anticorrupção é destinada à responsabilização 

objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, conforme estipulado no seu artigo 1°6.

De fato, a Lei 12.846/2013 se destacou nas discussões no combate à 

corrupção no Brasil, por introduzir importantes aspectos legislativos. Como destaque 

realçamos o instituto da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas e a 

impossibilidade de licitar com a Administração Pública com decisão na instância 

administrativa, sem a necessidade de se instaurar um processo judicial, que 

usualmente é deveras demorado.

De acordo com Monteiro, "o principal objetivo da nova lei era para 

responsabilizar, da mesma forma, as pessoas jurídicas para atos de corrupção, uma 

vez que o Código Criminal Brasileiro é aplicável apenas a indivíduos e o ônus da prova 

é alto em tais casos” (MONTEIRO apud KURKOWSKI, 2020, n.p).

Todavia, sabe-se que o campo teórico e o fático apresentam nuances e 

resultados usualmente distintos. A título exemplificativo, temos segundo Bertolini que: 

"Em 2016 o Brasil ocupava o septuagésimo nono (79°) lugar no índice de percepção 

da corrupção entre 176 países pesquisados pela entidade” (BERTOLINI, 2020, n.p).

Kurkowski vai no mesmo sentido ao afirmar que em 2017, de acordo com 

o Índice de Percepção de Corrupção Internacional feito pelo Transparency 

International, o Brasil foi classificado como o 96° dos 180 países mais corruptos. "Esta 

classificação indica que o país ainda enfrenta muitos problemas ligados à corrupção” 

(KURKOWSKI, 2020, n.p).

Analisando o ano de 2017, Bertolini complementa:

Contudo, a partir de 2017, informações na imprensa escrita e falada já 
alertavam a piora da posição brasileira no ranking da Transparência 
Internacional, em que pese o país se mantivesse entre as maiores economias 
mundiais, abrindo espaço para o entendimento de que a corrupção continuou 
assolando a Administração Pública e, como consequência, a própria 
economia brasileira” (BERTOLINI, 2020, n.p).

6 Lei 12.846 de 2013 em seu Art. 1° consta: "Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo 
societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou 
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas 
de fato ou de direito, ainda que temporariamente”.
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Corroborando nesse sentido, segundo o sítio eletrônico Transparência 

Internacional, em 2019, o país manteve-se no pior patamar da série histórica do índice 

de Percepção da Corrupção7, com apenas 35 pontos. Os 35 pontos da nota brasileira 

equivalem ao valor mais baixo desde o ano de 2012. Importante ressaltar que em 

2012 o índice passou por alteração metodológica, o que possibilitou a sua leitura em 

série histórica.

Destaca-se que a escala do IPC (Índice de Percepção da Corrupção) vai 

de zero a 100, na qual zero significa que o país é percebido como altamente corrupto 

e 100 significa que o país é percebido como muito íntegro. Tal fato reforça o baixo 

resultado brasileiro no IPC em 2019.

Com esse resultado no ano de 2019, o Brasil caiu mais uma posição no 

ranking de 180 países e territórios, para o 106°lugar. Este foi o 5° recuo seguido na 

comparação anual e como consequência fez com que o país atingisse sua pior 

colocação na série.

Não obstante não podermos atribuir a uma única lei a piora ou a melhora 

no combate à corrupção de todo um país, essas informações colocam em dúvida os 

aspectos positivos alardeados por muitos juristas e doutrinadores em alusão à Lei 

12.846/2013 e sua efetiva contribuição ao combate à corrupção em solo pátrio.

Dessa forma, tendo em vista os argumentos ora apresentados, este 

trabalho buscará responder a seguinte pergunta: A Lei Anticorrupção 12.846/2013 

representa um aperfeiçoamento no combate à corrupção no Brasil ou apresenta-se 

como um depauperamento para o liame Administração Pública e Sociedades 

Empresárias nacionais, analisando-se os prognósticos normativos previstas para as 

Pessoas Jurídicas Públicas e Privadas enredadas?

O objetivo geral é analisar os aspectos das relações entre o Estado e as 

Sociedades Empresárias no Brasil a partir da promulgação da Lei Anticorrupção 

12.846/2013. Para tal, especificamente pretende-se: a) Analisar os fatos que 

estimularam à edição normativa da Lei 12.846/2013; b) Conhecer alguns dos 

principais danos causados pela corrupção à sociedade brasileira; c) Observar o 

resultado das normativas previstas na Lei Anticorrupção nas Sociedades Empresárias 

nacionais, com foco nas contratantes com o Estado de Minas Gerais; e, d) Analisar os

7 Conforme sítio eletrônico da Transparência Internacional. 
https://transparenciaintemacional.org.br/ipc/. Acesso em: 17 jul. 2020.

Disponível em:

https://transparenciainternacional.org.br/ipc/
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possíveis benefícios advindos da Lei 12.846/2013 no combate à corrupção em solo 

nacional, com destaque para o mineiro.

Por fim, a justificativa do estudo reside no fato da relevância do tema 

combate à corrupção possuir atualmente na seara brasileira. Os aspectos culturais e 

sistêmicos não podem continuar a justificar a alardeada ineficiência do Estado 

Brasileiro em combater a corrupção. Urgente se faz necessário a melhoria dos meios 

de coibição das atitudes corruptivas que assolam e infligem mazelas em gerações 

passadas e presentes da população nacional. E esse estudo visa contribuir na 

literatura acadêmica, buscando demonstrar os impactos positivos e negativos da Lei 

12.846/2013 no combate à corrupção em solo nacional e suas consequências no 

liame Administração Pública e sociedades empresárias nacionais.

Não se pode condenar as gerações futuras do solo pátrio a um destino 

sombrio de viver em uma sociedade permeada pelos ilícitos corruptivos e ineficaz em 

seu enfretamento, por isso é louvável o interesse e atenção de parcela da sociedade 

no combate à corrupção na atualidade.

Em virtude desses fatos, a Lei 12.846/2013 se realça principalmente com 

a ampliação do instituto da responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, que 

representou uma modificação jurídica em solo pátrio, dispensando assim a 

comprovação de dolo das sociedades envolvidas no ilícito, prova deveras dificultosa 

e de fácil protelação judicial, o que na prática significava que essas empresas ficavam 

eximidas da penalização. Assim, o presente trabalho terá como cerne se a Lei 

Anticorrupção 12.846/2013 representa um aperfeiçoamento ou retrocesso no combate 

à corrupção no Brasil.

De modo a chegarmos a uma resposta a essa indagação, o trabalho 

possui uma estruturação dividida em capítulos da seguinte maneira: Em seu capítulo 

1, na presente introdução. No capítulo 2, procedemos a análise da metodologia 

aplicada em nosso trabalho.

Posteriormente, no terceiro capítulo trataremos da revisão conceitual e 

contextualização da Lei Anticorrupção, em que foi abordado o tema da corrupção, 

tratados internacionais, Lei 12.846 de 2013 e a responsabilidade objetiva.

Seguindo o desenvolvimento de nosso trabalho, o quarto capítulo é 

dedicado à constitucionalidade da Lei Anticorrupção. Já no quinto capítulo buscamos 

detalhar os trâmites da aplicabilidade de lei.
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Em seguida, o sexto capítulo trata do Programa de Compliance, um 

aspecto deveras discutido na Lei. Chegando na parte final, o capítulo sete trata dos 

institutos envolvidos na aplicabilidade da Lei 12.846 de 2013. No oitavo capítulo 

discutimos o panorama do PAR nos estados nacionais e em Minas Gerais.

Finalmente, o nono capítulo é destinado às conclusões desse trabalho.
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2 METODOLOGIA

O método principal de pesquisa foi a exploratória, "que consiste em se 

analisar o tema escolhido de acordo com o problema de pesquisa de modo a torná-lo 

mais explícito ou chegar a hipóteses viáveis” (TUMELERO, 2020, n.p).

Dentro da pesquisa exploratória foi utilizado principalmente a pesquisa 

bibliográfica que "é um procedimento exclusivamente teórico, compreendida como a 

junção, ou reunião, do que se tem falado sobre determinado tema” (TUMELERO, 

2020, n.p).

Segundo Fonseca (2002, p. 32) "A pesquisa bibliográfica é feita a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos 

e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” .

Este estudo foi de natureza qualitativa e quantitativo e buscou analisar 

as reverberações teóricas e práticas do combate à corrupção e a contribuição da Lei 

12.846 de 2013 nesse escopo, com foco no Estado de Minas Gerais.

Do ponto de vista qualitativo, ele se apresentou como uma pesquisa 

descritiva. A pesquisa se utilizou de fontes bibliográficas e documentais. Nesse 

sentido os dados básicos, que compõem as bases de dados foram obtidos de 

bibliografias e documentos tais provenientes de órgãos como: CGU, CGE-MG, TCE- 

MG, CGE estaduais e Assembleias Legislativas, além de livros e artigos sobre o tema, 

em que os dados foram coletados, sistematizados e analisados.

Já no aspecto quantitativo foram utilizadas pesquisa longitudinais (2014 

a 2020) e transversais, em que foi elaborado um questionário e enviado online para a 

CGE de cada Estado Brasileiro, para ser respondido pelo titular do órgão com 

competência para fazê-lo. (titulares diversos de acordo com o regimento ou cultura do 

órgão). Esse questionário encontra-se no Apêndice A.

O recorte temporal empregado compreende o período de 2014 a 2020, 

uma vez que a lei entrou em vigor no início de 2014.

Para lidar com a temática proposta, definiu-se pelas modalidades de 

levantamento bibliográfico e análise documental como meio de fundamentação 

teórico-argumentativa. A respeito da análise documental, esta ocorreu a partir de 

documentos -  textos, relatórios, estudos -  públicos e privados sobre os Processos 

Administrativos, Cíveis, e outros temas correlatos. Dentre esses, a Constituição da 

República de 1988, as leis complementares, as leis ordinárias, emendas
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parlamentares de combate à corrupção e relatórios da Controladorias Geral da União 

e da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

Como destaque da análise para o impacto da legislação destacada 

foram analisados dados de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) 

das Controladorias Gerais dos Estados Nacionais com foco no Estado de Minas 

Gerais, de modo a se avaliar a quantidade de processos e empresas julgadas ou em 

julgamento no Processo Administrativo de Responsabilização previsto na Lei 

anticorrupção. De posse desses dados foram analisados, o valor nominal das multas, 

a quantidade de empresas declaradas inidôneas que estão impossibilitadas de efetuar 

a contratação com a Administração Pública e outros aspectos relevantes da 

aplicabilidade da lei.

Além disso, outros dados disponíveis como projetos de Lei em 

andamento na Assembleia Legislativa, para regulamentar sobre a obrigatoriedade da 

adoção de um programa de compliance pelas empresas contratantes com o estado 

mineiro, ajudaram a elucidar um cenário fidedigno das influências exercidas pela Lei 

12.846 de 2013 no ambiente empresarial mineiro.
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Nessa seção do trabalho, buscar-se-a situar os conceitos básicos de 

corrupção, os tratados internacionais referentes ao tema e o conteúdo da Lei 

Anticorrupção com base na literatura especializada. Destacam-se: Pestana (2015), 

Bittencourt (2019) e Carvalhosa (2019), além de inúmeros outros autores e trabalhos 

dissertativos que desenvolvam sobre as questões propostas em seus mais diversos 

âmbitos.

Ainda na busca de amparar teoricamente o estudo proposto, recorreu- 

se à literatura sobre o Corrupção, Tratados Internacionais, processos administrativos, 

principalmente o processo administrativo de responsabilização (PAR), 

Responsabilidade Objetiva das Pessoas Jurídicas e a relação deles com a Lei 

Anticorrupção.

3.1 Corrupção

A corrupção costuma gerar indignação em parcela da população 

nacional. Outra parte, entretanto, defende que consiste em um aspecto cultural 

nacional, defendendo-o como integrante do "jeitinho brasileiro” , sendo parte integrante 

da suposta flexibilidade e adaptabilidade brasileira. Mas afinal, em que consiste a 

corrupção? E a corrupção no Brasil é consequência de aspectos culturais?

Segundo Bittencourt (2019), a presença da corrupção ocorre em todos 

os países, sendo causa de diversos males sociais. Entretanto, seus efeitos são ainda 

mais perniciosos nos países classificados como em desenvolvimento, uma vez que 

usurpa os usualmente escassos recursos públicos que deveriam ser destinados para 

o financiamento de políticas públicas como os serviços de educação, saúde, 

segurança, saneamento, transporte e moradia.

Mas afinal, o que é corrupção? "A corrupção, do latim corrupem, traz a 

ideia de corromper alguém, ou que algo está degradado ou em decomposição” 

(PINHO, 2020, n.p).

De todo modo, o conceito de corrupção aqui adotado baseia-se 

amplamente nas teorizações de Susan Rose-Ackerman e Bonnie Palifka, que definem 

a corrupção como o "abuso de um poder confiado [ou confiança] para o ganho privado” 

(ROSE-ACKERMAN; PALIFKA apud PINHO, 2020, n.p).

3 REVISÃO CONCEITUAL E A CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO
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Pinho (2020, n.p) faz a interpretação dessa visão descrita anteriormente 

como: "A chave do conceito adotado pelas autoras está no conceito de um poder 

confiado ou na própria confiança, que pode se referir às expectativas a serem 

desempenhadas em diversas situações, seja no âmbito público ou no privado [...]” , 

destacando ainda que esse poder pode ser atribuído a um empregador, empregado, 

dirigente empresarial, servidor público ou líder governamental, a título exemplificativo.

E conclui (PINHO, 2020, n.p) "Se há abuso deste poder, as regras serão 

quebradas e as expectativas naquele em se que confia certo comando serão 

frustradas”.

Contextualizando historicamente a prática no Brasil, segundo a 

historiadora Denise Moura:

Essa nefasta prática chegou ao Brasil junto com as caravelas portuguesas: 
Quando Portugal começou a colonização, a coroa não queria abrir mão do 
Brasil, mas também não estava disposta a viver aqui. Então, delegou a outras 
pessoas a função de ocupar a terra e de organizar as instituições. Só que 
como convencer um fidalgo português a vir para cá sem lhe oferecer 
vantagens? A coroa então era permissiva, deixava que trabalhassem aqui 
sem vigilância. Se não, ninguém viria. Assim, a um oceano de distância da 
metrópole, criou-se um clima propício à corrupção, em que o poder e a 
pessoa se confundiam e eram vistos como uma coisa só. No Brasil colônia, 
assim como hoje, a corrupção permeava diversos níveis do funcionalismo 
público. Na época, atingia desde o governador, passando por ouvidores, 
tabeliães e oficiais de justiça, chegando até ao funcionário mais baixo da 
Câmara, que era uma espécie de fiscal de assuntos cotidianos (MOURA, 
2012, n.p).

No mesmo sentido Castro defende que "O povo do Brasil representaria, 

portanto, a síntese cultural de um povo que tem por natural o desrespeito à lei, o que 

se faz com o anúncio corriqueiro de normas que ‘não pegam’” [...], e conclui com 

objetividade que a consequência desses fatos é o aumento nos níveis de 

arbitrariedade estatal e sua corrupção (CASTRO, 2019, n.p).

E correlacionando com a Lei objeto dessa monografia:

Com esse cenário já doentio, mas que atingiu níveis febris em razão dos 
movimentos populares que invadiram as ruas brasileiras no ano de 2013, num 
ambiente em que recursos aos borbotões foram carreados aos megaeventos 
desportivos (Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016), 
em detrimento de investimentos em educação e saúde -  palavras de ordem 
do povo brasileiro na altura -  foi editado o normativo que examinaremos 
nessa obra (PESTANA, 2016, n.p).
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Como lampejo de esperança no combate corruptivo nacional e tratado 

por alguns doutrinadores como uma resposta do Congresso às manifestações 

populares de 2013, a Lei 12.846 foi sancionada, buscando principalmente penalizar 

as condutas ilícitas de sociedades jurídicas no trato com a Administração Pública.

3.2 Tratados internacionais e Antecedentes à Lei Anticorrupção

Nas últimas décadas a relevância dos tratados internacionais perante os 

países foi ganhando cada vez mais destaque. No cenário nacional não foi diferente e 

inúmeros doutrinadores destacam as influências de tratados internacionais na 

legislação nacional e principalmente na Lei anticorrupção.

De tal maneira o entendimento dos tratados internacionais8 se revela de 

vital importância para a compreensão da evolução da normativa jurídica do combate 

à corrupção, assim como para os elementos influenciadores da edição da lei 12.846 

de 2013.

Segundo Carvalhosa (2019) no âmbito do Direito Internacional Público, 

o Estado brasileiro já havia se imiscuído a incriminar de maneira ampla e universal 

personalidades jurídicas por atos corruptivos contra a Administração Pública, ao 

validar a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico -  OCDE, de 1997 (Decreto n. 3.678, de 

2000), expressamente remida no art. 9° da presente Lei; a Convenção Interamericana 

contra a Corrupção, de 1996 (Decreto n. 4.410, de 2002); e por fim, a Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003 (Decreto n. 5.687, de 2006).

Seguindo essa linha de raciocínio, segundo Pestana:

[...] o exame retrospectivo nacional revela que no Brasil, após o Congresso 
Nacional ter aprovado o ato multilateral por meio do Decreto Legislativo n. 
125/2000, foi editado o Decreto n. 3.678/2000, que promulgou a Convenção 
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais, levando-se em conta a Versão 
Revisada da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
-  OCDE, convenção concluída em Paris, em 17.12.1997, determinando a sua 
execução e cumprimento nos termos em que se expressou (PESTANA, 2016, 
n.p).

8 Por definição temos que: “Por tratado entende-se o ato jurídico por meio do qual se manifesta o acordo 
de vontades entre dois ou mais sujeitos de direito internacional” (ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2012, 
n.p).
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Posteriormente de acordo com Pestana (2016, n.p), "Em solo brasileiro 

editou-se o Decreto n. 4.410/2002, que promulgou a Convenção Interamericana 

contra a Corrupção, de 29.03.1996, após o Congresso Nacional tê-la aprovado por 

meio do Decreto Legislativo n. 152/2002”.

Analisando essa convenção o autor discorre que:

Essa convenção tinha o propósito de promover e fortalecer o 
desenvolvimento, por cada um dos Estados-partes, dos mecanismos 
necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção e promover, 
facilitar e regular a cooperação entre os Estados-partes a fim de assegurar a 
eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e 
erradicar a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos 
de corrupção especificamente vinculados a seu exercício (PESTANA, 2016,
n.p).

E continua a análise:

Subsequentemente, o presidente da República emitiu o Decreto n. 
5.687/2006, por meio do qual promulgou a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
31.10.2003 e assinada pelo Brasil em 09.12.2003, cujo texto fora aprovado 
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 348/2005, tendo 
por finalidade:
a) promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e 
eficientemente a corrupção;
b) promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência 
técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de 
ativos;
c) promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão 
dos assuntos e dos bens públicos (PESTANA, 2016, n.p).

Na visão de Carvalhosa (2019) não obstante existirem no Brasil 

inúmeras leis que em conjunto ou em maneira individual, já previam penalidades para 

personalidades jurídicas delituosas no trato com os entes públicos9, este aspecto 

normativo nacional ainda não se encontrava de pleno acordo com os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil no combate à corrupção, uma vez que não era 

possível a aplicação de sanções a todas as personalidades jurídicas que praticavam 

atos corruptivos contra a administração pública.

Já na visão de Pestana (2016), as alterações legislativas ocorridas no 

final do século XX e início do século XXI, representaram um aprimoramento no

9 Como exemplo podemos citar as Leis n° 8.429/92 -  Lei de improbidade administrativa, Lei n° 8.666/93 
-  Lei das licitações, Lei n° 9.613/98 -  Lei de lavagem de dinheiro, o próprio Código Civil e a Lei n° 
12.850/2013 -  Lei das organizações criminosas.
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aparelhamento estatal de combate à corrupção, podendo o Brasil ser incluído na 

relação dos países em contenda contra a corrupção. Isso ocorre uma vez que as 

normas jurídicas possibilitam a penalização de pessoas jurídicas que praticam atos 

corruptivos contra a Administração Pública, pelo menos no plano teórico.

No mesmo sentido e com o destaque temporal, segundo conta no 

parecer da Procuradoria-Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

- ADI 5261:

O Brasil, desde a década de 2000, tornou-se signatário dos mais relevantes 
instrumentos jurídicos de prevenção e repressão à corrupção, tanto no plano 
interno quanto no internacional. São eles a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção (também conhecida como United Nations Convention 
Against Corruption -  UNCAC), a Convenção Interamericana contra a 
Corrupção (também conhecida como Convenção da OEA) e a Convenção 
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais (também conhecida como Convenção 
da OCDE) (BRASIL. ADI 5261,2015).

E continua a sua explanação sobre o tema, destacando o que veio a 

resultar na Lei 12.846/2013: "Após longos anos de vigência desses acordos 

internacionais, o Executivo, a fim de dar-lhes cumprimento, encaminhou o projeto de 

lei 6.826/2010, elaborado conjuntamente pela Controladoria-Geral da União, pelo 

Ministério da Justiça e pela Casa Civil da Presidência da República” (BRASIL. ADI 

5261, 2015). Destacando assim uma profunda correlação entre a edição de Tratados 

Internacionais nos quais o Brasil é signatário e a promulgação da Lei em destaque.

Observa-se assim, na explanação de inúmeros doutrinadores e juristas 

aplicadores da lei em questão, o reconhecimento da importante e ampla influência da 

legislação abordada dos inúmeros Tratados Internacionais nos quais o Brasil se fez 

signatário, principalmente nos fins da década de 90 até os dias atuais, acompanhando 

assim uma tendência de compliance mundial.

3.3 Lei 12.846/13 e suas motivações

Diante desse cenário, os alicerces que serviriam de base para a 

promulgação da Lei 12.846 de 2013 estavam cada vez mais solidificados.

De acordo com Carvalhosa (2019), se observarmos a ratificação pelo 

Brasil da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Convenção
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Interamericana contra a Corrupção e da Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, já elucidados anteriormente nesse trabalho, repara-se que na esfera do 

Direito Internacional Público, já havia um comprometimento nacional de se 

responsabilizar personalidades jurídicas de maneira irrestrita e geral por atos de 

corrupção pública.

Segundo o mesmo autor (CARVALHOSA, 2019), essa ampla legislação 

pode ser elucidada com ações jurídicas autônomas, outras vezes complementares. 

Temos as principais Leis de combate à corrupção que são: a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n. 8.429 de 1992), na Lei de Licitações, (Lei n. 8.666, de 1993), 

nas Leis de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613 de 1998 e n. 10.467, de 2002) na Lei 

de Parceria Público-Privada (Lei n. 11.079, de 2004), na Lei de Filantropia (Lei n. 

12.101, de 2009) na Lei Antitruste (Lei n. 12.529, de 2011) na Lei do Marco Regulatório 

do Terceiro Setor (Lei n. 13.019, de 2014, no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n. 8.078, de 1990), na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101, de 

2000), na Lei Complementar sobre Sigilo das Operações Financeiras (Lei 

Complementar n. 105, de 2000), na Lei do Mercado de Capitais (Leis n. 4.728, de 

1965 e n. 6.385 de 1976.

De acordo com Carvalhosa (2019), a Lei n. 12.846 que foi sancionada 

no dia 1° de agosto de 2013 e que entrou em vigor no final de janeiro de 2014, foi de 

extrema importância no combate à corrupção contra a administração pública, se 

destacando de todas as outras leis já citadas.

Para Pestana isso é exemplificado com a justificativa de que:

A Lei n. 12.846/2013 expressamente dispôs -  logo nos enunciados inaugurais 
do seu texto - ,  que a responsabilidade atribuída às pessoas jurídicas 
envolvidas nos atos lesivos que especificou seria da espécie objetiva, 
assegurado, entretanto, às pessoas físicas dos seus administradores e 
agentes a aplicação da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade 
objetiva, como se sabe, é aquela que prescinde da verificação da ocorrência 
de dolo ou culpa do elemento causador. Enfatiza o aspecto causal, mas não 
a culpa. No caso, refere-se ao risco que as empresas possuem de, nas 
relações que estabelecem com o Estado, sobretudo, neste ponto, no portal 
da Administração Pública, serem potencialmente ofensoras de valores 
relevantes para a coletividade e, consequentemente, para o Estado brasileiro, 
quais sejam: a moralidade, a probidade e o patrimônio público (PESTANA, 
2016, n.p)

Já para Carvalhosa (2019) isso ocorre, porque a Lei que foi denominada 

principalmente de Lei da Empresa Limpa ou Lei Anticorrupção elucidou de uma
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maneira ampla sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

contra o Estado, possuindo o mérito de prever punição para os delitos corruptivos nos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, sua previsão abarca também 

todas as instâncias federativas: a União, os Estados e os municípios.

E continua o autor:

A presente Lei, ademais, torna as companhias objetivamente responsáveis 
por atos de corrupção junto ao Poder Público independentemente das 
pessoas físicas envolvidas, direta ou indiretamente, no ilícito. Essa 
responsabilidade objetiva alcança a solidariedade entre empresas 
controladoras, controladas e consorciadas, aquelas resultantes de fusões e 
de aquisições, além das terceiras envolvidas nas condutas corruptivas 
tipificadas na presente Lei (CARVALHOSA, 2019, n.p).

Por fim, conclui com maestria o autor sua exposição inaugural sobre a 

Lei Anticorrupção:

Tem, outrossim, o Diploma por finalidade estabelecer normas regulamentares 
(artigo 7°, parágrafo único) de conformidade (compliance) no seio das 
pessoas jurídicas, através da adoção de códigos de ética; processos de 
análise de riscos de desconformidade; treinamento, e auditoria interna com 
poderes de verificação do mérito das transações praticadas ou por praticar e, 
ainda, serviços de prevenção (inteligência), tudo visando o combate à prática 
da corrupção junto ao Poder Público (CARVALHOSA, 2019, n.p).

Já Bittencourt (2019) preferiu enfatizar que com a entrada em vigor da 

Lei 12.846/2013 o normativo jurídico nacional ganha uma nova lei de combate à 

corrupção que atua principalmente nas licitações e contratações públicas. Segundo o 

jurista, a responsabilização objetiva das empresas fortalece o Estado Democrático de 

Direito ao buscar extirpar a corrupção comumente enraizada em nosso país, cujo 

principal foco de afetação consiste nas licitações e contratações públicas. Entretanto, 

enfatiza a necessidade de um amplo estudo da lei de modo a possibilitar a melhor 

construção interpretativa do direito em questão.

Adotando uma postura mais cautelosa, Carvalhosa aduz que:

[...] não obstante a iniciativa da presente Lei seja fundamental para coibir a 
prática de atos de corrupção por pessoas jurídicas, junto ao Poder Público 
(corrupção pública) -  prática essa cada vez mais constante e sistêmica em 
nosso País -  deve-se enfatizar a necessidade de sua interpretação razoável, 
tendo por base os Princípios Gerais de Direito e o Ordenamento Jurídico, a 
partir dos mandamentos constitucionais (CARVALHOSA, 2019, n.p).
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E continua a sua explanação sobre o tema, destacando o que veio a 

resultar na Lei 12.846/2013: "Após longos anos de vigência desses acordos 

internacionais, o Executivo, a fim de dar-lhes cumprimento, encaminhou o projeto de 

lei 6.826/2010, elaborado conjuntamente pela Controladoria-Geral da União, pelo 

Ministério da Justiça e pela Casa Civil da Presidência da República” (CARVALHOSA, 

2019, n.p). Destacando assim uma profunda correlação entre a edição de Tratados 

Internacionais nos quais o Brasil é signatário e a promulgação da Lei em destaque.

De acordo com diversos doutrinadores10, a lei edita importante 

mecanismo legal para prevenir e reprimir a corrupção. Nesse sentido temos Fausto 

Martin de Sanctis:

A abrangência transnacional da corrupção compeliu a comunidade 
internacional a adotar tratados e convenções, sendo o Brasil signatário da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida), 
promulgada pelo Dec. 5.687, de 31.01.2006, marco legal do combate a esta 
modalidade delitiva. No âmbito da Organização dos Estados Americanos -  
OEA, o Brasil também é parte da Convenção Interamericana contra a 
Corrupção, promulgada pelo Dec. 4.410, de 07.10.2002, sendo subscritor, 
ainda, da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção 
da OCDE), promulgada pelo Dec. 3.678, de 30.11.2000 (SANCTIS apud 
BRASIL. ADI 5261,2015).

Nesse mesmo sentido temos o elucidado no parecer da Procuradoria- 

Geral da República na ADI 5261 (BRASIL, 2015): "O esforço do Estado brasileiro no 

combate à corrupção tem sido reconhecido[,] já que o país foi o primeiro convidado a 

integrar a Open Government Partnership (OGP) ou Parceria para Governo Aberto” .

A OGP trata-se de uma iniciativa internacional, que se iniciou em 2010, 

sob o pleito do ex-presidente Norte-Americano Barack Obama. Segundo a 

Procuradoria-Geral da República -  PGR o objetivo dessa iniciativa transnacional é: 

[...] é assegurar compromissos concretos de governos nas áreas de promoção da 

transparência, luta contra a corrupção, participação social e de fomento ao 

desenvolvimento de novas tecnologias, de maneira a tornar os governos mais abertos, 

efetivos e responsáveis (BRASIL. ADI 5261, 2015).

Tal fato demonstra não só a importância da lei em comento, mas também 

de toda a legislação esparsa que vem sendo adotada pelo Estado brasileiro desde os

10 Fausto Martin de Sanctis, Leonardo Bellini de Castro e Sidney Bittencourt para ficarmos somente em 
alguns exemplos.
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fins da década de 90, direcionando a normatização pátria para estar de acordo com o 

mais atual e eficiente em termos de normas de compliance presentes no mundo.

No âmbito legislativo, a regulamentação da responsabilização civil e 

administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública (a Lei Anticorrupção 12.846, de 01.08.2013) teve sua sanção motivada em 

parte por conta das manifestações populares ocorridas a partir de junho de 2013, que 

evidenciaram a rejeição da sociedade a atos de corrupção e o descrédito das 

instituições pátrias. Tais manifestações serviram de alerta ao Congresso Nacional de 

que a proteção do patrimônio público, perda de confiança nas instituições 

governamentais e a rejeição a atos corruptivos ganharam maior enlevo.

De acordo com a PGR, a edição da Lei Anticorrupção mostrou que: 

"Adequa-se, assim, o legislador também à Recomendação 35 do Grupo de Ação 

Financeira Internacional -  GAFI, que incita os países-membros a adotar uma 

variedade de sanções a serem aplicadas às pessoas físicas e jurídicas (cíveis, 

criminais e administrativas)” (BRASIL. ADI 5261,2015).

E continua:

[...] Buscou-se [sic] meios para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e 
obter efetivo ressarcimento dos prejuízos causados por atos que beneficiam 
ou interessam, direta ou indiretamente, a pessoa jurídica e teve por objetivo 
"a repressão aos atos de corrupção, em suas diversas formatações, 
praticados pela pessoa jurídica contra a Administração Pública nacional e 
estrangeira”. Observe-se que a Administração Pública aqui tratada é a 
Administração dos três Poderes da República -  Executivo, Legislativo e 
Judiciário -  em todas as esferas de governo -  União, Distrito Federal, estados 
e municípios - ,  de maneira a criar um sistema uniforme em todo o território 
nacional, fortalecendo a luta contra a corrupção de acordo com a 
especificidade do federalismo brasileiro.
[...] Esta Lei possui mecanismos eficazes de recuperação do patrimônio 
público na medida em que impõe sanções que atingem o faturamento da 
empresa, o perdimento de bens, dentre outros, sinalizando uma maior 
probabilidade de recuperação de ativos (SANCTIS apud BRASIL. ADI 5261, 
2015).

De acordo com Paulo Roberto Galvão de Carvalho (2015), em primeiro 

lugar esse foco legislativo iniciou-se em virtude de um problema concorrencial no 

âmbito do mercado. A justificativa da edição do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 

de 1977, foi o de que as atividades corruptivas geravam desequilíbrios no mercado, 

uma vez que empresas conseguiam negócios e participações no comércio, 

independentemente do grau de eficiência operacional. Isso estimulava a busca do
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lucro mediante a obtenção de negócios obscuros, com a preocupação com a eficiência 

e produtividade ficando em segundo plano.

Todavia, isso gerou uma consequência negativa para as empresas 

americanas, conforme destaca o texto:

No entanto, enquanto a concorrência entre as empresas americanas para 
obtenção de negócios no exterior foi ao menos formalmente atendida pela 
edição do FCPA, adveio da medida um efetivo negativo em relação à disputa 
entre as empresas americanas e as concorrentes de outros países.
Tendo sido os Estados Unidos o primeiro país a adotar, de forma isolada, 
legislação punitiva de corrupção praticada no exterior, as empresas europeias 
e asiáticas que disputavam contratos com as empresas americanas no 
exterior passaram a ter a vantagem competitiva de estarem mais livres para 
obter contratos mediante corrupção (CARVALHO apud BRASIL. ADI 5261, 
2015).

Em virtude desse fato ocorreu uma pressão política norte-americana 

para que a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

negociasse mediante um tratado internacional uma forma de obrigação para que as 

economias de mercado se comprometessem mediante uma normativa semelhante 

(ADI 5261).

Com consequência desse fato tivemos a Convenção sobre o Combate 

da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais da OCDE, de 1997, que gerou a obrigatoriedade de 41 países a 

editarem legislação punitiva da corrupção de caráter internacional. A lei 12.846/2013 

(ADI 5261).

Por essa razão, o governo americano pressionou a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a negociar um tratado 
internacional que obrigasse as economias de mercado a adotarem legislação 
semelhante. Isso resultou na Convenção sobre o Combate da Corrupção de 
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais da OCDE, de 1997, que, de fato, obrigou 41 países a editarem 
legislação punitiva da corrupção transnacional. O UK Bribery Act, os crimes 
de corrupção ativa em transação comercial internacional (inseridos no Código 
Penal pela Lei 10.467/2002) e a própria Lei 12.846/2013 são também 
decorrência dessa convenção (BRASIL. ADI 5261,2015).

Dessa forma, diante da exigência para países diversos de uma 

legislação que buscava uniformizar o combate a corrupção no âmbito internacional, 

buscava-se também evitar que empresas de alguns países sofressem restrições 

econômicas apenas em determinados mercados, evitando assim, uma "corrida” de 

atração de investimentos em virtude de políticas legislativas de abrandamento da
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legislação anticorrupção, o que também é conhecido como race to the bottom (ADI 

5261).

E por fim conclui:

[...] A necessidade de endurecimento contra a corrupção também fez 
aumentarem os estudos sobre os métodos utilizados para prática dos ilícitos. 
Concomitantemente à evolução dos meios estatais para a investigação e 
punição dos crimes de colarinho branco, do crime organizado e dos delitos 
praticados por intermédio de pessoas jurídicas, pretendeu- se dotar o 
enfrentamento à corrupção de meios mais eficazes para se alcançar uma 
condenação efetiva. No caso da corrupção, esse fortalecimento da repressão 
estatal é especialmente importante, poque o modus operandi utilizado para 
prática desses crimes em muito diverge do que costumam seguir os crimes 
comuns (CARVALHO apud BRASIL. ADI 5261,2015).

Posteriori, observamos a necessidade imperiosa de medidas legais 

eficazes no combate à corrupção, cujo crime usualmente é de complexa 

comprovação, principalmente se levarmos em conta a sua prática nos meios 

empresariais, não bastando para isso normas gerais e genéricas.

Nesse sentido, a PGR evidencia as principais características corruptivas: 

"Com efeito, a corrupção tem três características que a diferenciam dos demais ilícitos 

e dificultam a utilização de técnicas convencionais de repressão” (BRASIL. ADI 5261, 

2015).

E continua a dissertação sobre o tema:

Em primeiro lugar, a corrupção é invisível e secreta: trata-se de um acordo 
entre o corrupto e o corruptor, cuja ocorrência, em regra, não chega ao 
conhecimento de terceiros. Além disso, a corrupção não costuma deixar 
rastros: o crime pode ser praticado mediante inúmeras condutas cuja 
identificação é dificílima, e, ainda que provada uma transação financeira, é 
ainda necessário demonstrar que o pagamento tinha realmente por objetivo 
um suborno. fim, a corrupção é um crime sem vítima individualmente 
determinada -  a vítima é a sociedade - , o que dificulta sua comunicação às 
autoridades, já que não há um lesado direto que se sinta obrigado a tanto 
(BRASIL. ADI 5261,2015).

Nesse caso, a robustez do combate corruptivo passa não só por sanções 

mais "fortes” aos autores do delito, mas também por novas modalidades de 

responsabilização que sejam adequadas à evolução da natureza e_modus operandi 

dos atos delitivos. Nesse contexto ganha importância a responsabilização objetiva da 

personalidade jurídica por atos praticados em seu interesse, além da introdução de 

mecanismos especiais como acordos de leniência. Temos também a criação de tipos 

penais que criminalizam atos indicativos do ato corruptivo, como a necessidade de
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manter os registros contábeis adequados, conforme previsão expressa no FCPA (ADI 

5261).

Por fim, analisando a importância do processo regulatório com o apoio 

da auto regulação, temos:

Por fim, experiências de regulação inovadoras ao redor do mundo, aliadas ao 
estudo acadêmico dos métodos de regulação, levaram ao entendimento de 
que pode ser mais eficaz a adoção de um misto de métodos regulatórios, ao 
invés de se fixar em apenas uma modalidade. Assim, no caso dos modernos 
diplomas anticorrupção no mundo, pode-se ver uma reunião de 
fortalecimento da regulação do tipo comando e controle, com um -  
aparentemente paradoxal -  incentivo à autorregulação.
Nessa linha, ao mesmo tempo em que tais diplomas ampliam as sanções 
pelos atos de corrupção e impõem condutas aos potenciais malfeitores, eles 
também incentivam que empresas adotem programas de compliance, que 
deverão ter seu conteúdo criado e avaliado pelo próprio ente regulado.
Com isso, pretende-se aliar o rigor da intervenção estatal aos benefícios da 
autorregulação. E, de fato, ao incentivar que as empresas elejam quais 
procedimentos e medidas para o combate à corrupção são necessários e 
razoáveis em seu próprio seio, essas legislações reconhecem que as próprias 
empresas têm a expertise necessária para impor condutas internas de forma 
mais eficaz (BRASIL. ADI 5261,2015).

Nota-se (ADI 5261), que embora ocorra uma grande divergência em 

inúmeros pontos das legislações adotadas para a prevenção e combate à corrupção 

ao redor do mundo, eles seguramente possuem fontes e inspirações comuns, e essa 

noção será de grande valia para o entendimento da legislação local e internacional.

A Procuradoria-Geral da República continua em seu parecer afirmando 

que: "De fato, todos contêm caraterísticas que denotam, em maior ou menor grau, sua 

aderência aos pontos acima citados, cujos reflexos poderão ser melhor 

compreendidos ao se comparar os principais elementos de cada legislação” (BRASIL. 

ADI 5261,2015).

E destaca que: "O art. 173, § 5°, da Constituição da República permite, 

como mencionado, responsabilizar pessoas jurídicas, de forma autônoma em relação 

à responsabilidade (civil, penal etc.) de seus dirigentes” (BRASIL. ADI 5261,2015).

Conclui-se desses fatos que a possibilidade de responsabilidade objetiva 

de personalidades jurídicas busca não somente o caráter sancionatório da norma, 

mas também o caráter preventivo. Busca assim, prevenir os atos ilícitos, e a imposição 

de ressarcimento de danos para as pessoas jurídicas contribui com esse caráter 

inibitivo, ainda que eventualmente não sejam responsabilizados administradores da 

sociedade jurídica (ADI 5261).
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Já para Nicolao Dino de Castro e Costa Neto isso “Evidencia a natureza 

preventiva da responsabilidade administrativa atinente a infrações e sanções 

ambientais. O comentário é plenamente aplicável, guardadas as proporções 

adequadas, à responsabilização por ilícitos oriundos de atos lesivos ao patrimônio 

público (COSTA NETO apud BRASIL. ADI 5261, 2015)” .

E continua o autor afirmando que: “Ante a autonomia das instâncias, a 

promoção de responsabilidade administrativa em face de condutas lesivas ao meio 

ambiente independe da responsabilização nas esferas penal e civil” (COSTA NETO 

apud BRASIL. ADI 5261,2015).

Em análise jurisprudencial, encontramos julgados da Presidência da 

República e a Advocacia- Geral da União e do Supremo Tribunal Federal, que em 

matéria de responsabilidade civil objetiva de pessoas jurídicas, demonstra 

entendimento no sentido da viabilidade da medida. A título exemplificativo, temos o 

seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. 
CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À 
PERSEUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO 
ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O art. 225, § 3°, da Constituição Federal não condiciona a 
responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à 
simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito 
da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla 
imputação.
2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam 
pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, 
sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a 
uma pessoa concreta.
3. Condicionar a aplicação do art. 225, § 3°, da Carta Política a uma concreta 
imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma 
constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de 
ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade 
pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização 
dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do 
bem jurídico ambiental.
4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes 
da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso 
concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram 
ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, 
e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da 
entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar 
determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com 
subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização 
conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras 
oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou 
parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de 
responsabilidade penal individual.



35

5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, 
provido (STF. Primeira Turma. Recurso extraordinário 548.181/PR. Rel.: Min. 
ROSA WEBER. 6/8/2013, maioria. DJe 213, 29 out. 2014) (BRASIL. STF, 
2014).

Demonstrando não ser essa uma decisão isolada, temos o julgado do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. 
ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. PERDA DE DENTE PERMANENTE 
DURANTE PASSEIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO POR OMISSÃO. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. 
PREVISÃO DO EVENTO DANOSODEVER DE INDENIZAR. DANO 
MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. O aluno de escola pública, que 
sofre acidente durante passeio promovido e supervisionado pela escola, 
vindo a perder dente permanente em decorrência de sinistro, possui direito à 
percepção de indenização do Estado. 2. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de 
direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a 
terceiros, com fundamento no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, tanto por 
atos comissivos quanto por omissivos, desde que demostrado o nexo causal 
entre o dano e a omissão do Poder Público. 3. Embargos infringentes 
improvidos. (STF. Primeira Turma. Agravo regimental no RE 897.080/DF. 
Rel.: Min. ROSA WEBER. 22/09/2015, unânime) (BRASIL. STF, 2014).

Desse modo, observa-se a justificativa, a necessidade e a anterioridade 

da responsabilização objetiva que já ocorria previamente no Direito Nacional e ganhou 

um enfoque diverso com a Lei 12.846 de 2013.

3.4 Responsabilidade objetiva

O instituto da Responsabilidade Objetiva é um dos aspectos mais 

discutidos da Lei anticorrupção. Inicialmente é importante frisar a que existem dois 

principais tipos de responsabilização utilizadas, a objetiva e a subjetiva.

A principal diferença da responsabilização objetiva para a subjetiva 

reside no fato que na primeira se observa a conduta do autor, o dano causado e o 

nexo causal gerado entre a conduta e o dano causado. Já na subjetiva, além desses 

aspectos observa-se também a culpa do agente, isto é, a conduta do agente tem que 

ser intencional, a pretensão do agente na aplicação da conduta.

Dessa maneira, acreditavam os legisladores e boa parte da doutrina que 

a condenação de ilícitos praticados por personalidades jurídicas seria mais célere e 

eficiente, haja vista a usual dificuldade de tipificação do caráter da intenção do autor 

do fato.
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Nesse sentido, segundo Carvalhosa:

Um dos principais aspectos da presente Lei é a de responsabilização objetiva 
da pessoa jurídica, na esfera administrativa, por atos de corrupção elencados 
no seu art. 5°. Esse regime constitui a transposição para o direito penal- 
administrativo da teoria da imputação objetiva, que representa o instrumento 
moderno de julgamento e condenação por parte do juiz criminal, não mais 
fundado na causalidade tipo-dolo, mas na causalidade conduta-benefício 
procurado ou obtido pela pessoa jurídica corrupta (CARVALHOSA, 2019,
np).

De acordo com Carvalhosa (2019) a responsabilização objetiva difere- 

se do tipo subjetivo na prática delitiva que possui o alicerce no dolo ou culpa como 

elemento causal da tipificação legal. Na responsabilidade objetiva o que caracteriza o 

delito é o dever agir da pessoa jurídica diante das circunstâncias reais de seu 

relacionamento com o Poder Público analisando as especificidades de cada caso 

particular.

"Assim, o que a autoridade administrativa julgadora aprecia é a 

proatividade (comissão pura) ou a evitabilidade (comissão omissiva) no que respeita 

aos fatos corruptivos apurados, no caso concreto” (CARVALHOSA, 2019, n.p).

E continua: "Descarta-se, portanto, o caráter subjetivo da intenção 

dolosa. Julga-se pelo dano que a conduta corruptiva ativa ou omissiva da pessoa 

jurídica produziu ao bem jurídico, ou seja, ao Estado e, via de consequência, à 

sociedade, à coletividade” (CARVALHOSA, 2019, n.p).

Sobre os aspectos influenciadores da normativa: [...] "na Lei 

12.846/2013, seguindo uma tendência internacional, procura responsabilizar a 

empresa que tenha sido considerada corruptora, adotando penalizações 

administrativas e civis” (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E disserta o autor:

As sanções previstas ocupam as esferas administrativa e cível, e não penal, 
professando uma orientação universal de ampliação e predomínio da 
jurisdição administrativa sobre a penal. A intenção, certamente, é deixar a 
questão para o campo penal tão somente quando se esgotarem as proteções 
ao bem jurídico albergadas em outros ramos do Direito. Ademais, é cediço 
que os processamentos nas esferas administrativa e cível são mais ágeis e 
eficazes (BITTENCOURT, 2015, n.p).

Para Bittencourt (2015) a responsabilização objetiva presente na lei de 

modo a responsabilizar as personalidades jurídicas que executem contra a
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Administração Pública ocorre de uma maneira arrojada. A lei vale-se da 

responsabilidade objetiva da personalidade jurídica pelos atos que atentem contra o 

patrimônio público, abrangendo tanto o nacional ou estrangeiro, abarcando também 

os princípios da Administração Pública, incluindo compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil, praticados em seu interesse ou benefício.

E explica o autor o instituto da responsabilidade objetiva:

A responsabilidade objetiva é aquela que se dá sem que tenha havido culpa 
ou dolo do agente, conforme consignado no parágrafo único do art. 927 do 
CC/2002, que pugna pela obrigação da reparação do dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, em risco para os direitos de outrem (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E reforça:

Repisa-se que, para que a pessoa jurídica seja responsabilizada, não haverá 
necessidade que a ação se revista de culpa ou dolo, bastando tão somente 
que fique evidenciado que prepostos da pessoa jurídica praticaram, no 
interesse ou benefício da mesma, as condutas ilícitas elencadas no diploma, 
e que delas decorreram danos ao Erário. Faz-se mister, portanto, a prova do 
nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o ato ilícito 
(BITTENCOURT, 2015, n.p).

Por óbvio a responsabilização da personalidade jurídica, de um modo 

geral requer a identificação das pessoas físicas que representem a sociedade jurídica. 

"Mas, mesmo que não seja possível a identificação dessas pessoas físicas, é factível, 

em função da responsabilidade objetiva corporativa, o prosseguimento do feito contra 

a pessoa jurídica” (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E aduz o autor: "Para fins de responsabilização, é suficiente, portanto, a 

comprovação do ato de corrupção e o nexo de causalidade entre ele e a pessoa 

jurídica” (BITTENCOURT, 2015, n.p).

Para o doutrinador a finalidade da lei é "fazer com que as pessoas 

jurídicas estabeleçam sistemas de controle sobre as condutas de seus agentes, de 

modo a evitarem práticas de corrupção, já que não poderão se isentar de 

responsabilização alegando desconhecimento” (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E analisa as possíveis alegações de inocência das pessoas jurídicas:

Tecnicamente, não poderão alegar inocência em face da inexistência de 
culpa in vigilando (que ocorre quando é ocasionada pela ausência de
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diligência, atenção, vigilância, fiscalização ou quaisquer outros atos de 
segurança do agente, no cumprimento do dever, para evitar prejuízo a 
alguém), pois a lei enquadra a situação em culpa concorrente (que ocorre 
quando empregado, empregador e prepostos agem cada qual com a parcela 
de culpa) (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E conclui que:

Extrai-se desse quadro os seguintes requisitos para a responsabilização 
objetiva da pessoa jurídica: i) prática de uma conduta comissiva e/ou omissiva 
subsumível à tipologia taxativa prevista no art.5° da lei; ii) identificação da 
pessoa natural responsável pelo ato lesivo e sua relação instrumental com a 
pessoa jurídica beneficiada; iii) dano material ou moral em desfavor da 
Administração Pública e respectivo nexo causal com a conduta lesiva 
praticada.

Para Castro citando Maria Sylvia Zanella, "a legislação não exige a 

demonstração de um vínculo formal da pessoa natural com a pessoa jurídica e nem 

tampouco que essa tenha conhecimento ou tenha aprovado a conduta ilícita que tenha 

se operado em seu benefício” (DINIZ apud CASTRO, 2019, n.p).

Para o autor:

A imputação do ato praticado pela pessoa natural em favor da pessoa jurídica 
tem apenas os seguintes caracteres alternativos: i) objetivo funcional, ou seja, 
que a atuação ilícita da pessoa natural tenha atendido ao interesse da pessoa 
jurídica; ou ii) objetivo material, qual seja, que a pessoa jurídica tenha tido um 
benefício decorrente da atuação ilícita da pessoa natural (CASTRO, 2019,
n.p).

Para Castro (2019) a responsabilização objetiva não necessita da 

comprovação de dolo ou intenção dos administradores ou controladores da pessoa 

jurídica em relação aos atos lesivos e até mesmo de uma possível culpa in eligiendo 

no que toca aos agentes diretamente responsáveis. Para o autor "contenta-se, assim, 

apenas com uma relação instrumental entre o agente responsável pelo ato lesivo e a 

pessoa jurídica, exigindo que o referido ato tenha resultado em seu interesse ou 

benefício” (CASTRO, 2019, n.p).

Citando Pestana, Castro observa que:

Há que se considerar, no entanto, que para a viabilidade da 
responsabilização objetiva da pessoa jurídica antes se faz imperativa a 
comprovação da conduta lesiva dolosa ou culposa de seus agentes. Segue- 
se daí que há uma etapa necessária a ser transposta antes da 
responsabilização objetiva, qual seja, o da identificação de uma conduta,
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subjetivamente orientada, por parte de qualquer agente, no benefício ou no 
interesse da pessoa jurídica (PESTANA apud CASTRO, 2019, n.p)

No mesmo sentido, citando José Roberto Pimenta Oliveira sobre o tema:

A responsabilidade objetiva prevista em lei opera efeitos no plano da 
responsabilização judicial e administrativa, tal qual ocorre no domínio 
ambiental e concorrencial, sendo, portanto, afinada com paradigmas 
constitucionais de responsabilização, como a legalidade e proporcionalidade, 
tendo ainda como pano de fundo a inegável relevância axiológica dos bens 
jurídicos que tutela (OLIVEIRA; OLIVEIRA apud CASTRO, 2019, n.p).

Entretanto, destaca Castro (2019) que a instituição de responsabilidade 

civil objetiva para sociedades empresárias não constitui tema inovador no direito 

brasileiro. O artigo 37, §6° da Constituição da República já determina a 

responsabilidade objetiva civil do Poder Público por danos causados a terceiros em 

decorrência de suas atividades.

No artigo 225, §3° do mesmo diploma legal, ocorre previsão expressa de 

responsabilização objetiva de pessoas físicas e jurídicas por danos causados ao meio 

ambiente, casos independentes de culpa, mas observando somente da relação de 

causalidade entre o ato e resultado danoso (CASTRO, 2019, n.p).

Para o autor, destacando o diploma do Código Civil que em seu art. 927, 

parágrafo único, analisa "que 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, em riscos 

para os direitos de outrem” (CASTRO, 2019, n.p).

"De igual modo, o art. 931 do Código Civil também preceitua que os 

empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos 

danos causados pelos produtos postos em circulação” (CASTRO, 2019, n.p).

Destaca o autor que também são encontrados dispositivos relativos à 

responsabilidade civil objetiva do causador do dano em variados outros diplomas, 

como, por exemplo:

[...] os dispositivos atinentes às estradas de ferro (Dec. n. 2684/12, regulado 
pelo Dec. n. 51.813/63, alterado pelos Decs. n. 59.809/66, 58.365/66 e 
61.588/67, ora revogados pelo Decreto s/n de 18-2-1991); o Código Brasileiro 
de Aeronáutica (Lei n. 7565/86; RT 520:140; RF 154:158); o Código de 
Mineração (Dec. Lei n ° 277/67, com as modificações do Dec. Lei n.318/67 e 
da Lei n. 9.314/96), a legislação relativa ao transporte marinho (Dec. Lei n. 
116/67); o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), além da
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legislação relativa a atividades nucleares (Lei n. 6.453/97) (CASTRO, 2019, 
np).

Em razão disso, conclui Castro que "ainda que alhures se sustente a 

inconstitucionalidade da previsão da responsabilidade objetiva, há que se ponderar 

que a previsão não constitui propriamente uma inovação jurídica, havendo mesmo 

dispositivos constitucionais com igual teor [...]” (CASTRO, 2019, n.p).

Ultrapassada essa hipótese normativa, deve-se analisar se o instituto da 

responsabilidade objetiva e principalmente se os aspectos presentes na lei, em sua 

usabilidade prática serão de valia no combate à corrupção em solo brasileiro.
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4 CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTICORRUPÇÃO

Uma vez transposto o entendimento da Responsabilização objetiva e as 

suas diferenças frente à responsabilização subjetiva, importante destacar o porquê da 

legislação estudada se encontra em acordo com a constitucionalidade pátria.

Tal fato se demonstra ainda mais pertinente, haja vista, a polêmica 

instaurada com a instituição da personalização objetiva das pessoas jurídicas. Não 

obstante tal polêmica se encontrar "vazia” segundo boa parte da doutrina já citada 

nesse trabalho, não se pode desconsiderar as vozes dissonantes.

De destaque temos que o tema foi questionado pelo Partido Social 

Liberal (PSL) que ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5261) no 

Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa ADI, foi questionada os dispositivos da Lei 

12.846 de 2013 entre eles o instituto da responsabilização objetiva de pessoas 

jurídicas.

O pedido foi instruído com liminar que visa suspender a eficácia da 

legislação sob o fundamento de que: "A urgência se justifica em razão do nível de 

insegurança jurídica coletiva das empresas brasileiras, sobretudo na manutenção da 

garantia da atividade econômica dessas pessoas jurídicas” (BRASIL. ADI 5261,2015).

O PSL (ADI 5261) continua ao afirmar que ao se adotar a imputação 

objetiva a legislação fere disposição constitucional que estabelecem a não 

transcendência da pena, que está insculpido no artigo 5°, inciso XLV da Constituição 

Nacional e asseguram o devido processo legal, conforme previsão no inciso LIV do 

mesmo artigo.

Até a presente data11, o processo encontra-se concluso ao relator, sem 

previsão para julgamento.

Convidada a se manifestar na ADI 5261 a Câmara dos Deputados 

somente arguiu que a legislação foi processada pelo Congresso Nacional em 

processo legislativo regular.

Já a Presidência da República afirmou que:

[...] pessoas jurídicas devem responder diretamente por atos praticados em 
seu interesse ou benefício, sem prejuízo de eventual responsabilização 
individual, subjetiva, de pessoas naturais. Pontua que a possibilidade de 
responsabilização objetiva de pessoas jurídica, nas esferas civil e

11 28 de setembro de 2020.



42

administrativa, não está em contraste com os dispositivos constitucionais 
invocados. Acrescenta que a Lei Anticorrupção não representa novidade no 
ordenamento jurídico vigente, que já autoriza, em diversos diplomas, a 
responsabilização de pessoas jurídicas de forma autônoma (BRASIL. ADI 
5261,2015).

O Senado Federal por sua vez aduziu que:

[...] a edição do diploma atacado atende a anseio da sociedade e a 
mandamentos constitucionais, adotando disciplina de convenção 
internacional internalizada pelo Decreto 3.678, de 20 de novembro de 2000, 
isto é, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de que o Brasil é 
signatário. Afirmou que o Supremo Tribunal Federal reconhece a viabilidade 
de responsabilização de pessoa jurídica independentemente da 
responsabilidade de seus dirigentes (BRASIL. ADI 5261, peça 38).

Seguindo o disposto, na manifestação da Advocacia-Geral da União foi 

sustentado que a "Lei 12.846/2013 atende a compromissos internacionais do país de 

combate à corrupção e que os preceitos nela contidos dão concretude aos princípios 

da moralidade e da eficiência administrativa” (BRASIL. ADI 5261, 2015).

E encerra a dissertação afirmando que existem precedentes em que o 

mesmo STF concluiu pela responsabilização de pessoas jurídicas, 

independentemente de atribuição a pessoa física (BRASIL. ADI 5261,2015).

A Procuradoria-Geral da República vai no mesmo sentido ao dissertar 

sobre como a norma está de acordo com o Sistema jurídico nacional de combate à 

corrupção, a importância da lei na proteção do patrimônio público, o respeito da lei (e 

sua criação) aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e ausência de 

ofensa ao Princípio da Intranscendência das Penas. Vamos agora analisar cada 

aspecto elucidado pela Procuradoria.

4.1 Sistema Jurídico Nacional de combate à Corrupção

Inicialmente, não podemos esquecer de analisar que a elaboração e 

publicação da Lei 12.846/2013, não é fruto de um ato isolado, mas de uma série de 

medidas legais de âmbito nacional e internacional que exige medidas hábeis para se 

combater à corrupção e os danos dela decorrentes.

No Estado Brasileiro a corrupção é uma prática recorrente há séculos e 

ocasiona inúmeros prejuízos sociais.
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De acordo com o observado por Eduardo Cambi:

O Brasil, conforme a ONG Transparência Internacional, é um dos países mais 
corruptos do mundo. Estima-se que até R$ 130 bilhões são desviados todos 
os anos com a corrupção. Isso corresponde a cerca de 2,3% do PIB nacional. 
É tanto dinheiro que, neste montante, caberia 21,6 vezes o orçamento anual 
da cidade de Curitiba (estimado, para 2013, em R$ 6 bilhões), que é a oitava 
cidade mais populosa do país. A corrupção atrasa o desenvolvimento 
econômico e social. Restringe a vontade soberana do povo. Apropria a coisa 
pública para a realização de interesses privados. Gera promiscuidade entre 
o poder político e o poder econômico. Concentra renda. Ressalta privilégios 
e desigualdades. Impede a universalização de políticas públicas e a 
concretização de direitos fundamentais. Destrói a cidadania. Enfraquece a 
democracia (CAMBI, 2014, p. 13).

Além disso, conforme parecer da Procuradoria-Geral da República (ADI 

5261) outras consequências da atividade corruptiva consistem na degradação de 

serviços públicos, principalmente os essenciais, o que ocasiona o não acesso de 

grande parte da população a eles. Isso gera consequências que em um extremo 

chegam ao óbito de um número significativo de pessoas, como no caso de pessoas 

que não conseguem acesso ao sistema de saúde. Além disso debilita a confiança nas 

instituições democráticas, agravando desigualdades e deturpando a manifestação 

soberana do povo no processo eleitoral.

O Senado Federal, ao prestar informações, destacou:

A Lei 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção, foi editada pelo 
Congresso Nacional em decorrência da aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados n. 39, de 2013 pelas duas Casas do Poder 
Legislativo. O mencionado projeto de lei[,] de iniciativa do Poder Executivo[,] 
resultou de atuação conjunta da Controladoria-Geral da União, da Advocacia- 
Geral da União e do Ministério da Justiça, com a finalidade de disciplinar a 
responsabilização da pessoa jurídica em razão de atos de corrupção 
praticados contra a Administração Pública e criar mecanismos de compliance 
e acordos de leniência, de combate à corrupção (BRASIL. ADI 5261,2015).

Sobre a estrutura do sistema brasileiro de combate à prática de atos 

lesivos ao patrimônio público e a importância da Lei 12.846/2013, observa Ricardo 

Dip:

A Lei 8.429/1992 (de 02.06.1992) -  conhecida por Lei da Improbidade 
Administrativa -  tem sua trajetória influída, faz mais de 20 anos, por uma 
constante e, em boa parte, frutuosa experiência administrativa e pretoriana. 
Disso resultou que as tantas vezes imbricadas tarefas judiciais de 
compreensão, interpretação, integração e aplicação desse diploma 
empolgaram, de modo especial em tempos mais recentes, algumas críticas à 
Lei 8.429, críticas essas induzidas dos muitos casos julgados, que lhe
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desvelaram inconveniências. A essas críticas deu-se ainda o concurso de 
prática similar com a Lei 8.666, de 21.06.1993 -  a Lei Geral das Licitações e 
dos Contratos Administrativos - ,  e é avistável que se acolheu, com a edição 
da Lei 12.846/2013 (de 01.08.2013), parcela dessa experiência, não apenas 
para mais efetiva atuação sancionatória, mas também no campo da 
tipologização dos ilícitos e de mensuração de suas correspondentes 
penalidades. Essa Lei 12.846, dispondo sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de “atos contra a 
Administração Pública”, nacional ou estrangeira, integra, com as Leis 
8.429/1992 e 8.666/1993, o núcleo da normativa de proteção da 
Administração Pública. É dizer que esses diplomas legais emergem e 
capitaneiam, na ordem subconstitucional, um sistema legal protetivo (e não 
menos repressivo) em favor da Administração. [...] Explica-se, pois, a razão 
pela qual alguma vez queira fazer-se, no sistema brasileiro atual de combate 
às improbidades administrativas, “em cada caso” a “redenção de todos os 
casos”, “com cada réu” e a “expiação de todos os réus”. E isso, num certo e 
louvável sentido, pode esperar-se ter um começo de correção com o rol do 
art. 7° da Lei 12.846/2013 (DIP, 2014, p. 257-266).

Ainda segundo a Procuradoria outrora citada (ADI 5261), a Constituição 

Federativa do Brasil possui diretrizes que indicam a proteção ao patrimônio público, 

ao combate à corrupção e repressão a danos causados por atos contrários à lei, 

considerando também os atos praticados que atendam aos interesses da pessoa 

jurídica ou que a favoreçam.

É importante destacar, como já dito anteriormente nesse trabalho que a 

Carta Magna já possuía normativos que possibilitavam a responsabilização de 

pessoas jurídicas, de maneira independente de seus colaboradores.

A título exemplificativo, nota-se o disposto no art. 173, § 5° da 

Constituição de 1988:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. [...] § 5 o A lei, sem prejuízo da 
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua 
natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra 
a economia popular (BRASIL, 1988).

Diante do exposto, resta demonstrado no ordenamento jurídico nacional 

atual, que a responsabilização objetiva de pessoas jurídica, encontra respaldo em 

inúmeros outros dispositivos legais anteriores à Lei 12.846 de 2013.

As diversas legislações anteriores buscavam tutelar direitos individuais 

e coletivos, se utilizando da responsabilização objetiva de pessoas jurídicas, e tal fato
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corrobora o entendimento da constitucionalidade da responsabilização objetiva da Lei 

Anticorrupção e por consequente de toda o texto normativo da lei.

A Responsabilização objetiva de pessoas jurídicas, já é inserida no 

ordenamento jurídico nacional e harmônica com a ordem constitucional. Além disso, 

foi reafirmada com a Legislação dada pela Lei 12.846/2013, como consequência das 

demandas sociais e desenvolvimento do Direito no plano internacional de acordo com 

Felipe Braga Netto:

A responsabilidade objetiva atinente a pessoas jurídicas, já constante do 
ordenamento jurídico e harmônica com a ordem constitucional [...] foi 
reafirmada pela Lei 12.846/2013, tendo em vista as demandas sociais e o 
desenvolvimento do Direito no plano internacional:
Agora, porém, com o advento da Lei n. 12.846/2013, temos uma nova 
hipótese de responsabilidade objetiva no direito brasileiro. As pessoas 
jurídicas -  ou mesmo entidades não personificadas, já que o art. 1 °, parágrafo 
único, é claro nesse sentido, além de mencionar que a lei se aplica àquelas 
entidades “constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente’ -  
respondem pelas ações que lesionem ‘o patrimônio público nacional ou 
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil” (BRAGA NETTO, 2015, 
29, 31-32).

E continua o autor:

[...] Frise-se, por fim, que a responsabilidade civil é um dos temas mais 
dinâmicos do universo jurídico. É aquele que mais recebe o influxo das 
mudanças sociais. [...] Não só no Brasil mas também nos países que 
compartilham sistemas jurídicos semelhantes ao nosso, está havendo, em 
relação à responsabilidade civil, um fenômeno semelhante: olha-se menos a 
culpa, em claro contraste com o que acontecia no passado. Outro ponto 
importante, e inversamente proporcional ao anterior: cresce a preocupação 
com a vítima do dano. [...] Na busca da realização da justiça substantiva e 
concreta, deve dar primazia à restauração do equilíbrio social rompido, 
conferindo proteção qualitativamente diferenciada à vítima (BRAGA NETTO, 
2015, p. 29, 31-32).

De modo a encerrar esse aspecto da discussão normativa, nos dizeres 

do Ministro Eros Grau (3685/DF, 2006), a Constituição da República não deve ser 

interpretada em partes, considerando um pedaço e não outro. O espectro do texto 

constitucional deve ser interpretado como um sistema, buscando a harmonização 

entre preceitos, uma vez que não é válido um antagonismo entre eles.

Nesse sentido observa-se a notória constitucionalidade da Lei 12.846 de 

2013, pois utiliza-se de instrumentos já presentes no ordenamento jurídico brasileiro 

de modo a buscar uma maior efetividade no combate corruptivo.
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Respeito à moralidade administrativa e combate a atos ilícitos que gerem 

dano ao patrimônio público são impostos pela ordem constitucional. Destaca-se que 

esses temas ganham maior força na década de 1990 e materializam-se em uma 

estrutura legislativa elaborada de forma a repercutir nas diversas áreas econômicas e 

jurídicas.

Como exemplos, podem citar-se:

(i) Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429, de 2 de junho de 

1922);

(ii) Parte penal da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos 

(Lei 8.666, de 21 de junho de 1993), art. 89 e seguintes

(iii) Lei dos Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079, de 10 de abril de 

1950);

(iv) "Lei da Ficha Limpa” (Lei Complementar 135, de 4 de junho de 

2010);

(v) Lei de Defesa da Concorrência (Lei 12.529, de 30 de novembro de 

2011);

(vi) Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 

2011).

Nesse sentido segundo a Procuradoria-Geral da República:

A Lei 12.846/2013 complementa a estrutura legal do país. Define atos ilícitos 
que correspondem à prática de corrupção e, por consequência, atribui a 
pessoas jurídicas beneficiadas por essas condutas o dever de ressarcir o 
patrimônio público, autonomamente em face da responsabilização de seus 
dirigentes e representantes, em sentido lato, quaisquer que sejam (BRASIL. 
ADI 5261,2015).

Sabe-se que a corrupção no Brasil é um tema "espinhoso”, com várias 

nuances e interesses opostos. Entretanto a lei 12.846/13 busca preservar o interesse 

social de uma maneira ampla. A tentativa de se utilizar de legalismos ou formalidades 

inexistentes é antagônico ao interesse público, em que a cada instante, tanto no Brasil 

como no mundo, se busca uma sociedade mais "limpa”, transparente e honesta.
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4.2 Bens jurídicos protegidos pela Lei 12.846/13

Conforme disposto na ementa da normativa 12.846 de 2013, o principal 

estudo da lei é a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, que sejam 

lesivos ao patrimônio público12.

De acordo com a Lei 4.717 de 1965, o conceito de patrimônio público 

não se limita a bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico conforme esculpido no seu art. 1°, § 1°13.

Segundo a PGR: "O termo inclui o direito difuso, titularizado por toda 

coletividade, de correta administração dos recursos público e de observância dos 

princípios constitucionais regentes da atividade administrativa do estado”. Dessa 

maneira não há dúvidas de que a amplitude do termo atinge o erário, como elemento 

de concretização do patrimônio público (BRASIL. ADI 5261, 2015).

Tal fato não é passível de questionamentos profundos, e observa-se 

essa consequência no mundo jurídico, onde as ações de proteção ao patrimônio 

público (como as ações popular, civil, pública e por improbidade administrativa) é 

cabível o pleito de ressarcimento de danos causados ao erário (ADI 5261).

Destarte, a lei avençada encontra-se claramente em consonância com o

Sistema Jurídico Nacional de Combate à corrupção, atestando e reforçando a sua

clara constitucionalidade.

12 Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, 
personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, 
que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 
que temporariamente.

13 Art. 1° Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 
autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de 
seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais 
autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido 
ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas 
incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. § 1° - Consideram-se patrimônio 
público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 
histórico ou turístico.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm%23art141%C2%A738
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E conclui a PGR: "[...] já que sem este o estado é apenas "abstração 

teórica, despida de relevância” (BRASIL. ADI 5261,2015).

E continua o órgão federativo:

Ética administrativa e moralidade são, essencialmente, os bens jurídicos 
protegidos pela Lei 12.846/2013. Ela arrola condutas definidas como atos 
lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira.
Estes, executados pelas pessoas jurídicas indicadas no art. 1°, 
consubstanciam ilícitos hábeis a gerar responsabilização objetiva dessas 
pessoas jurídicas (BRASIL. ADI 5261,2015).

Seguindo a linha de raciocínio tem, os o preceituado no art. 5° da Lei 

12.846 de 2013 que explicita os atos lesivos à administração pública nacional ou 

estrangeira:

Art. 5° 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. 1° , 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. Acerca da tutela do bens jurídicos resguardados pelo ato normativo.

No mesmo parecer da PGR, temos a análise do Procurador da República 

Jefferson Aparecido Dias (ADI 5261) que discorre que o objetivo principal da Lei
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Anticorrupção é proteger as atitudes éticas por meio da repressão de atos de 

corrupção, portanto, o bem jurídico tutelado pela lei é, essencialmente a ética 

administrativa.

E continua:

A lei visa a combater ilícitos de corrupção, com o objetivo de evitar ocultação 
e dissimulação de reais interesses e da identidade dos beneficiários desses 
atos e de preservar lisura, transparência e concorrência justa em licitações e 
contratações públicas.
No que tange a licitações, busca reprimir fraudes desde a fase preparatória, 
em que não é raro conluio de concorrentes, a fim de ajustar objetos de 
licitações públicas, prejudicando o interesse público, alijando concorrentes 
que não integrem o esquema criminoso e assaltando os cofres públicos, com 
bens e serviços superfaturados, de qualidade inferior à devida ou 
simplesmente inexistentes (BRASIL. ADI 5261,2015).

E encerra em uma explanação extremamente didática e conclusiva:

Relativamente a contratações, pune fraude na execução contratual, com 
mudanças indevidas no objeto contratado ou em prorrogações ou 
manipulação do equilíbrio econômico dos ajustes. Pretende, ainda, coibir 
condutas que dificultem investigação e fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos. A Presidência da República, acertadamente evidenciou a 
necessidade de preservação dos comandos da Lei 12.846/2013, atinentes à 
possibilidade de imputar dever de ressarcimento de prejuízos causados ao 
patrimônio público:
A manutenção da integridade da Lei n. 12.846, por todo o exposto, é 
fundamental para o combate à corrupção; para evitar que a pessoa jurídica 
implicada busque esquivar-se da responsabilidade, sob o argumento de que 
seu funcionário [rectius: empregado] ou dirigente agiu por conta própria ou 
sem autorização ou consentimento superior. Além disso, a responsabilização 
objetiva procura enfrentar a hipótese de o ente moral valer-se de terceiro, 
com o qual não possua vínculo formal algum, para a prática de atos ilícitos 
contra a Administração Pública. A lei hostilizada, longe de colidir com o 
ordenamento constitucional, dá-lhe concretude (BRASIL. ADI 5261,2015).

Observa-se que o disposto pelo Excelentíssimo Procurador da 

República destaca os objetivos legislativos do regulamento normativo e a sua 

legalidade.

4.3 Ausência ao Princípio da Intranscendência das Penas

De acordo com partes contrárias14 a nova Lei Anticorrupção, ao se 

determinar que pessoas jurídicas sejam responsabilizadas objetivamente por danos

14 Justificativa dos pedidos protocolizados pela ADI 5261 de autoria do PSL -  Partido Social Liberal.
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causados ao patrimônio público, decorrente de atos ilícitos, estaria em desrespeito ao 

princípio da intranscendência das penas.

Inicialmente deve-se destacar que o Princípio da Intranscendência das 

Penas marca uma relação mais acentuada com a natureza criminal.

De acordo com a PGR: "A Lei 12.846/2013 impõe a pessoas jurídicas 

responsabilização, autônoma em relação à de seus dirigentes, de índole cível e 

administrativa, como se vê dos artigos. 2°, 6° e 7°15. Busca reparação de danos ao 

patrimônio público, uma vez comprovados o nexo causal e a lesão decorrente de ato 

ilícito” (ADI 5261).

Ao observamos a natureza penal do princípio da intranscendência das 

penas, o doutrinador Salo de carvalho, vai pelo mesmo esteio nos seus dizeres: "Em 

relação à atribuição da responsabilidade penal e à consequente aplicação de suas 

consequências jurídico-penais, o Brasil segue a tradição jurídica dos países 

Ocidentais de reafirmação da intranscendência” (CARVALHO, 2013, p. 403).

E conclui o autor sobre o tema:

O princípio da responsabilidade penal pessoal é, portanto, antes de tudo, 
garantia constitucional de contenção dos processos de criminalização. E, 
nesse sentido, entendido como demarcação da intervenção punitiva, 
harmoniza-se com o princípio da legalidade dos delitos e das penas (art. 5° , 
XXXIX). A proibição constitucional de imposição de pena além do autor do 
delito tem como objeto o limite determinado pelo tipo de injusto, figura 
normativa atribuída aos autores e partícipes do fato punível segundo as 
regras de imputação objetiva e subjetiva definidas pela dogmática penal 
(CARVALHO, 2013, p. 403).

Outro autor que destaca o mesmo contexto é Jorge Munhós de Souza:

A lei 12.846/2013 não se insere no âmbito do Direito Penal, mas dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas por atos de 
corrupção e suborno contra a Administração, inserindo-se declaradamente no 
âmbito do Direito Administrativo Sancionador (SOUZA, 2015, p. 37-40).

Desta forma, resta clara a dispersão da norma elucidada em relação a 

direito penal. Não obstante seja uma norma sancionadora e punitiva a Lei 12.846 se 

insere no âmbito do Direito Administrativo, e mesmo que assim não fosse, não há 

respaldo jurídico para atribuir à norma, desrespeito à intranscendência das penas.

15 Constante no Anexo A.
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5 TRÂMITES DA APLICABILIDADE DA LEI

Uma vez restando clara a constitucionalidade da LAC, iremos analisar 

aspectos de sua aplicabilidade. Nesse sentido, a lei 12.846 possui diversos institutos 

e procedimentos que visam a sua correta aplicabilidade. Iremos passar por alguns 

desses aspectos de modo a possuir um melhor entendimento e possibilitar a correta 

análise dos dados que iremos expor posteriormente.

De forma a possibilitar esse entendimento iremos discutir aspectos do 

acordo de leniência, dosimetria da pena e as sanções administrativas dispostas na lei 

12.846 de 2013.

5.1 Acordo de Leniência

Outro tema de grande destaque e relevo da Lei 12.846, que gerou 

profundos questionamentos doutrinários e jurisprudências e até uma polêmica Medida 

Provisória16 diz respeito ao acordo de leniência.

O acordo de leniência da lei 12.846 de 2013, está basicamente 

insculpido nos seus artigos 16 e 1717

Inicialmente, o disposto no art. 16 é que o responsável por celebrar o 

acordo de leniência, também denominado por alguns de "delação premiada18” é a 

autoridade máxima da Administração (BITTENCOURT, 2015).

Importante destacar os diversos nuances entre delação premiada e 

acordo de leniência. De acordo com o doutrinador Sidney Bittencourt "A delação 

premiada é aplicada nos processos criminais e a pessoas físicas. O acordo de 

leniência é aplicável a pessoas jurídicas na esfera administrativa” (BITTENCOURT, 

2015, p.138, nota de rodapé 2).

O acordo de leniência em que vamos focar a nossa análise, consiste na 

colaboração concreta com as investigações em curso e o processo administrativo,

16 Medida Provisória 703 de 2015, que teve sua vigência encerrada em 29 de maio de 2016.

17 Constante no Anexo B.

18 Regida pelos arts. 13 a 15 da Lei 9.807/1999, que estabelece normas para a organização e a 
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o 
Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção 
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação 
policial e ao processo criminal (BITTENCOURT, 2015).
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pelas personalidades jurídicas efetivamente responsáveis pela prática de atos 

danosos à Administração Pública. Mediante esse instrumento as pessoas jurídicas em 

troca de uma minoração de sua penalidade, admitem a conduta ilegal e contribuem 

com as investigações19 (BITTENCOURT, 2015).

A denominada Lei Anticorrupção não somente admite, como até certo 

ponto, também estimula a formalização do acordo de leniência, com o objetivo de 

ajudar e apoiar as providências investigativas e de apuração da prática de atos lesivos 

contrários à Administração Pública, dessa forma, acelerando, a responsabilização das 

sociedades jurídicas relacionadas com práticas eivadas de ilegalidade de acordo com 

a legislação citada (PESTANA, 2016).

De acordo com Moreira Neto e Freitas:

Por meio desta via negocial, a Administração Pública opta por uma atuação 
consensual, que lhe é aberta em hipóteses legalmente previstas, de sorte a 
tutelar, de forma mais eficiente, o interesse público primário que está a seu 
cargo. É relevante destacar-se que, nesses atos, a Administração não dispõe 
sobre direitos públicos, mas sobre as vias formais para satisfação do 
interesse público envolvido. De resto, o ordenamento jurídico brasileiro está 
repleto de previsões de acordos substitutivos [...] (MOREIRA NETO, 2014, p. 
9-20).

Resta clara que o objetivo do disposto é estimular a sociedade 

empresária envolvida em uma atitude ilícita a assumir a sua autoria, resultando como 

bônus de seu auxílio, um abrandamento da sua penalidade. Entretanto para que isso 

ocorra, será necessário que como consequência de sua colaboração ocorra a 

identificação dos demais envolvidos na infração, quando for viável; e a obtenção 

célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração 

(BITTENCOURT, 2015).

Ainda que sob algum viés, a revelação possa beneficiar inicialmente o 

infrator, uma vez que o ônus de suas atitudes ilícitas poderão ser mitigadas, em última 

instância essa ação contribui para toda a sociedade, uma vez que possibilita

19 O primeiro país a adotar uma política de leniência foram os Estados Unidos, em 1978, na busca de 
uma aplicação eficaz da legislação de defesa da concorrência em relação à repressão às condutas não 
competitivas. Essa primeira experiência, no entanto, não logrou muito êxito porque a concessão da 
leniência, materializada através da imunidade criminal, não era automática e ficava adstrita à 
discricionariedade da autoridade governamental, ainda que o candidato à leniência preenchesse todos 
os requisitos para se valer desse benefício. Somente com as alterações implementadas em 1993, que 
deram origem a um novo programa de leniência denominado de Amnesty Program, é que o instituto 
passou a ser utilizado com eficiência no combate aos cartéis, tendo solidificado-se, por fim, em 2004, 
com importantes mudanças introduzidas pelo The Antitrust Penalty Enhancement and Reform Act 
(BITTENCOURT, 2015, p. 161, nota de rodapé 5).
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apurações mais diligentes e categóricas, ao mesmo tempo em que aventa a 

possibilidade de que sanções mais opressivas e rápidas possam se manifestar, o que 

facilita de maneira veementemente que as condutas ilícitas, minguem sob o auspício 

da punibilidade, o que beneficia a toda à coletividade (PESTANA, 2016).

Dispondo nesse sentido temos também o Decreto n° 8.420 de 18 de 

março de 2015, que dispõe em seu artigo 28:

Art. 28. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas 
responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei n° 12.846, de 
2013, e dos ilícitos administrativos previstos na Lei n° 8.666, de 1993, e em 
outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação 
das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa 
colaboração:
I - a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa, quando 
couber; e
II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem a 
infração sob apuração (BRASIL, 2015).

Observa-se que o artigo do Decreto em questão reafirmou o 

entendimento majoritário da doutrina, quanto aos requisitos para a concessão do 

acordo de leniência. Sendo o entendimento majoritário20 de que tais requisitos devem 

ser preenchidos cumulativamente.

Além desses requisitos o autor Sidney Bittencourt enumera outras, 

utilizando parte da legislação antitruste21:

Tal como previsto nos casos antitruste, o acordo de leniência somente poderá 
ser celebrado se a pessoa jurídica atender, cumulativamente, aos seguintes 
requisitos: (a) ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito; (b) cessar completamente seu envolvimento na 
infração investigada, a partir da data de propositura do acordo; (c) admitir a 
sua participação no ato ilícito; e (d) cooperar plena e permanentemente com 
as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas 
expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até o seu 
encerramento. Tratam-se, repisa-se, de requisitos cumulativos, ou seja, todos 
devem estar presentes para a celebração do acordo de leniência 
(BITTENCOURT, 2015, p. 140).

Em outras palavras Márcio Pestana (2016) enumera os requisitos do tipo 

de acordo aqui estudado. O autor divide as premissas em pioneirismo, cessação de 

conduta, reconhecimento da prática do ato lesivo, dever de cooperação, oportunidade

20 A título exemplificativo temos Márcio Pestana e Sidney Bittencourt.

21 Lei n. 12.529 de 30.11.2011.
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apropriado e decadência, identificação dos envolvidos e obtenção célere de 

informações e documentos.

Além disso, Pestana (2016) discorre a respeito da atribuição da 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública para a realização do acordo de 

leniência, com as pessoas jurídicas acusadas na prática de atos ilegais contra a 

Administração Pública. Ademais é importante ressaltar que se nos atermos aos 

domínios federais, assim como no caso de atos lesivos práticos contra a 

Administração Pública Estrangeira, a competência para a realização dos acordos de 

leniência será da Controladoria-Geral da União -  CGU.

Aspecto interessante da lei, consiste na noção de que como os acordos 

de leniência possuem competência de celebração pelas autoridades máximas de cada 

órgão ou entidade pública, existiria uma multiplicidade de autoridades competentes 

para a realização de acordos de leniência, o que ocasiona uma ampla dificuldade em 

sua aplicação prática, principalmente em situações em que observamos atos 

corruptivos ocorrendo concomitantemente em diversas jurisdições. Resta o 

questionamento, ainda não amplamente respondido se as empresas teriam que 

ajustam inúmeros acordos de leniência22 (BITTENCOURT, 2015).

De toda maneira essa atuação administrativa segundo Waldo Fazzio 

Júnior não passará incólume ao controle jurídico e à atuação do Ministério Público, 

principalmente na observância do cumprimento de seus requisitos essenciais 

(FAZZIO JÚNIOR apud BITTENCOURT, 2015, p. 142).

5.1.1 Consequências da assinatura do acordo de leniência

Após assinado o acordo de leniência, tal fato gerará consequências em 

âmbito jurídico para as partes. Essas consequências estão de um modo geral 

descritas nos §2°ao 6° e no §9° do artigo 16 da Lei 12.843 de 2013, ainda que de um 

modo um pouco desconexo (BITTENCOURT, 2015).

Importante destacar que segundo Bittencourt: "[...] o acordo de leniência 

deverá estabelecer as condições necessárias para assegurar a efetividade da 

colaboração e o resultado útil do processo (§ 4.°), porquanto, evidentemente, a

22 Subsiste a dúvida, para existir múltiplos acordos de leniência sobre o mesmo fato gerador, necessário 
se faz que existam mais de um PAR. Nesse caso não seria caso de bis in idem? Não há ainda (2020) 
consolidação doutrinaria ou jurisprudencial sobre essa questão.
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contribuição produtiva do delator deverá estar intimamente ligada ao êxito no 

desmantelamento da suposta infração” (BITTENCOURT, 2015, p. 142).

Entre os benefícios adquiridos pela personalidade jurídica colaborativa 

com o acordo de leniência, temos o descrito no § 2.° que a celebração do acordo de 

leniência isentará a pessoa jurídica da sanção administrativa de "obrigação publicação 

extraordinária da decisão condenatória” (inc. II do art. 6.°) e da sanção judicial de 

"proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 

órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo 

poder público” (inc. IV do art. 19), ademais, temos a atenuação em 2/3 o valor da multa 

aplicável (BITTENCOURT, 2015).

Entretanto, o § 3° dispõe que a celebração do acordo não isentará a 

pessoa jurídica da obrigação de reparar o dano causado. Sua assinatura também 

interromperá o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na lei (§ 9.°) 

(BITTENCOURT, 2015).

Interessante questão temos na hipótese da personalidade jurídica fazer 

parte de um conglomerado ou grupo econômico composto por inúmeras empresas. A 

lei dispõe que estas empresas integrantes do conglomerado econômico poderão se 

beneficiar dos efeitos do acordo de leniência, desde que haja a anuência em firmar o 

documento em conjunto, conforme previsão do § 5° que dispõe que os efeitos do 

acordo serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo 

econômico, de fato e de direito, desde que ajustem em conjunto, respeitadas as 

condições nele estabelecidas (BITTENCOURT, 2015).

Pestana (2016) também entende nesse sentido, embora considere a 

dificuldade que o ato de se firmar o documento em conjunto possa gerar, como 

exemplificado no caso de empresas listadas na Bolsa de Valores, em que o sigilo do 

acordo seria um empecilho a que uma assembleia ou reunião de acionistas fosse 

convocada, ao menos o controlador ou o grupo controlador deveria autorizar 

expressamente a sua proposta e sua sequente formalização.

Caso isso não fosse realizado Pestana afirma: "[...] sob pena de 

apresentar-se inválido e, portanto, o acordo em questão não revestir-se das condições 

jurídicas imprescindíveis para lhe proporcionar validade, eficácia e exigibilidade 

jurídicas” (PESTANA, 2016, l. 3404).

No mesmo sentido o autor discorre sobre o sentido de grupo econômico 

descrito na lei e conclui que o grupo econômico de que trata a Lei Anticorrupção,
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consiste na mesma definição do exposto pela Lei n° 12.529 de 201123, ou seja, 

buscando uma atuação de uma maneira mais unificada, buscando o ganho de 

consequência econômicas mais favoráveis aos seus participantes, motivo pelo qual 

também poderão lhe recair as sanções correspondentes (PESTANA, 2016).

Quanto à publicidade do acordo de leniência, temos a previsão do § 6° 

que dispõe que a proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a 

sua efetivação, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo 

(BITTENCOURT, 2015).

Existe também a previsão da celebração do acordo de leniência com a 

personalidade jurídica a que foi atribuída a prática dos ilícitos previstos na lei de 

licitações (8.666/1993) para isenção ou atenuação das sanções administrativas 

previstas nos seus arts. 86 a 88, conforme disposto no art. 17 da Lei 12.846/2013 

(BITTENCOURT, 2015).

Segundo Eloy Rizzo Netto o acordo de leniência nesses moldes possui 

um grave defeito que nas palavras do autor, pode fazer com que ele nasça "natimorto”:

É evidente que, por trás de cada escândalo de corrupção envolvendo 
empresas, há executivos, administradores e funcionários responsáveis pela 
decisão de corromper um funcionário público em troca de benefícios escusos. 
Ocorre que a premissa básica para uma empresa conseguir os benefícios da 
leniência é a de que ela entregue à Administração as provas da existência da 
prática infrativa, assim como indique os demais envolvidos, ou seja, o nome 
das pessoas físicas envolvidas será compartilhado com as autoridades. O ato 
de corromper um funcionário público é crime já há muito previsto pelo Código 
Penal brasileiro e, havendo indícios ou provas de seu cometimento, é dever 
do Ministério Público ajuizar ação penal requerendo a condenação das 
pessoas físicas, cuja pena pode chegar à reclusão por até 12 anos. Nessa 
situação, qual o incentivo que os executivos das empresas terão em requerer 
os benefícios da leniência por atos violadores da Lei Anticorrupção, com 
benefícios exclusivos à empresa para a qual eles trabalham, sabedores de 
que na sequência, com as provas fornecidas, eles próprios serão 
processados criminalmente? A Lei Anticorrupção brasileira acaba de 
começar a produzir efeitos, mas ao que parece o acordo de leniência nela 
previsto é natimorto” (RIZZO NETTO apud BITTENCOURT 2015, p. 143).

23 Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a 
quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de 
monopólio legal. Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a 
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, 
solidariamente. Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de 
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem 
econômica.
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Não obstante o pessimismo do autor elucidado, o instituto do acordo de 

leniência ainda é majoritariamente defendido como um instrumento eficaz de combate 

à corrupção pela doutrina e jurisprudência majoritária. Entretanto, poucos resultados 

práticos foram observados nas pesquisas que posteriormente serão apresentadas 

nesse trabalho, muito embora deva-se considerar a aplicação ainda insipiente da LAC 

em território brasileiro de um modo geral.

5.1.2 Rejeição da proposta do acordo de leniência

Segundo o exposto no §7° do art. 16, a não aceitação do acordo de 

leniência não resultará no reconhecimento da prática do ato ilícito pela pessoa jurídica 

investigada.

Nesse sentido, a não aceitação da proposta de acordo pelo órgão 

responsável, não resulta na confissão quanto ao ato ilícito, assim como no 

reconhecimento do ato pelo proponente pessoa jurídica (BITTENCOURT, 2015).

Nesse sentido o doutrinador Sidney Bittencourt analisa:

Se por um lado, essa regra dá segurança aos que pretenderem oferecer um 
acordo, por outro, traz dificuldade prática, pois, se um dos requisitos para a 
celebração do acordo de leniência é o reconhecimento da participação no 
ilícito, não parece ter sentido que a sua rejeição -  independentemente dos 
motivos -  constitua ato que apague a manifesta admissão (BITTENCOURT, 
2015, p. 147).

Tal fato realmente ainda carece de uma maior normatividade e análise 

jurisprudencial para embasar a melhor orientação nas esferas cível e administrativa. 

Entretanto, não se pode olvidar que o fato de aceitar ou propor o acordo de leniência 

pela personalidade jurídica pode ser uma circunstância baseada em estratégias 

empresariais, que nem sempre significam a culpa da sociedade jurídica na análise em 

questão.
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5.1.3 Descumprimento do acordo de leniência

Em caso de descumprimento do acordo jurídico de leniência pela 

personalidade jurídica, tal fato resultará no impedimento da pessoa jurídica de 

celebrar um novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento do 

descumprimento pela autoridade responsável, conforme o disposto no §8° do art. 16 

da Lei 12.846/2013 (BITTENCOURT, 2015).

Obviamente, as consequências não se limitarão ao exposto acima. Além 

disso a pessoa jurídica subscritora que descumprir o acordo de leniência perderá 

integralmente todos os benefícios que poderia desfrutar do acordo, como por exemplo, 

será exigido o pagamento correspondente da redução da multa a qual fez jus à 

sociedade jurídica (PESTANA, 2016).

Essa regra visa preservar o acordo realizado, buscando dificultar o 

desperdício de recursos públicos (principalmente trabalho de agentes públicos) em 

caso de acordos não cumpridos (BITTENCOURT, 2015).

Além disso, é importante ressaltar que caso o acordo não seja cumprido 

pela pessoa jurídica, o descumprimento do acordado deverá ser incluído no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas -  CNEP, o qual reunirá e dará publicidade às sanções 

aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

de todas as esferas de governo, conforme previsão legal expressa no art. 22 caput e 

§ 4.° da Lei 12.846 de 2013.

Um ponto de extrema relevância consiste na amplitude do impedimento 

da nova realização de acordo de leniência em caso de descumprimento. Seria esse 

impedimento limitado restrito à Administração Pública subscritora do ajuste, ou seria 

muito mais ampla, abrangendo toda à Administração Pública? Para Pestana (2016) 

essa questão é respondida objetivamente impossibilitando a celebração de novo 

acordo com qualquer outra Administração Pública em qualquer instância, seja 

Federal, Estadual ou Municipal. Tal entendimento nos parece o mais acertado, ainda 

mais se analisarmos conjuntamente com a inscrição no CNEP, que dá publicidade ao 

ato para todo o Brasil, não possuindo nesse caso, sentido em um caso optar por uma 

publicidade nacional e posteriormente utilizar uma punição local.
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5.2 Regulamentação do acordo de leniência, o Decreto 8.420/2015

De um modo geral o Decreto 8.420 de 2015 reafirma o texto legal quanto 

conjunto de componentes necessários para que a sociedade jurídica consiga celebrar 

o acordo de leniência, embora acrescentando a necessidade de fornecimento de 

informações, documentos e elementos comprovadores da infração. Entretanto, nos 

parágrafos do art. 30 e nos arts. 31 a 37 do decreto em questão, temos os métodos e 

informações intrínsecas ao oferecimento do acordo de leniência (BITTENCOURT, 

2015).

Nesse sentido Sidney Bittencourt avalia didaticamente o texto legal

elucidado:

a) o acordo de leniência deverá ser proposto pela pessoa jurídica, por seus 
representantes, na forma de seu estatuto ou contrato social, ou por meio de 
procurador com poderes específicos para tal ato, observado o disposto no 
art. 26 da Lei Anticorrupção; b) a proposta do acordo de leniência poderá ser 
feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no PAR; c) a proposta de 
celebração de acordo de leniência poderá ser feita de forma oral ou escrita, 
oportunidade em que a pessoa jurídica proponente declarará expressamente 
que recebeu orientação a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais 
e de que o não atendimento às determinações e solicitações da CGU durante 
a etapa de negociação importará a desistência da proposta; d) a proposta 
apresentada receberá tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo será 
restrito aos servidores especificamente designados pela CGU para participar 
da negociação do acordo de leniência, ressalvada a possibilidade de a 
proponente autorizar a divulgação ou compartilhamento da existência da 
proposta ou de seu conteúdo, desde que haja anuência da Controladoria- 
Geral; e) poderá ser firmado memorando de entendimentos entre a pessoa 
jurídica proponente e a CGU para formalizar a proposta e definir os 
parâmetros do acordo de leniência; d) uma vez proposto o acordo de 
leniência, a CGU poderá requisitar os autos de processos administrativos em 
curso em outros órgãos ou entidades da administração federal relacionados 
aos fatos objeto do acordo; e) a negociação a respeito da proposta do acordo 
de leniência deverá ser concluída no prazo de cento e oitenta dias, contado 
da data de apresentação da proposta; f) a critério da CGU, poderá ser 
prorrogado o prazo estabelecido, caso presentes circunstâncias que o exijam; 
g) não importará em reconhecimento da prática do ato lesivo investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer 
divulgação, ressalvado o disposto no §1.° do art. 31 (constante da letra d 
acima); h) a pessoa jurídica proponente poderá desistir da proposta de acordo 
de leniência a qualquer momento que anteceda a assinatura do referido 
acordo; i) caso o acordo não venha a ser celebrado, os documentos 
apresentados durante a negociação serão devolvidos, sem retenção de 
cópias, à pessoa jurídica proponente e será vedado seu uso para fins de 
responsabilização, exceto quando a administração pública federal tiver 
conhecimento deles independentemente da apresentação da proposta do 
acordo de leniência; j) o acordo de leniência estipulará as condições para 
assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo, do qual 
constarão cláusulas e obrigações que, diante das circunstâncias do caso 
concreto, reputem-se necessárias; e k) o acordo de leniência deverá conter, 
entre outras disposições, cláusulas que versem sobre: o compromisso de
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cumprimento dos requisitos previstos; a perda dos benefícios pactuados, em 
caso de descumprimento do acordo; a natureza de título executivo 
extrajudicial do instrumento do acordo, nos termos do inc. II do art. 585 da Lei 
5.869/1973 (CPC)24; e a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa 
de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no Capítulo IV do 
Decreto (Programa de Integridade) (BITTENCOURT, 2015, p. 148).

Além dos dispositivos já citados, temos o art. 40 da Lei Anticorrupção, 

que trata dos benefícios advindos pela sociedade empresária que executar o fiel 

cumprimento do acordo de leniência:

a) Não ocorrência da publicação extraordinária da decisão administrativa 

sancionadora;

b) Não proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo Poder Público;

c) Diminuição do valor da multa a ser aplicada, em observância ao disposto no 

art. 23 da Lei citada.

d) E por fim isenção ou uso de atenuantes das sanções administrativas previstas 

nos art. 86 a art. 88 da Lei 8.666/1993, ou de outras normas de licitações e 

contratos, conforme já explicitado anteriormente (BITTENCOURT, 2015).

Pestana (2016), por outro modo destaca no decreto em questão a 

necessidade de que os representantes da pessoa jurídica sejam devidamente 

orientados a respeito dos seus deveres, direitos e garantias legais quando da 

aceitação da proposta.

Por fim elucida o autor que caso ocorra o desatendimento das 

determinações e solicitações da CGU, tal fato importará em desistência da proposta. 

A desistência da proposta difere do descumprimento, uma vez que descumprimento 

não consiste em desistência, mas sim em inadimplemento dos termos ajustados, 

resultando unicamente na extinção dos efeitos jurídicos gerados (PESTANA, 2016).

24 “Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: [...] II -  a escritura pública ou outro documento público 
assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o 
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos 
advogados dos transatores”. No dia 17.03.2015 foi publicado no Diário Oficial da União o Novo CPC 
(Lei 13.105, de 16.03.2015), os dispositivos correspondentes ao inc. II do art. 585 do CPC de 1973 (Lei 
5.869/1973), citado no Dec. 8.420/2015, são os incs. II, III e IV, do art. 784 do CPC de 2015.
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5.3 Dosimetria da pena

Um dos aspectos mais importantes na eficácia de uma lei em seu 

aspecto prático consiste na "correta” aplicação da lei. Por correta entende-se como a 

busca do mais próximo possível do intento das consequências jurídicas e práticas 

buscadas pelo legislador na criação da norma.

Dito isso, sendo um dos aspectos principais da Lei 12.846 de 2013 é o 

estabelecimento de sanções para atos ilegais no trato com a Administração Pública, 

no qual deve-se dar um destaque no estabelecimento da dosimetria da pena das 

personalidades jurídicas devidamente condenadas em respeito ao devido processo 

legal.

Nesse sentido segundo Fábio Ulhoa Coelho:

O justo equilíbrio sancionatório deverá ter em conta a função social da 
empresa e correlata necessidade de conservação da atividade empresarial 
em razão da multiplicidade de interesses que gravitam em torno desta e 
evidentemente transcendem os interesses patrimoniais dos donos do 
negócio. Dito de outro modo, inegável que a atividade empresarial congrega 
inúmeros interesses sociais distintos dos interesses pecuniários dos donos 
do negócio, os quais variam desde a manutenção de postos de trabalho ao 
recolhimento de tributos e até mesmo à geração de riquezas e tecnologias 
disruptivas (COELHO apud CASTRO, 2019, n.p).

Continua Castro (2019) ressaltando que algumas punições como a 

dissolução compulsória da empresa não podem se tornar corriqueiras, reservando 

suas aplicações para situações de extrema necessidade provenientes de casos de 

evidente gravidade. A mesma análise deve valer para a aplicação pecuniária em forma 

de multa, que não pode ser excessivamente onerosa que impossibilite a continuidade 

das atividades empresariais, devendo-se sempre observar o real objetivo da lei que é 

buscar dissuadir a prática de ilícitos pelas sociedades jurídicas.

E conclui o autor: "Bem por isso a justa medida sancionatória deverá se 

orientar por parâmetros previstos nos próprios diplomas componentes do 

microssistema de combate à corrupção, interessando resgatar indicativos pontuais 

que permitam inferir um todo sistêmico harmônico” (CASTRO, 2019, n.p).

Para Bittencourt:

Levando em conta o amplo espectro das sanções, a Lei Anticorrupção elenca, 
nos incs. I a IX do art. 7.°, as situações que deverão ser consideradas pela 
Administração para a dosimetria. Muito embora a aplicação de sanções, em
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face de infrações que tome conhecimento, constitua um dever-poder do 
administrador público, tal tarefa, em função da inexistência de parâmetros 
precisos na legislação acerca das sanções pertinentes a cada conduta do 
contratado, tem, ao longo do tempo, se mostrado muito dificultosa. Com essa 
visão, o legislador da Lei Anticorrupção buscou se empenhar para prover o 
agente público de parâmetros balizadores (BITTENCOURT, 2015, n.p).

E continua Bittencourt (2019) aduzindo a previsão legal constante na lei 

que deverão basilar a dosimetria da pena. Segundo o autor o agente julgador deverá 

observar: a) Gravidade da infração; b) Vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

c) Consumação ou não da infração; d) Grau de lesão ou perigo de lesão; e) Efeito 

negativo produzido pela infração; f) Situação econômica do infrator; g) Cooperação da 

pessoa jurídica para a apuração das infrações; h) 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; e i) Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão 

ou entidade pública lesados.

Para o autor "Na sua maioria, os elementos para avaliação da gravidade 

das infrações são autoexplicativos” (BITTENCOURT, 2015, n.p).

Já para Marcio Pestana: "A fixação do grau da lesão não possui âncoras 

seguras e nem critérios objetivos que, uniformemente, possam ser utilizados pelos 

agentes públicos brasileiros, consequentemente, muito exigindo do agente julgador 

do processo administrativo correspondente” (PESTANA, 2016, n.p).

Posteriormente, destaca o autor (PESTANA, 2016) os aspectos que 

devem obrigatoriamente ser analisados pelo agente julgador. Nesse tópico o 

doutrinador pouco difere de Bittencourt.

Observa-se assim a similitude com os aspectos descritos pela própria lei 

e o aduzido por Bittencourt (2015), entretanto no aspecto das boas práticas 

(compliance) Pestana (2016) faz uma minuciosa análise desse aspecto para avaliação 

da gravidade dos ilícitos.

Pestana (2016) enumera no recorte de compliance a importância de se 

auferir o envolvimento e comprometimento da alta administração; a identificação das 

áreas de risco; o estabelecimento de políticas e procedimentos; o treinamento e 

intensa divulgação; as diligências constantes; os veículos eficazes de denúncias e a 

revisão crítica e periódica das políticas e procedimentos.
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Interessante destacar que esse descritivo de boas práticas para as 

sociedades jurídicas pelo autor se demonstra o mais descritivo e pormenorizado das 

obras publicadas analisadas, o que se destaca além do aspecto didático de que pode 

se valer a autoridade julgadora, como uma diretriz que pode e deve ser seguida pelas 

pessoas jurídicas para se valer dos benefícios previstos na lei para as sociedades que 

possuem um sistema de compliance.

5.4 As sanções Administrativas

A normativa contida na Lei 12.846 de 2013, que sofre uma grande 

influência das normas de conflito contra os crimes econômicos brasileiros, dispõe que 

a Administração Pública pode condenar, no âmbito administrativo, as personalidades 

jurídicas que pratiquem atos ilegais contra si. Tendo em vista o exposto, existem dois 

tipos de sanções que daremos destaque nesse texto, as multas pecuniárias e a 

publicação da decisão condenatória (PESTANA, 2016).

Bittencourt (2015) segue a mesma linha ao afirmar que as sanções 

aplicáveis às pessoas jurídicas considerada culpadas por infrações administrativas, 

devem ser anteriorizadas por parecer jurídico proveniente da Administração Pública 

ou pelo órgão de assistência jurídica do ente público e são:

a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 

do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do 

processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior 

à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

b) publicação extraordinária da decisão condenatória.

5.4.1 Multa

De um modo geral, o valor da multa a ser aplicada à sociedade jurídica 

condenada por praticar um ato danoso à Administração Pública, será de um valor 

mínimo de 0,1%, não podendo ultrapassar 20% do faturamento bruto do último 

exercício a aquele da instauração do processo administrativo em questão. Nesse valor 

não são inclusos os valores dos tributos que incidam sobre a base de cálculo 

(PESTANA, 2016).
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No mesmo sentido Bittencourt (2015) dispõe que se observarmos ao tipo 

de sanção real25, o estabelecimento legal de multas, no caso de adequação legal 

punitiva do ato infracional cometido varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto do 

último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo em questão. 

Deverão ser excluídos os tributos dessa base de cálculo, e esse valor nunca poderá 

ser inferior à vantagem obtida pelo infrator, nas situações em que for viável essa 

aferição.

O exercício social das pessoas jurídicas no Brasil é determinado por 

seus sócios, entretanto o mesmo de um modo geral coincide com o calendário 

gregoriano, haja vista a usual facilidade dessa predisposição. Todavia, de modo a 

evitar conflitos em personalidades jurídicas que adotem uma política distinta nesse 

quesito, a lei dispõe que será considerada a base de cálculo para incidência da 

porcentagem da multa, aquela fixada pela decisão administrativa correspondente ao 

faturamento bruto anual do exercício anterior ao da instalação do processo 

administrativo em voga (PESTANA, 2016).

Conclui-se que o valor pecuniário devido pela personalidade jurídica em 

caso de infração julgada será correlacionado com o tamanho da empresa condenada. 

Isso ocorre uma vez que tal valor recairá sobre o faturamento bruto da sociedade 

jurídica em questão (BITTENCOURT, 2015).

Nas oportunidades em que não for possível a correta e clara apuração 

da base de cálculo do faturamento bruto, poderá o responsável legal pelo processo, 

estipular uma sanção entre o mínimo de R$ 6.000,00 e o máximo de R$ 

60.000.000,00, conforme disposição contida na Lei Anticorrupção26.

Salienta o autor que:

A sanção jurídica pecuniária, como se observa, é extremamente rigorosa, 
podendo no limite, até levar à quebra da pessoa jurídica apenada, bastando 
para tanto recordar que, em determinados segmentos econômicos, a margem 
de resultado desfrutada pela empresa não atinge a mais de um dígito 
percentual sobre o faturamento (PESTANA, 2016, n.p).

25 As penalizações dividem-se em sanções reais e pessoais. São reais, as sanções pecuniárias (multas) 
e as que gravam coisas, pela natureza real. São pessoais, as que atingem personalizadamente o 
infrator (pessoa física ou jurídica) ou o responsável, nelas se incluindo as de suspensão de atividades 
etc. (BITTENCOURT, 2015, p. 89, nota de rodapé 3).

26 Art. 6°, §4°, da Lei n. 12.846/2013: “Na hipótese do Inciso I do caput, caso não seja possível utilizar 
o critério 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).
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É importante destacar que a dosimetria da multa levará também em 

consideração inúmeros outros critérios elencados nos incs. I a VI do art. 7°27 

(dispostos como: gravidade da infração; vantagem auferida ou pretendida pelo 

infrator; consumação ou não da infração; grau de lesão ou perigo de lesão; efeito 

negativo produzido pela infração; situação econômica do infrator; valor dos contratos 

mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesada), além da 

existência de possíveis atenuantes (BITTENCOURT, 2015).

Observa-se muita subjetividade nesses critérios, o que pode ocasionar 

uma dificuldade interpretativa por parte de aplicadores da lei, assim como de pessoas 

jurídicas com interesse em se relacionar com a Administração Pública, gerando uma 

insegurança jurídica (BITTENCOURT, 2015).

Tanto é assim, que de acordo com Bittencourt (2015), ao ocorrer a 

previsão das sanções delitivas serem aplicadas cumulativamente ou isoladamente, o 

legislador, elucida que o agente executor da lei deverá considerar os aspectos únicos 

do caso concreto, observando a gravidade e a natureza das infrações, de acordo com 

a sua avaliação.

Outro aspecto de destaque e discussão doutrinária diz respeito à análise 

da cumulatividade de sanções, com o respeito ou não ao princípio do bis in idem.

Inicialmente, devemos conceituar o que significa esse princípio. 

Segundo Keity Saboya (2014) esse princípio consiste em um princípio geral do direito, 

elevado a um direito fundamental do cidadão, em que se torna proibida a falta de 

unicidade de consequências em âmbito jurídico como reflexos de uma só conduta sob 

os mesmos fundamentos.

E continua detalhando a sua explanação:

[...] apresenta-se o significado do princípio do ne bis in idem, em uma síntese 
mais ampla possível, como o direito do indivíduo à unicidade de (re)ação do 
Estado contra a mesma pessoa, com base nos mesmos fatos e nos mesmos 
fundamentos (SABOYA, 2014, p. 155).

Bittencourt conceitua no mesmo sentido ao afirmar que o bis in idem é 

um princípio: "Que estabelece que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por

27 Constante no Anexo C.
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uma mesma infração (repetição [bis] de uma sanção sobre o mesmo fato [in idem]) 

(BITTENCOURT, 2015, p. 90, nota de rodapé 4).

Uma vez corretamente conceituado o princípio do bis in idem, quanto ao 

questionamento jurídico da cumulatividade das sanções no disposto da lei 12.846 de 

2013, não é cabível a ofensa a esse princípio.

Para Bittencourt (2015), não há questionamentos que o direito brasileiro 

possui o entendimento consolidado de que não ocorre lesão ao princípio quando da 

correta e devida aplicabilidade de sanções ao mesmo fato em diversas esferas 

punitivas (civil, penal e administrativa).

Pode-se, portanto, questionar a possibilidade de aplicação a um mesmo 

fato, mais de uma sanção administrativa. Mais uma vez não é cabível a assunção de 

ofensa ao princípio do bis in idem, uma vez que a sanção real (pecuniária) é o único 

tipo sancionatório cumulável com sanções de outros tipos (BITTENCOURT, 2015).

Como forma de garantir o pagamento da multa, o §4° do art. 1928 possui 

a previsão normativa que tanto a Advocacia Pública, o Ministério Público ou órgão de 

representação judicial ou dotado de equivalência do órgão público lesado, poderá 

requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do 

pagamento da multa ou da reparação do dano causado de maneira integral, de acordo 

com o disposto no art. 7°. Tal questão, entretanto, sempre preserva o direito do 

terceiro de boa-fé (BITTENCOURT, 2015).

Uma vez ocorrendo o definitivo trânsito da decisão administrativa, o valor 

da condenação deverá ser devidamente inscrito na dívida ativa e cobrado do 

administrado, devendo constar o respectivo crédito ao órgão ou entidade da 

Administração Pública que sofreu a lesão corruptiva (PESTANA, 2016).

5.4.2 Publicação extraordinária da condenação

28 Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5° 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: § 3° As sanções poderão ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativa. § 4° 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. 7°, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.
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Além da sanção pecuniária, a Lei 12.846 de 2013 possui a previsão de 

divulgação na imprensa da sentença condenatória29, sendo esse mais um instrumento 

punitivo da normativa jurídica (PESTANA, 2016).

Para Bittencourt (2015), em virtude dos investimentos empresariais em 

publicidade cada vez maiores, de modo a angariar uma imagem positiva perante a 

sociedade, a sanção de publicação de decisão condenatória é extremamente 

satisfatória no objetivo da lei, uma vez que pode gerar danos à imagem empresarial, 

em um cenário em que a corrupção é cada vez menos tolerada pela opinião pública, 

o que pode ocasionar a perda de clientela e via de consequência a diminuição do lucro 

(BITTENCOURT, 2015).

Analisando o propósito dessa determinação, pouco seria voltado para a 

eficácia da publicação em diários oficiais, uma vez que esses cumprem uma ficção de 

publicidade, sendo bem discutível a sua eficácia nesse propósito. Entretanto, o 

propósito real é que uma vez condenada a pessoa jurídica à publicação extraordinária 

da condenação, essa terá que conviver com a desaprovação da opinião pública, e 

comprometendo negativamente a própria imagem, aspecto de extrema relevância no 

sucesso empresarial nos tempos atuais. Além disso, demonstra uma preocupação do 

poder público em divulgar à sociedade de um modo geral, que há um efetivo controle 

da corruptividade no país, servindo de exemplo às empresas no país, de que a norma 

produzida é efetivamente exigível, buscando desestimular quaisquer atos corruptivos 

dos interessados em se relacionar com a Administração Pública (PESTANA, 2016).

A forma dessa publicação será mediante extrato de sentença, às custas 

da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande visibilidade na área da 

prática da infração, ou caso não seja possível, em publicação nacional (PESTANA, 

2016).

Esse extrato citado na legislação não é especificado, mas por analogia 

lógica, ele deverá somente conter os dados e fundamentos essenciais do processo 

administrativo, além da ementa da condenação imposta. Presume-se que basta uma

29 Art. 6° Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis 
pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: II - publicação extraordinária da decisão 
condenatória. § 5° 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.
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Outrossim, a sociedade jurídica infratora deverá afixar pelo prazo 

mínimo de 30 dias, o extrato da decisão condenatória no próprio estabelecimento de 

modo visível, assim como no sítio eletrônico do estabelecimento (PESTANA, 2016).

Há alguma subjetividade se a exigência da inserção em edital no 

estabelecimento da empresa, corresponde ao estabelecimento do cometimento da 

infração ou da sede da empresa. Para Márcio Pestana (2016) tal exigência é arcaica 

e, portanto, somente deverá ser afixado no local do cometimento do delito, não 

devendo ser cabível a exigência da inserção desse edital em todos os 

estabelecimentos da sociedade jurídica.

5.4.3 Cadastro no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) e CEIS (Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas)

única publicação, uma vez que a lei não dispõe da periodicidade exigida (PESTANA,

2016).

De modo a produzir um instrumento eletrônico de controle e fiscalização, 

a lei 12.846/2013, criou no âmbito do Poder Executivo Federal, de maneira similar ao 

já existente CEIS -  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o 

denominado CNEP. O CNEP consiste no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, 

cuja função é reunir e dar publicidade às sanções efetuadas, pelos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário (BITTENCOURT, 2015).

A lei 12.846/2013 estipula no seu art. 22 o dever das autoridades 

encarregadas de manter atualizada as condenações havidas em virtude da ação 

delituosa da pessoa jurídica (CARVALHOSA, 2015).

O elucidado art. 22 dispõe:

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.
§ 1° Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter 
atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.
§ 2° O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 
sanções aplicadas:
I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - tipo de sanção; e
III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo 
da sanção, quando for o caso.
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§ 3° As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência 
previstos nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, 
após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de 
leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às 
investigações e ao processo administrativo.
§ 4° Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, 
além das informações previstas no § 3° deverá ser incluída no Cnep 
referência ao respectivo descumprimento.
§ 5° Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois 
de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do 
cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano 
causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora (BRASIL, 
2013).

Carvalhosa (2015) critica a redação desse dispositivo, ao interpretar que 

o texto legislado passa a "impressão” de que somente devem ser inscritas no CNEP 

as sanções decorrentes do processo penal administrativo disposto no art. 6 da lei em 

comento, o que abarcaria somente as de caráter punitivo, além das matérias relativas 

ao acordo de leniência e sua posterior evolução.

Na visão do autor, porém, o CNEP possui uma natureza intrinsicamente 

informativa do regime cadastral, o que engloba não só os aspectos descritos 

anteriormente, como também dos posteriores efeitos judiciais da inicial sanção penal- 

administrativa realizada, quer dizer, das condenações de ressarcimento declaradas 

na ação civil pública30 (CARVALHOSA, 2015).

Nos dizeres do autor:

Desse modo, os dados do CNEP devem incluir todos os efeitos judiciais da 
condenação punitiva (jus puniendi) decorrentes do devido processo penal- 
administrativo, dentro do princípio da publicidade que requer permanente 
atualização e plena informação de todos os efeitos próprios da condenação 
penal-administrativa no caso concreto (CARVALHOSA, 2015, n.p).

Castro (2019) aponta no mesmo sentido ao afirmar que a elucidada 

sanção deve constar no CNEP, conforme previsão legal, com o alerta que tal inclusão 

somente pode ser excluída após o vencimento do prazo previsto no ato sancionador

30 A ação civil pública embora não seja um meio específico de controle da Administração Pública, 
consiste em uma ação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Engloba também em sua 
acepção ampla o dano ao patrimônio público e social, abrangendo o dano material e moral. A 
titularidade de sua ação compete ao Ministério Público, a pessoas jurídicas de direito público, às de 
direito privado que integra a Administração Indireta. De maneira excepcional a entidades particulares. 
O seu objeto é sempre a defesa do interesse público, ou de maneira mais detalhada os interesses 
difusos (grupos indeterminados de pessoas). Já o seu sujeito passivo é qualquer pessoa, física ou 
jurídica, pública ou privada, responsável por dano ou ameaça de dano a interesse difuso ou geral (DI 
PIETRO, 2012, p. 872-877).
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ou na hipótese de cumprimento do acordo de leniência, tudo sem prejuízo da 

reparação integral do dano causado, conforme disposto no art. 22, §5° da Lei 

12.846/201331.

Bittencourt ressalta que: "Conforme disposto no §1°, todos os órgãos ou 

entidades da esfera de governo indicada deverão municiar o cadastro, informando e 

mantendo atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas” 

(BITTENCOURT, 2015, p. 174).

Entretanto, não há a informação de quem será a competência para a 

gestão do cadastro. Na prática essa responsabilidade será da Controladoria-Geral da 

União -  CGU, órgão já responsável pela administração do CEIS, e que desenvolveu 

o Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP (Cadastros Nacionais de Empresas 

Inidôneas e Empresas Punidas). Esse sistema possui a função de permitir o registro 

de sanções administrativas aplicadas a licitantes e contratantes com a Administração 

Pública por entes públicos de todos os Poderes e Esferas governamentais, 

possibilitando assim uma maior unicidade e uniformidade nessa base de dados 

(BITTENCOURT, 2015).

Nesse sentido a CGU discorre sobre o sistema:

O principal objetivo do sistema é instrumentalizar a publicação dos dados 
dessas sanções nos cadastros Ceis (Cadastro nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional das Empresas Punidas) 
no Portal da Transparência de forma a atender as determinações da Lei. 
12.846/2013 (Lei de Responsabilização de Empresas). O acesso ao sistema 
é feito de forma restrita pelos entes públicos para que seja preservada a 
fidedignidade dos dados registrados. Todos os entes públicos podem solicitar 
seu pré-cadastro no Sistema. Este é realizado pela Internet e é necessário 
que o ente possua certificação digital (e-CNPJ). O responsável legal pela 
utilização do e-CNPJ (conforme cadastrado no CNPJ da Receita Federal), 
será cadastrado no Sistema como Administrador de sua unidade32 
(BITTENCOURT, 2015, p. 174).

Além disso temos o disposto no art. 23 da lei em questão, que possui 

uma redação que poderia ser mais didática:

31 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. § 5° Os registros 
das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente 
estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do 
eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.

32 Disponível em: www.cgu.gov.br/Correicao/CeisCnep/index.asp. Conforme (BITTENCOURT, 2015, 
p. 174, nota de rodapé 2).

http://www.cgu.gov.br/Correicao/CeisCnep/index.asp
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Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter 
atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do 
Poder Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, 
nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993 (BRASIL, 2013).

De acordo com o entendimento de Carvalhosa (2015), o entendimento 

do referido artigo é a de que a autoridade processante deve necessariamente remeter 

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, que foi constituído 

nos arts. 87 e 88 da Lei 8.666/9333, a notícia punitiva efetuada contra à personalidade 

jurídica declarada corrupta, de modo que seja incluída no rol das pessoas inidôneas 

para licitar e para contratar com a Administração Pública (CARVALHOSA, 2015).

Dessa maneira, temos a razão do dispositivo contido no art. 23. A 

punição eficazmente decretada no devido processo penal-administrativo34 tem efeitos 

não somente no plano civil (em virtude da responsabilização da personalidade jurídica 

pelos danos morais e materiais causados ao erário público), mas também pode 

declará-la inidônea para contratar com o Poder Público, em temporalidade 

permanente ou transitória (CARVALHOSA, 2015).

E continua o autor:

Temos, assim, que o exercício do jus puniendi pela autoridade administrativa 
julgadora (multa e publicidade) tem efeitos judiciais de (i) responsabilização 
civil pelos danos causados ao Estado pela pessoa jurídica corrupta, (ii) além 
dos demais efeitos civis instituídos nos incisos I a IV do art. 19, e ainda de (iii) 
inidoneidade para contratar com o Poder Público (CARVALHOSA, 2015, n.p).

E conclui:

Assim, a punição havida no desfecho do processo penal-administrativo (jus 
puniendi) tem efeito judicial mediante a devida ação pública e novamente 
administrativa, com a inscrição da pessoa jurídica punida no rol das inidôneas 
para licitar e para contratar com o Estado, abrangendo os atuais contratos, 
ou seja, os que estão em plena execução (CARVALHOSA, 2015, n.p).

33 Constante no Anexo D.

34 O Direito Penal administrativo não se constitui matéria penal, mas um ramo paralelo deste, afinal a 
natureza da pena administrativa tem duplo caráter (reparador e preventivo). Ex: Quando se impõe a 
um sujeito uma multa por mora ou inadimplemento, busca-se receber o crédito, reparar o dano que a 
falta de pagamento oportuno acarreta à Administração (tudo isso é reparação) e infligir uma privação 
de bens jurídicos ao moroso/inadimplente, a fim de motivá-lo, no futuro (prevenção), a não mais repetir 
essa conduta. A coerção do Direito Penal é única por buscar exclusivamente a prevenção especial, ao 
passo que o resto da ordem jurídica procura a reparação (que inclui a reposição, quando se mostra 
possível) (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001, p. 149 apud SOARES, 2005).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art88
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm%23art88
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No corolário dedutivo, observa-se dois efeitos administrativos. Em 

primeiro lugar o judicial, que consta no inciso IV do art. 1935 de proibição de receber 

recursos do Poder Público e em segundo lugar, o também administrativo, de 

inidoneidade pela inscrição, tanto no CNEP, que consta no art. 22 como no CEIS, 

constante no art. 23, ambos da lei 12.846/13.

Tanto o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas como 

o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, foram objeto de regulamentação pelo 

Decreto federal 8.420/2015 no Capítulo V, dispostos no arts. 43 a 4836 

(BITTENCOURT, 2015).

Esse Decreto nos artigos elencados regula atuações práticas do sistema 

criado pela CGU para unificar o CEIS e o CNEP e da aplicabilidade da Lei 

Anticorrupção.

5.5 Processo Administrativo de Responsabilização -  PAR

O Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), está previsto 

no capítulo I do Decreto 8.420/2015.

De acordo com o art. 2° desse decreto, a apuração da responsabilidade 

administrativa de personalidades jurídicas que possam resultar na efetuação das 

penalidades prevista no art. 6° do decreto em questão, necessariamente deverá ser 

realizada por meio de um Processo Administrativo de Responsabilização -  PAR 

(BITTENCOURT, 2015).

De acordo com a CGU:

O PAR é um processo administrativo sancionador de responsabilização de 
entes privados que tenham cometido atos lesivos previstos na LAC. A 
despeito de já ser instaurado com consistente conjunto de elementos de 
informação, é no PAR que se efetivará a produção de provas, garantido o 
exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Caso, ao final, reste 
demonstrado o nexo causal da conduta da pessoa jurídica, por meio de seus

35 Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5° 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: 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.

36 Constante no Anexo E.
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prepostos, e o ato lesivo apurado, deverá ser aplicada a consequência legal, 
conforme caso concreto (BRASIL. CGU, 2020, p. 6).

A lei 12.846 de 2013, no intuito de combater à corrupção em âmbito 

nacional, estipulou danosas punições como resultado de ações dos atos lesivos nela 

dispostos. Em âmbito sancionatório na lei temos: multa e a publicação extraordinária 

da decisão condenatória, previstas em seus incisos I e II, do art. 6°.

Importante ressaltar que a multa administrativa poderá ser aplicada em 

decorrência da conclusão de um Processo Administrativo de Responsabilização 

(PAR) e da celebração de um Acordo de Leniência, previsto nos arts. 16 e 17 da lei 

em questão. Em caso da publicação extraordinária, a personalidade jurídica estará 

isenta da aplicação sancionatória no caso de celebração de Acordo de Leniência, 

conforme previsão expressa do §2° do art. 16 da mesma lei (BRASIL. CGU, 2020).

5.5.1 Competência do PAR

Quanto à competência para a instauração e julgamento do PAR, esta 

será exercida por duas vias: de ofício ou mediante provocação. A delegação da 

competência é permitida, entretanto a subdelegação é expressamente vedada. Essa 

competência em nível federal será da autoridade máxima da entidade em face da qual 

foi praticado o ato que lese a Administração Pública, ou caso o órgão lesado seja da 

Administração direta, o responsável será o Ministro de Estado (BITTENCOURT, 

2015).

No caso da competência da Controladoria-Geral da União (CGU), 

conforme expresso no Decreto 8.420/2015, este órgão possui competência 

concorrente para instaurar e julgar o PAR, ressalvada a sua competência exclusiva 

para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir 

lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa 

cabível, conforme previsão legal do art. 13 do Decreto elucidado.

Em caso de atos lesivos à Administração pública estrangeira, compete à 

CGU instaurar, apurar e julgar o PAR, que seguirá o mesmo rito procedimental 

previsto no que couber, conforme disposição no art. 14 do Decreto Federal.

Já em âmbito estadual, de acordo com o disposto no Decreto 46.782 de 

2015 da Legislação Estadual de Minas Gerais, compete ao Controlador-Geral do 

Estado a instauração de PAR para apuração da responsabilidade administrativa de
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pessoa jurídica pela prática dos atos lesivos contra a Administração Pública Estadual, 

previstos no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013, conforme descrito no art. 2° do 

Decreto.

Observa-se nesse aspecto uma importante divergência entre a lei 

federal e a respectiva lei estadual mineira; em que a primeira possui uma competência 

mais fragmentada e a segunda apresenta competência mais centralizada, atribuindo 

essa competência ao Controlador-Geral do Estado. Nesse sentido o art. 3° do Decreto 

MG 46.782/2015 dispõe:

Art. 3° O Controlador-Geral do Estado, ao tomar ciência da possível 
ocorrência de ato lesivo à Administração Pública Estadual, em sede de juízo 
de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá:
I - pela abertura de investigação preliminar, em caso de insuficiência de 
indícios para instauração do PAR.
II - pela instauração de PAR; ou
III - pelo arquivamento da matéria (MINAS GERAIS, 2015).

Importante destacar que cada ente federativo possui poder legislativo 

para regulamentar a sua competência. Portanto, a atribuição da competência difusa 

ou concentrada discutido nesse tópico, seja em municípios, estados ou na federação 

passa pela vontade legislativa de cada região.

Não obstante, tanto a competência difusa como a concentrada para 

instauração do PAR possuírem seus pontos positivos e negativos, que serão 

devidamente discutidos posteriormente, o fato da competência do PAR se encontrar 

sob o auspício do Controlador-Geral do Estado, facilita deveras a obtenção de dados 

e uma análise direta e pontual sob a aplicação da Lei 12.846 de 2013, o que 

consequentemente facilita o nosso trabalho e caso seja devidamente utilizada, pode 

facilitar a construção de políticas públicas voltadas para o combate à corrupção no 

Estado mineiro.
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5.6 Investigação preliminar

Em algumas situações a autoria e materialidade do ato ilegal que busca 

lesar à Administração Pública não se encontra devidamente ou suficientemente 

caracterizado, restando dúvidas quanto ao seu real enquadramento.

De modo a sanar essa questão, e evitar o desperdício de recursos 

públicos na instauração de inúmeros PAR que uma vez ausentes a devida autoria e 

materialidade seriam inconclusivos quanto à punibilidade dos investigados, e de modo 

a aprofundar mais a investigação do suposto ato lesivo, temos a investigação 

preliminar.

A investigação preliminar busca mediante a análise de um corpo técnico, 

um exame mais aprofundado dos fatos e do direito, que servirá de embasamento para 

a instauração do PAR ou o seu posterior arquivamento.

Nesse sentido o Decreto 8.420/2015 dispõe sobre os aspectos da 

investigação preliminar em nível federal nos § 4° e § 5° do art. 4°:

Art. 4° A autoridade competente para instauração do PAR, ao tomar ciência 
da possível ocorrência de ato lesivo à administração pública federal, em sede 
de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá:
§ 4° O prazo para conclusão da investigação preliminar não excederá 
sessenta dias e poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação 
justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora.
§ 5° Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade 
competente as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório 
conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos 
lesivos à administração pública federal, para decisão sobre a instauração do 
PAR (BRASIL, 2015).

O Decreto MG 46.782/2015 dispõe sobre esse tipo de investigação 

também no seu art. 4°:

Art. 4° A investigação preliminar, prevista no inciso I do art. 3°, terá caráter 
sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indícios de autoria e 
materialidade de atos lesivos à Administração Pública Estadual.
§ 1° O prazo para conclusão da investigação preliminar não excederá trinta 
dias.
§ 2° Ao final da investigação preliminar, serão enviadas ao Controlador-Geral 
do Estado as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório 
conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos 
lesivos à Administração Pública Estadual, para decisão sobre a instauração 
do PAR (MINAS GERAIS, 2015).
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Observa-se mais uma vez uma disparidade entre as legislações federal 

e estadual, no tocante ao prazo para a conclusão da investigação preliminar. 

Enquanto no primeiro temos um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, 

desde que de maneira fundamentada, no âmbito mineiro o prazo é de somente 30 

dias.

Tal fato demonstra um maior compromisso estadual com a busca da 

celeridade, o que possui um caráter louvável, principalmente se levarmos em conta 

que a vagareza processual, possui um caráter de instabilidade social e impunibilidade.

Isto ocorre porque uma vez que o acusado e/ou acusador em caso do 

transcorrer de um lapso temporal elevado para a resolução processual, as partes 

costumeiramente perdem a confiança nas instituições zeladoras do tema; além disso, 

pode ocorrer a perda da punibilidade mediante o instituto prescritivo37, favorecendo a 

injustiça e minando o combate corruptivo em nosso país.

37 Perda da pretensão punitiva do titular de um direito, em virtude do seu não exercício em determinado 
transcurso temporal.
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6 PROGRAMA DE COMPLIANCE

A normatização da Lei Anticorrupção objetivou não somente inteirar o 

sistema normativo-punitivo em relação a pessoas jurídicas por práticas corruptivas, 

mas da mesma forma busca alterar ideias empresariais enraizadas, mediante a 

promoção e incentivo de uma nova cultura corporativa alinhada com os ideais da boa 

governança (CASTRO 2019).

Na análise de Bittencourt (2015) o compliance, possui origem na 

expressão anglo-saxão comply, cujo significado consiste em agir de acordo com um 

comando. Nesse sentido, compliance, denota um cumprimento de uma obrigação, de 

conformidade, seguir regulamentos internos e externos determinados pela 

organização.

Com a evolução cultural do compliance, temos o código de conduta e 

ética, uso de canais de denúncia, desenvolvimento de controle internos, 

procedimentos internos de divulgação de questões relativas à corrupção, análise ética 

de procedimentos dos profissionais e parceiros comerciais. Esses instrumentos se 

tornaram fundamentais de modo a mitigar as praticáveis sanções administrativas38 

(BITTENCOURT, 2015).

O compliance possui um intuito nitidamente preventivo, inserindo 

estímulos a comportamentos de acordo com ética, mas mediante a preservação da 

autonomia empresarial e em respeito ao livre mercado, uma vez que sua adoção não 

é obrigatória (CASTRO, 2019).

Além do disposto, Castro destaca os benefícios obtidos para além dos 

benefícios legais:

Para além dos benefícios legais obtidos em eventuais processos judiciais ou 
administrativos, a efetiva adoção de mecanismos de integridade pode vir a 
significar a percepção de dividendos perante o público em geral, em especial 
na quadra hodierna em que a informação assume velocidade instantânea e a

38 A propósito, em função da repercussão da chamada “Operação Lava-Jato”, deflagrada por Polícia 
Federal e Ministério Público Federal, em face da descoberta de inúmeras irregularidades e diversos 
atos de corrupção em licitações e contratos celebrados entre a Petrobrás e empreiteiras nacionais, com 
um grandioso esquema de pagamento de propinas milionárias, a estatal resolveu alterar o seu Código 
de Ética no final de 2014, com a publicação no DOU em fevereiro de 2015, fazendo nele constar que 
seus funcionários deverão a recusar “quaisquer práticas de corrupção e propina, mantendo 
procedimentos formais de controle e de consequências sobre eventuais transgressões”. No 
documento, também é destacado o compromisso com a seleção e contratação de fornecedoras e 
prestadoras de serviços “baseando-se em critérios estritamente legais e técnicos de qualidade, custo 
e pontualidade” (BITTENCOURT, 2015, p. 107, nota de rodapé 16).
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imagem reputacional da empresa constitui um ativo de primordial significado, 
inclusive de viés econômico (CASTRO, 2019, n.p).

Seguindo esse raciocínio, a prática de um programa de integridade 

empresarial por parte da sociedade jurídica, além de gerar uma diminuição dos riscos 

reputacionais próprios da corrupção, que usualmente ocasionam vultosos prejuízos 

morais e materiais, promove o incremento da própria imagem institucional, atrelando 

essa imagem a uma questão de responsabilidade social corporativa, que gera 

consequências positivas em vários aspectos institucionais (CASTRO, 2019).

Uma vez que coloca a ética como valor fundamental, se apresenta como 

um mecanismo não só jurídico, mas também como relevante instrumento 

comunicacional, estimulando a melhoria da imagem corporativa e incentivando a 

melhoria da confiança na organização, tanto do público externo como o interno 

(CASTRO, 2019).

De acordo com Bittencourt: "Juristas, consultores, auditores e 

administradores, entusiastas do compliance, saudaram, com razão, a inovação no 

sistema jurídico brasileiro” (BITTENCOURT, 2015, p. 107)39.

Fabio Selhorst, em análise do fato observa que:

As que adotam boas práticas de governança corporativa estão optando por 
transparência, prestação de contas e responsabilidade administrativa em 
suas operações. É importante que coloquem em prática os processos de 
conformidade internos e regras de conduta que visem coibir atos de 
corrupção por seus funcionários. Essas medidas fazem com que o sistema 
legal brasileiro se equipare às práticas anticorrupção adotadas em todo 
mundo, principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, reconhecendo 
que as empresas com programas eficazes de obediência às leis e dispostas 
a cooperar com as autoridades em investigações devem receber melhor 
tratamento, caso alguma irregularidade seja detectada. Todos sabemos que 
a corrupção é destrutiva para o país, pois gera pobreza, aumenta a 
desigualdade social e reduz a qualidade de serviços e produtos para a 
sociedade. A nova Lei Anticorrupção é certamente um importante passo 
contra essa prática perniciosa (SELHORST, 2014).

Nesse sentido, de modo a elucidar o disposto, temos um modelo de 

estruturação de um Programa de compliance apresentado pela Marina Ferro:

a) Cultura de compliance: que deve ser patrocinada pela alta administração 
da organização. A partir dessa decisão, deve-se estabelecer um Código de

39 A introdução do compliance no ambiente corporativo, ao contrário da percepção geral, não decorreu 
da aprovação da Lei Anticorrupção, na medida em que mecanismos de integridade já haviam sido 
contemplados na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98) (CASTRO, 2019, n.p).
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Conduta, Políticas e Procedimentos amplamente divulgado aos stakeholders; 
definem-se também os recursos para a implantação da estrutura de 
compliance;
b) Gestão de riscos: que permite identificar os riscos relativos à corrupção 
em setores, atividades, processos e pessoas mais vulneráveis na 
organização; atividades de treinamento e capacitação contínuos para 
informar aos funcionários o Código de Conduta e a legislação que lhe dá 
suporte;
c) Canais de denúncia e remediação: que devem ser acessíveis para todos, 
garantidas a confidencialidade e a não retaliação; medidas disciplinares 
contra os infratores devem ser aplicadas, seja qual for o cargo ou a função; e
d) Melhoria contínua de compliance: que exige revisão e monitoramento 
constantes para identificar regras aplicáveis aos produtos e mercados, bem 
como problemas nos processos internos. Para aprofundar o programa, deve
se promover due diligence de fornecedores, incluindo terceiros com os quais 
se relacionam, com direito de auditoria. A due diligence também deve ser 
aplicada antes das aquisições, assim como na integração de empresas 
(FERRO apud BITTENCOURT, 2015, p. 107).

Isso resulta na ideia de uma autorregulação regulamentada pelo poder 

público, em que à norma estimula a personalidade jurídica a instaurar uma alteração 

em sua cultura organizacional, focando em comportamentos internos e externos 

dotados de positividade mediante a avaliação social. Busca-se assim, uma maior 

conexão entre a pessoa jurídica e os anseios sociais (CASTRO, 2019).

De modo algum um programa de integridade gera a ilusão do 

cessamento completo de práticas corruptivas no ambiente corporativo, pois caso 

assim se presumisse, não ocorreria a indicação normativa de mitigação da sanção a 

ser aplicada no caso concreto. Entretanto, demonstra o claro propósito de 

minimização das possibilidades do ilícito, gerando e incrementando ferramentas 

corporativas para de maneira correta e eficiente tratar a questão, restando claro o seu 

objetivo de prevenção, constatação, e de reparo de atos danosos ao patrimônio 

público, tutelando assim, a justiça e bem-estar social (CASTRO, 2019).

E continua Castro:

Embora a legislação anticorrupção não tenha adotado o termo compliance, 
de certa forma já popularizado, albergou o seu conceito no artigo 7°, inciso 
VIII, ao estabelecer que deverá ser considerada para a aplicação da sanção 
pela prática de atos corruptivos, obviamente com o fim de minorá-la, 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 (CASTRO, 2019, n.p).

Continuando a análise normativa, na esfera federal, o Decreto 8.420 de 

2015, elucida no seu Capítulo IV, a respeito do "Programa de Integridade”, versando 

sobre o tema nos seu arts. 41 e 42:
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CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade 
consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 
políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira.
Parágrafo Único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e 
atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de 
cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante 
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua 
efetividade.
Art. 42. Para fins do disposto no § 4.° do art. 5.°, 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. 5.° da Lei 12.846, de 2013; e 
XVI -  transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e 
partidos políticos. § 1.° 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
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localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e VIII -  o 
fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
§ 2.° 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.
§ 3.° Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão 
reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se 
exigindo, especificamente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput. § 
4.° Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União 
expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à 
avaliação do programa de integridade de que trata este Capítulo. § 5.° A 
redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte de que trata o § 3.° poderá ser objeto de regulamentação por 
ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa e do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União 
(BRASIL, 2015).

Observa-se analisando estes artigos, inicialmente no art. 41 uma 

preocupação com o que seria, a correta conceituação de um plano de integridade. Já 

o art. 42 em seu caput, discorre largamente sobre quais parâmetro serão utilizados 

para que efetivamente se tenha um programa de compliance, buscando a lei nesse 

sentido ser a mais objetiva e descritiva possível, facilitando assim, à adequação das 

sociedades empresariais que optem por instaurar ou melhorar o programa de 

compliance em seu âmbito interno.

No §1° do mesmo normativo, temos a disposição de que deverão ser 

levadas em consideração na adequação dos parâmetros desse artigo, as 

especificidades empresariais, fazendo jus a uma análise caso a caso, que se por um 

lado reveste a norma de um caráter de subjetividade, do outro se adequa a realidade 

empresarial do país.

A título exemplificativo, ao se analisar uma grande empresa e uma micro 

empresa, fica totalmente inviável que as adequações sejam as mesmas ou até 

similares, pois assim agindo, poderia tornar o programa de compliance extremamente 

oneroso e inviável para uma, e vago e excessivamente genérico para a outra, 

dificultando assim a correta aplicação da norma.

No §2°, observa-se que a efetividade do programa de compliance será 

utilizado para fins de avaliação do que é exposto no caput. Tal medida denota mais 

uma vez o caráter subjetivo da norma, mas nesse parágrafo em específico, buscou o 

legislador explicitar o caráter de que não basta ter um compliance, bonito, que atende 

a todos os requisitos, mas somente atende "de fachada”. Portanto, o principal na 

análise do programa de compliance é que ele funcione da maneira adequada.
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Já no §3°, há a disposição de que na avaliação de pequenas empresas 

e empresas de pequeno porte, serão diminuídas as exigências previstas na norma, 

buscando assim, evitar a oneração excessiva que um programa de compliance 

naqueles termos poderia gerar nesse tipo de sociedade empresarial.

Por fim no §4°, há uma atribuição de competências para normatizações 

e procedimentos dos programas de integridade.

Por outro lado, no Decreto Estadual 46.782/2015 de Minas Gerais, 

também dispõe sobre os programas de integridade em seus artigos 39 e 40:

Capítulo V Dos mecanismos e procedimentos internos de integridade 
Art. 39. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade 
consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 
políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira.
Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e 
atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de 
cada pessoa jurídica, a qual por sua vez, deve garantir o constante 
aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando a garantir sua 
efetividade.
Art. 40. Para fins do disposto no § 4° do art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 
2013, 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
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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 ao seu 
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos 
lesivos previstos no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013; e XVI - transparência 
da pessoa jurídica quanto às doações para candidatos e partidos políticos.
§ 1° 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.
§ 2° Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão 
reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se 
exigindo, especificamente, as previstas nos incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV 
do caput.
§ 3° A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto 
de apuração será considerada para fins de avaliação de que trata o caput.
§ 4° Caberá ao Controlador-Geral do Estado expedir orientações, normas e 
procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de 
integridade de que trata este Capítulo (MINAS GERAIS, 2015).

As disposições do Programa de Integridade constantes no Decreto 

Estadual 46.782/2015 de Minas Gerais, basicamente repetem o constante no Decreto 

Federal analisado acima. A exceção consiste na ordem trocada dos § 2° e § 3°, por 

motivos de difícil compreensão para esse autor, e no § 4°, que por motivos óbvios 

determina uma competência diversa, atribuindo a competência para expedir 

orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do 

programa de integridade ao Controlador-Geral do Estado, concentrando ainda mais 

atribuições à figura do Controlador e consoante a sua já explicitada concentração de 

competência para instauração do PAR no estado mineiro.

Se por um lado praticamente repetir as disposições do Decreto Federal 

no Decreto Estadual, contribui para facilitar a adaptação das sociedades empresariais 

ao programa de compliance em Minas Gerais, bastando apenas reproduzir os seus 

programas de integridade da esfera federal, o que facilita o entendimento e 

simplificando os negócios empresariais, por outro lado, perde-se uma grande 

oportunidade de se adequar as exigências legais à realidade do solo mineiro, além de 

realizar possíveis melhorias nas exigências e normativas legais.
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Uma tentativa de se realizar essa adequação e melhoria no estado 

mineiro consiste no projeto de Lei 5227 de 2018 atualmente em trâmite na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais que iremos analisar a seguir.

6.1 Projeto de Lei 5227 de 2018

Nesse ideal de análise das inúmeras vantagens dos programas de 

integridade (compliance), e procedendo a sua análise em solo mineiro, temos que 

destacar a iniciativa do Projeto de Lei 5227 de 2018.

O destacado projeto dispõe sobre a exigência de Compliance às 

empresas que contratarem com a Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

Tal iniciativa seria de ampla importância na inclusão e popularização dos 

Programas de Integridade no Estado de Minas Gerais. Ao se tornar obrigatório, 

possibilitaria uma ampla discussão social sobre o tema, de modo a centralizá-lo cada 

vez mais na "agenda” governamental.

Além disso, diminuiria ainda mais o denominado compliance de 

"fachada”, em que só é implementado efetivamente nas empresas durante as raras 

ocasiões em que se passa pelo dissabor de um processo administrativo punitivo.

Nesse sentido vamos proceder à análise dos principais artigos do texto 

original do elucidado projeto de lei:

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° -  Fica estabelecida a exigência de Compliance, definido como 
Programa de Integridade no Decreto Estadual n° 46.782, de 23 de junho de 
2015, às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão 
ou parceria público-privado com a administração pública direta, indireta e 
fundacional do Estado de Minas Gerais, cujos limites em valor sejam 
superiores ao da modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de 
engenharia e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras 
e serviços, mesmo que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato 
seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias (MINAS GERAIS, 2018).

Já em seu artigo inicial nos deparamos com o principal escopo da lei: A 

exigência de Compliance para determinadas empresas contratantes com o Estado de 

Minas Gerais. A definição do que é Compliance acertadamente segue o disposto no 

já estudado nesse trabalho Decreto Estadual 46.782/2015, e busca abarcar às 

empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria- 

público-privado com a Administração Pública.
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Observa-se nessa parte, uma importante ampliação e definição das 

celebrações de liames entre as empresas e a Administração Pública, favorecendo o 

efetivo controle dessas atividades, uma vez que abarca praticamente todas as 

relações possíveis entre as empresas e a Administração Pública.

Além disso observamos que essa relação pode ocorrer com a 

administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Minas Gerais, 

gerando um bom e objetivo parâmetro de modo a abranger quase a totalidade estatal 

envolvida em relações com sociedades empresariais.

Posteriormente, temos uma limitação de valor, que corresponde a R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de engenharia, 

e a e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras e serviços, 

mesmo que na forma de pregão eletrônico, caso o prazo do contrato seja igual ou 

superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Tal limitação possui o relevante acerto ao não "engessar” toda e 

qualquer empresa que venha a contratar com a Administração Pública. Não obstante 

todo e qualquer valor dispendido pela Administração deva e possa ser alvo de um 

rígido controle de integridade, caso não houvesse tal concessão no texto legal, haveria 

um forte desestimulo para contratações com o setor público, especialmente de valores 

de pequena monta.

Tal restrição monetária possui um embasamento técnico. Entre outros 

casos, temos inúmeras empresas familiares, compostas de 2, 3 ou um pouco mais de 

integrantes, e que geralmente fornecem bens e/ou serviços de pequena monta, que 

caso fossem obrigadas a implementar o programa de integridade, ocorreriam em um 

gasto desnecessário e pouco proveitoso, que certamente, retiraria os estímulos de 

uma contratação com o poder público, ou a obrigaria até ao encerramento das 

atividades empresarias, caso a maior parte do sua receita seja proveniente desse tipo 

de contratação.

Posteriormente, no primeiro parágrafo do projeto de lei temos:

Art. 1° [...]
§ 1° -  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer 
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades 
estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, 
constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente (MINAS 
GERAIS, 2018).
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Observa-se nesse parágrafo o total apego aos valores estipulados no 

caput do art. 1°, baseando única e exclusivamente no montante para se avaliar a 

necessidade ou de se possuir o programa de integridade.

Entende o legislador que se a empresa possui uma capacidade de 

concorrer nesse nível financeiro de contratação, ela possui um "tamanho” e receita 

satisfatórios para implementar o programa de integridade sem gerar um ônus 

excessivo a mesma. Tal escolha nos parece deveras acertada, uma vez que tal lógica 

costuma prevalecer em sede de contratações públicas.

O viés positivo é que tal escolha evita que grandes empresas, "criem” 

pequenas empresas de "fachada”, para se eximir dos custos da correta 

implementação do programa de integridade. Já o viés negativo, consiste que tal 

aspecto dificulta a entrada de empresas de um menor porte. A título exemplificativo 

temos empresas que poderiam "arriscar”, pegando um vultuoso empréstimo, mas 

apostando em seu crescimento, não obstante o gasto da implementação do programa 

seja no momento, demasiadamente custoso.

Mesmo nesses casos, o disposto no parágrafo protege o interesse 

público, pois é notório que empresas nessas condições, possuem uma maior 

probabilidade de gerar um inadimplemento contratual, o que usualmente gera 

consequências danosas ao órgão contratante.

No art. 2° temos a dissertação dos objetivos da exigência do Programa 

de Integridade:

Art. 2° -  A exigência da implantação do Programa de Integridade tem por 
objetivo: I -  proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que 
resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de 
ética e de conduta e fraudes contratuais; II -  garantir a execução dos 
contratos em conformidade com a Lei e regulamentos pertinentes a cada 
atividade contratada; III -  reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo 
maior segurança e transparência na sua consecução; IV -  obter melhores 
desempenhos e garantir a qualidade nas relações contratuais (MINAS 
GERAIS, 2018).

Nesse artigo temos os objetivos da lei em comento. Observa-se não só 

a busca por proteção, garantir a segurança na execução dos contratos, como também 

obter um melhor desempenho e qualidade nas relações contratuais. Não obstante 

inúmeros aspectos dos impactos negativos da prática corruptiva terem sido 

devidamente analisados nesse trabalho, assim como os benefícios do compliance, o
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aspecto de melhoria de desempenho e qualidade nas relações contratuais não 

ganhou a devida importância.

Mas tal afirmação de melhoria de desempenho é totalmente cabível na 

realidade fática das relações contratadas pela Administração Pública. As práticas 

corruptivas não só geram os usuais aumentos de gastos já observados, mas geram 

costumeiros atrasos, que procedem a uma maior demora da coletividade em dispor 

do bem/serviço para o seu uso, prejudicando a harmonia social. Além disso a 

qualidade dos serviços demonstra ser bem inferior, o que além de não cumprir a sua 

função básica de atender uma demanda social, ainda pode colocar todos os 

administrados em perigo dependendo da situação.

O custo da corrupção não se limita a valores financeiros, mas afeta além 

disso o bem estar da coletividade de inúmeras formas e vertentes, como as 

exemplificadas acima.

No seu art. 3° temos:

Art. 3° -  Para fins do disposto nesta lei, o Programa de Integridade consiste, 
no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 
políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, conforme o caput e o parágrafo único do art. 39 do 
Decreto Estadual n° 46.782, de 23 de junho de 2015 (MINAS GERAIS, 2018).

Nesse artigo observamos que o legislador buscou conceituar o 

Programa de Integridade. Para isso valeu-se da definição já delimitada no Decreto 

Estadual n° 46.782/2015, repetindo-lhe o conceito. Agiu de maneira adequada o autor 

do projeto normativo ao simplificar essa questão, uma vez que alterar a conceituação 

de Programa de Integridade, não está nos objetivos do Projeto de Lei.

Temos disposto no art. 4°:

Art. 4° -  A implantação do Programa de Integridade no âmbito da pessoa 
jurídica dar-se-á no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da 
data de celebração do contrato.
Parágrafo único -  Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os 
custos/despesas resultantes correrão à conta da empresa contratada, não 
cabendo ao órgão contratante o seu ressarcimento (MINAS GERAIS, 2018).

O art. 4° dispõe de um prazo para que a pessoa jurídica implemente um 

programa de integridade após a celebração de contrato com a Administração Pública.
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Observa-se nesse artigo a preocupação da necessidade de um Programa de 

Integridade. Poderia nesse artigo o legislador ser ainda mais ousado e exigir um 

Programa de Integridade prévio à celebração do contrato, entretanto, evitou entrar em 

polêmicas e discussões legais, sobre a criação de um pré-requisito para se contratar 

com a Administração Pública mineira.

Nesse sentido, optou-se pelo simples que é conceder um prazo 

(relativamente amplo) para que as empresas se adequem a essa obrigação, tornando 

a mudança menos traumática para as sociedades empresariais interessadas.

Já o seu parágrafo único elucida uma obviedade de modo a mitigar o 

risco de ações de ressarcimento contra o Poder Público, ao dispor que os 

custos/despesas dessa implementação do Programa de Integridade, serão de 

responsabilidade da empresa contratada, não devendo a Administração Pública arcar 

com esse ônus.

Já o art. 5° dispõe:

Art. 5° -  Pelo descumprimento da exigência prevista nesta Lei, a 
Administração Pública direta, indireta e fundacional do Estado de Minas 
Gerais aplicará à empresa contratada multa de 0,02% (dois centésimos por 
cento), por dia, incidente sobre o valor do Contrato.
§ 1° -  O montante correspondente a soma dos valores básicos das multas 
moratórias será limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
§ 2° -  O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a aplicação 
da multa.
§ 3° -  O cumprimento da exigência da implantação não implicará 
ressarcimento das multas aplicadas (MINAS GERAIS, 2018).

O 5° artigo prevê as sanções por descumprimento do disposto no artigo 

anterior, isso é, em caso de inadimplemento da obrigação de implementar um 

programa de integridade no prazo de 180 dias, caso tenha celebrado um contrato com 

a Administração Pública.

No dispositivo legal ocorre a previsão de uma multa diária, que será 

limitada a 10% do valor do contrato, e será cessada após o cumprimento das 

exigências. Interessante observar que as multas já aplicadas não serão ressarcidas 

após o cumprimento das exigências, o que busca evitar que as empresas somente 

adotem o programa de compliance caso incorram em um processo administrativo 

próprio, o que certamente prejudicaria a correta utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto não elucidado é se o Estado poderia extinguir o contrato 

sem ônus, caso a obrigação não fosse atendida. Tal fato é de extrema relevância,
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uma vez que o projeto de lei elucida um limite máximo da multa a ser aplicada, o que 

nos levaria a conjecturar uma hipótese em que economicamente para a empresa, não 

seria interessante implementar o programa de integridade, uma vez que a mesma já 

se encontra sancionada no máximo permitido de multa pecuniária.

Não obstante o próximo artigo já prever uma penalização "extra” nessa 

situação fática, entendemos que sim o contrato pode ser reincidido por 

inadimplemento contratual da empresa, uma vez que tal previsão encontra-se 

claramente definida em lei, e, portanto, deve ser sumariamente atendida pelas 

sociedades empresárias contratantes. Além disso o seu inadimplemento gera um 

custo para a Administração Pública, pois o programa de integridade gera uma redução 

nos "custos da corrupção” já explicitados anteriormente, prejudicando assim o bem 

estar social.

Segundo o art. 6°:

Art. 6° -  O não cumprimento da exigência durante o período contratual 
acarretará na impossibilidade da contratação da empresa com o Estado de 
Minas Gerais até a sua regular situação (MINAS GERAIS, 2018).

Esse artigo acertadamente, impôs a proibição da empresa que não 

cumpriu com a sua obrigação de implementar o programa de integridade, estando, 

portanto, inadimplente, de contratar com o Estado mineiro até regulamentar a sua 

situação.

Tal artigo demonstra ser de grande acerto, pois não há sentido em deixar 

uma empresa inadimplente com o Estado, fazer novas contratações com esse Estado, 

e portanto se beneficiando de sua ilegalidade, prejudicando inclusive a livre 

concorrência, uma vez que a implementação do programa de compliance gera custos, 

custos estes que obviamente serão incluídos na proposta de contrato. Uma empresa 

que não incorreu nesses custos, consegue injustamente diminuir o seu preço perante 

a Administração Pública.

Conforme o artigo 7°:

Art. 7° -  Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 
§ 1° -  A sucessora se responsabilizará pelo cumprimento da exigência na 
forma desta Lei.
§ 2° -  As sanções descritas nos arts. 6° e 8° desta Lei serão atribuídas à 
sucessora (MINAS GERAIS, 2018).
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Esse artigo dispõe sobre a responsabilização da pessoa jurídica em caso 

de alterações provenientes da mesma. Acerta o artigo nessa previsão ao prever que 

a responsabilidade subsistirá, ainda que haja alterações contratuais em diversos 

aspectos como transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, evitando 

assim, que certas empresas condenadas, recorram a malabarismos jurídicos 

societários para se escusar do cumprimento de sua penalidade.

No art. 8°:

Art. 8° -  A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverá 
apresentar no momento da contratação declaração informando a sua 
existência nos termos do art. 40 do Decreto Estadual n° 46.782, de 23 de 
junho de 2015 (MINAS GERAIS, 2018).

Esse artigo abarca a hipótese de a empresa contratante já dispor de um 

Programa de Integridade implementado quando do momento da contratação. 

Incorrendo nessa situação fática, deve a empresa contratante informar a sua 

existência nos termos do Decreto Estadual n° 46.782/2015.

Nessa seção a lei optou por simplificar a sua execução, repetindo os 

parâmetros do decreto elucidado acima, uma vez que tais empresas nessa situação 

já se enquadram no principal objetivo da Lei: Garantir que toda empresa contratante 

(observado os requisitos do art. 1°) com o Estado de Minas Gerais, possua um 

programa de compliance implementado.

Passemos ao art. 11: "Cabe ao Poder Executivo fazer constar nos editais 

licitatórios e instrumentos contratuais a aplicabilidade desta Lei” (MINAS GERAIS, 

2018).

Esse artigo dispõe sobre a necessidade de adequação dos editais 

licitatórios e instrumentos contratuais assim que tal projeto de lei se transformar em 

legislação ordinária. Busca evitar assim, comportamentos normativos contraditórios 

da Administração Pública que poderiam resultar em confusões nas sociedades 

empresárias interessadas, além de gerar uma inaplicabilidade do projeto de lei em 

questão devido a assimetria normativa que poderia ocorrer.

Art. 12:

Art. 12 -  Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com empresas de 
consultoria especializadas na realização de treinamento com foco na 
detecção de casos de fraude e corrupção, objetivando a capacitação de 
servidores do Estado de Minas Gerais no que tange aos principais aspectos
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relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção (MINAS 
GERAIS, 2018).

De grande valia esse artigo 12 do Projeto de Lei. Nele consta a expressa 

previsão da contratação de empresas de consultoria especializadas na realização de 

treinamento com foco na detecção de casos de fraude e corrupção, buscando a 

capacitação dos servidores do Estado de Minas Gerais.

Tal previsão reforça a necessidade de treinamento do corpo de pessoal 

estatal para a correta aplicabilidade da lei, não somente para esse projeto de lei, mas 

também para as já mencionadas leis anticorrupção atuais, que diante de sua breve 

existência, ainda necessitam de muito estudo e capacitação por parte dos servidores 

responsáveis. Ao reconhecer essa coobrigação do Estado para a prevenção 

corruptiva, acerta o projeto legislativo e se adequa à realidade fática.

Terminando, temos o art. 13: "A multa definida no caput do art. 5° desta 

Lei não exclui a incidência e a exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais no 

âmbito do Estado de Minas Gerais” (MINAS GERAIS, 2018).

Nesse disposto, afirma o legislador que sua obrigação de pagamento da 

sanção devida é independente de outras obrigações tributárias, evitando assim 

qualquer tipo de compensação e elisão fiscal por parte das empresas punidas no teor 

desse projeto de lei.

Por fim, nas justificativas do projeto, temos os principais objetivos do 

projeto de lei, que são destacados como: de proteger a Administração Pública de atos 

lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios 

de ética e de conduta e fraudes contratuais; de garantir a execução dos contratos em 

conformidade com a Lei e regulamentos pertinentes a cada atividade contratada; de 

reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e transparência 

na sua consecução; e, de obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas 

relações contratuais.

Após isso, temos uma explicação do histórico do compliance que pouco 

adiciona ao projeto em si, principalmente para operadores legislativos que já possuem 

conhecimento da matéria., mas que pode ser importante para cidadãos e legisladores 

ainda não muito familiarizados com o tema.

Posteriormente, faz uma justa crítica tanto ao Decreto Estadual 

46.782/2015, como para a Lei 12.846/2013, ao não colocar o Programa de Integridade 

como obrigatório nas contrações junto à Administração Pública.
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Objetiva assim, com esse projeto de Lei dar maior robustez ao combate 

corruptivo no Estado mineiro e na sua justificativa: "[...] protegendo os direitos e o 

dinheiro dos cidadãos, demonstrando a posição rígida e severa do Estado de Minas 

Gerais contra a corrupção que assola o cenário político e econômico brasileiro” 

(ARANTES apud MINAS GERAIS, 2018).

Tal destaque ao Projeto de Lei em questão é totalmente devido. Ao 

buscar uma inovação jurídica, o Estado de Minas Gerais dará um importante passo 

na direção da liderança do combate à corrupção em solo nacional. Tal exigência do 

Programa de Integridade, representa uma nova "era” nas empresas nacionais e 

mineiras que busquem contratar com o Estado de Minas Gerais. Não obstante não 

seja uma solução mágica, que fará "ruir” toda a corrupção infelizmente constante em 

várias facetas do Estado Brasileiro, constitui mais um importante passo na realização 

de uma maior transparência no uso do dinheiro público e no cumprimento à legalidade 

no combate corruptivo. Caso ocorra a aprovação do elucidado projeto de lei, Minas 

Gerais reafirmará seu compromisso com a justiça e bem estar público, e 

principalmente com uma sociedade mais justa e transparente.

Atualmente o Projeto de Lei, após ser devidamente apresentado, 

encontra-se no 1° turno nas Comissões40. Ele foi distribuído a 2 (duas) comissões: a 

CJU e a APU. Caso seja aprovado irá para 1° turno no Plenário, e posteriormente 

seguirá a seguinte tramitação: 2° turno nas Comissões; 2° turno no Plenário; Redação 

Final e finalmente passa para a sanção, promulgação ou veto.

Como pode se observar, ainda consta um longo caminho até a 

aprovação do projeto de lei. No mesmo sentido, o combate à corrupção e a busca de 

maior transparência no uso de recursos públicos, ainda possui um longo caminho pela 

frente. Entretanto, não se deve desanimar em virtude do longo caminho a ser 

percorrido. Ao invés disso, deve-se comemorar cada ação em direção ao objetivo final, 

pois cada um contribui de sua forma e possui a sua importância. Nesse sentido a 

aprovação do destacado Projeto de Lei, certamente realizará a sua importante 

contribuição nesse sentido.

40 Atualizado no dia 23 de outubro de 2020.



93

7 INSTITUTOS ENVOLVIDOS NA APLICABILIDADE DA LEI 12.846

Uma legislação necessita de todo um arcabouço jurídico e instrumental 

para a sua aplicabilidade.

Algumas legislações são feitas sem a devida observância de todo o 

contexto fático e estrutural e se tornam "letra morta”, só existindo na realidade 

hipotética de legisladores, se tornando assim inaplicáveis ou aplicáveis de maneira 

insuficiente.

Este não é o caso da Lei Anticorrupção. A lei 12.846 busca uma correta 

aplicabilidade, buscando sua correta e ampla aplicação e se beneficiando de todo o 

contexto e infraestrutura já existente no combate à corrupção.

Não obstante seja esse um aspecto positivo da lei, ele não se apresenta 

de maneira homogênea por todo o país.

De modo a entendermos esse contexto iremos analisar alguns dos 

principais institutos envolvidos na aplicabilidade da lei anticorrupção, com enfoque no 

estado de Minas Gerais.

7.1 A Superintendência Central de Responsabilização de Pessoas Jurídicas -  

SRPJ do Estado de Minas Gerais

O início das atividades da SRPJ ocorreu em julho do ano de 2015, a 

partir da determinação da Corregedoria-Geral do Estado de Minas Gerais41 para a 

constituição de uma área cuja atuação seria na responsabilização de pessoas 

jurídicas de que trata a Lei n° 12.846/2013 (MINAS GERAIS. CGE/MG, 2020).

41 Conforme disposto no organograma 1, para facilitar o entendimento.
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Figura 1 -  Organograma da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais - CGE/MG

Legislação:
Decreto 47.774, de 03/12/2019 
Lei n°- 23.304, de 30/05/2019

Elaboração:
Diretoria Central de Simplificação e Modernização Institucional -  DCSIMI 
Superintendência Central de Inovação e Modernização da Ação Governamental -  SCIM 
Subsecretária de Gestão Estratégica - SUGES 
Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão - SEPLAG

Fonte: MINAS GERAIS. Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, 2020.
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A SRPJ foi devidamente implementada no mês posterior à publicação 

do Decreto n° 46.782, de 23 de junho de 2015, cujo objeto foi a regulamentação do 

Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoa Jurídica, na esfera do 

Poder Executivo Estadual. Inicialmente a área foi composto por 1 Superintendência e 

2 Diretorias, assim definidas (MINAS GERAIS. CGE/MG, 2020):

Figura 2 -  Organograma da Superintendência Central de Responsabilização de 

Pessoas Jurídicas - SRPJ

Fonte: Elaboração do autor, 2020.

Essa organização de competências foi inserida formalmente nas normas 

de organização da CGE/MG editadas em janeiro de 201742. Estas unidades da SRPJ 

possuem as competências resumidas a seguir (DALBERT, 2020):

• SRPJ: planejar, coordenar, supervisionar e orientar trabalhos que visam a 

apurar a responsabilidade de pessoas jurídicas prevista na Lei Federal n° 

12.846, de 2013;

42 Decreto n° 47.139 de 24 de jan. de 2017, revogado pelo Decreto n° 47.774, de 3 de dez. de 2019, 
que dispõem sobre a estrutura orgânica da CGE-MG.
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• DAIP: promover análises e conduzir investigações preliminares destinadas à 

apuração de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração 

pública supostamente praticados por pessoas jurídicas;

• DRPJ: apurar atos lesivos à administração pública previstos na Lei n° 12.846, 

de 2013.

Essa distribuição de competências e áreas é de vital importância para 

que tenhamos a compreensão do sistema organizacional punitivo da Lei 12.846/2013 

no âmbito do Estado de Minas Gerais, e que também serão fontes dos dados 

analisados posteriormente, em que serão analisadas as principais ações e atividades 

desenvolvidas pela SRPJ desde o início de suas atividades em julho de 2015.

7.2 Competências do PAR em alguns estados nacionais e em Minas Gerais

Uma questão de bastante interesse consiste na competência para 

instauração do PAR. Essa competência é diversa se analisarmos alguns dos estados 

da federação brasileira.

Analisaremos todos estados e o Distrito Federal para servir de 

embasamento à atual situação da competência de instauração do PAR no âmbito do 

Estado de Minas Gerais. De modo a obter esses dados, foi enviado eletronicamente 

um questionário para os órgãos competentes, cujo modelo consta no apêndice, além 

de efetuadas pesquisas nos principais portais eletrônicos referentes ao tema.

Importante destacar que nem todos os Estados fizeram normativos 

regulamentadores da Lei 12.846/2013, o que impossibilita a sua inserção nesse 

quadro. Além disso alguns estados não obstante possuírem a normativa necessária, 

no momento do acesso43, não foi possível ter acesso a todo conteúdo normativo 

necessário ao preenchimento dos dados constantes da tabela. Em outros estados por 

sua vez, não foi possível obter dados suficientes para a análise comparativa.

Feitos os esclarecimentos, pegamos para análise os 26 estados 

federativos e o Distrito Federal, de modo a observarmos discrepâncias e similitudes 

na legislação referente ao PAR.

43 1 a 25 de out. de 2020.
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Quadro 1 -  Quadro de Competências do PAR

Estado
Status
pedido

inform ação

Legislação
regu lam entar

LAC
C om petência  instauração PAR

C om petência  
concorrente  

para instaurar?  
Com  quem ?

C om petência  
do órgão  
contro le  

para avocar?

D elegação
com petência?

Região Sul

RS Não
respondido Lei n. 15.228/2018 Autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade dos Poderes

Sim. Procuradoria 
do Estado e 

Contadoria/Audito 
ria-Geral/SEF

Sim Sim

SC Respondido

Decreto n. 
1.106/2017 
Decreto n. 
899/2020

Autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade dos Poderes Sim. CGE/SC Sim Sim

PR Não
respondido

Não responderam. 
Decreto n. 

11.953/2018 e 
10.271/2014

Autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade dos Poderes Sim. CGE/PR Sim Sim

Região Sudeste

ES Respondido Decreto n. 3956- 
R/2016

Concorrente entre a SECONT e a 
autoridade máxima do órgão ou entidade 
lesada. Torna-se preventa a primeira que 

instaurar

Sim. SECONT/ES Sim Sim

RJ Respondido Decreto n. 
46.366/2018

Concorrente entre a CGE/RJ e a 
autoridade máxima do órgão ou entidade 
lesada. Torna-se preventa a primeira que 
instaurar; Procurador-Geral quando ato 

lesivo à PGE

Sim. CGE/RJ Sim

Não consta no 
decreto (Não, 
previsão tem 

que ser 
específica)

MG Respondido Decreto n. 
46.782/2015 Privativamente ao Controlador-Geral Não Não Não

SP Respondido Decreto n. 
60.106/2014

Secretários de Estado e Procurador-Geral 
em suas esferas (Administração direta) e

Sim, no âmbito da 
Adm. Indireta e Sim Não
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Estado
Status
pedido

inform ação

Legislação
regu lam entar

LAC
C om petência  instauração PAR

C om petência  
concorrente  

para instaurar?  
Com  quem ?

C om petência  
do órgão  
contro le  

para avocar?

D elegação
com petência?

Presidente da Corregedoria-Geral da 
Administração (Adm. Indireta e 

fundacional)

fundacional, pelo 
Corregedoria- 

Geral da 
Administração

Região C entro -O este

DF Não
respondido

Decreto n° 
37.296/16

Autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade em face da qual foi praticado o 

ato lesivo, que agirá de ofício ou mediante 
provocação

Sim, CGE/DFT Sim Sim

GO Respondido
Lei n° 18.672/2014 

Decreto n° 
9.573/2019

Competência para
instaurar o Processo Administrativo de 
Responsabilização de pessoa jurídica é 

da autoridade
imediatamente inferior ao titular de cada 

órgão ou entidade dos Poderes Executivo, 
Legislativo e

Judiciário, Tribunais de Contas do Estado 
e dos Municípios, Ministério Público 

Estadual e Defensoria 
Pública Estadual, conforme previsão legal 
contida no art. 8° da Lei n° 18.672/2014.

Não, tem 
competência 
subsidiária da 

CGE-GO

Sim Não

MT Respondido Decreto n° 
522/2016

Autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade dos Poderes Sim, CGE/MT Sim Sim

MS Respondido Decreto n° 
14.890/2017.

Autoridade máxima do órgão ou da 
entidade da Administração Pública 

Estadual, em face da qual foi praticado o 
ato lesivo

Sim, CGE/MS Sim Sim
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Estado
Status
pedido

inform ação

Legislação
regu lam entar

LAC
C om petência  instauração PAR

C om petência  
concorrente  

para instaurar?  
Com  quem ?

C om petência  
do órgão  
contro le  

para avocar?

D elegação
com petência?

Região Nordeste

BA Não
respondido.

Não foram 
encontrados 
dados, P.L 

22.614/2017 
(Dispõe sobre a 

instituição do 
programa de 

integridade nas 
empresas que 

contratarem com a 
administração 

pública do Estado 
da Bahia) 

encaminhado a 
comissão de 

Constituição e 
Justiça em março 

de 2019.

- - - -

SE Respondido

Não há
regulamentação 

ainda, no 
momento há uma 
minuta de decreto 

sob o número 
13.000- 

00937/2015-1

Não há previsão Não há previsão Não há 
previsão

Não há 
previsão

AL Respondido Decreto n° 
48.326/2016

Autoridade máxima do órgão ou entidade 
em face da qual o ato lesivo foi praticado. 

(obs: de ofício ou por provocação)
Sim, CGE/AL Sim Sim
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Estado
Status
pedido

inform ação

Legislação
regu lam entar

LAC
C om petência  instauração PAR

C om petência  
concorrente  

para instaurar?  
Com  quem ?

C om petência  
do órgão  
contro le  

para avocar?

D elegação
com petência?

PE Respondido Decreto n° 
16.309/2018

Autoridade máxima do órgão ou entidade 
em face da qual foi praticado o ato lesivo Sim, CGE/AL Sim Sim

PB Respondido Decreto n° 
38.308/2018

A competência para a instauração e 
julgamento do PAR é concorrente entre a 

autoridade máxima do órgão central do 
sistema de controle interno e a autoridade 
máxima do órgão ou entidade lesada em 

face da qual foi praticado o ato lesivo.

Sim, tornando-se 
preventa a que 

primeiro instaurar
Não Sim

RN Respondido Decreto n° 
25.177/2015

Autoridade máxima do órgão ou entidade 
contra a qual tenha sido praticado o ato 

lesivo
Sim

Sem previsão 
(Não, a 

previsão tem 
que ser 

específica)

Sem previsão 
(Sim, nos 

ditames da Lei 
12.846/2013)

PI Não
respondido

Não foram 
encontrados 

dados. Legislação 
não encontrada no 
sítio eletrônico da 

CGE-PI

- - - -

CE Respondido

Lei 16.192/16 e os 
decretos 

33.310/19 e 
33.329/19. 
Aguarda 

regulamentação 
mais específica.

Obs. Notícia de projeto de lei em 
discussão na Assembleia Legislativa 

desde março/2019.

Sem previsão 
(Não, a previsão 

tem que ser 
específica). Pode 
ter entendimento 
diverso baseado 
em paralelismo 

jurídico.

Sem previsão 
(Não, a 

previsão tem 
que ser 

específica)

Sem previsão 
(Sim, nos 

ditames da Lei 
12.846/2013)

MA Não
respondido

Decreto n° 
31.251/2015

Autoridade máxima do órgão ou entidade 
contra a qual tenha sido praticado o ato 
lesivo (obs: de ofício ou por provocação)

Sim, CGE/MA Sim

Sem previsão 
(Sim, nos 

ditames da Lei 
12.846/2013)



101

Estado
Status
pedido

inform ação

Legislação
regu lam entar

LAC
C om petência  instauração PAR

C om petência  
concorrente  

para instaurar?  
Com  quem ?

C om petência  
do órgão  
contro le  

para avocar?

D elegação
com petência?

Região Norte

TO Não
respondido

Decreto n° 
6.105/2020

Autoridade máxima do órgão ou da 
entidade estadual em face da qual foi 

praticado o ato lesivo
Sim. CGE-TO Sim Sim

PA Não
respondido

Decreto n° 
2.289/2018

Autoridade Máxima da Auditoria Geral do 
Estado (AGE) concorrente com 

as Autoridades Máximas dos Órgãos ou 
Entidades lesadas

Sim. Autoridades 
Máximas dos 

Órgãos ou 
Entidades 
lesadas

Sim Sim

AP Respondido Responderam que 
não existe Não há previsão Não há previsão Não há 

previsão
Não há 

previsão

RR Respondido Não localizada 
norma específica _ _ _ _

AM Respondido Lei Estadual (AM) 
n° 4.730/18

A Lei 4.730/18 não dispõe sobre 
competência. Mas na resposta, o órgão 

informa que não há competência 
concorrente, levando a entender que 

somente a CGE/AM teria competência.

Não Não Não

RO Respondido. Decreto°
23.907/19

Autoridade máxima do Órgão ou Entidade 
lesada em face da qual foi praticado o ato 

lesivo e Controlador-Geral do Estado

Sim. Concorrente 
entre a autoridade 
máxima do Órgão 

ou Entidade 
lesada em face 

da qual foi 
praticado o ato 

lesivo ou ao 
Controlador-Geral 

do Estado

Sim Sim

AC Respondido Responderam que 
não existe Não há previsão Não há previsão Não há 

previsão
Não há 

previsão
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Regiões Competência centralizada Competência descentralizada 
concorrente

Região Sul - RS, SC, PR

Região Sudeste MG, SP ES, RJ

Região Centro-Oeste - DF, MT, MS

Região Nordeste - AL, PE, PB, RN, MA

Região Norte AM (vide observação no. quadro acima) TO, PA, RO

Total 3 16

Regiões Avocação pelo órgão de controle Delegação de competência

Região Sul RS, SC, PR RS, SC, PR

Região Sudeste SP, ES, RJ ES

Região Centro-Oeste DF, GO, MT, MS DF, MT, MS

Região Nordeste AL, PE, MA AL, PE, PB, RN, CE, MA

Região Norte TO, PA, RO TO, PA, RO

Total 16 16
Fonte: Elaboração do autor, 2020. Após consulta pela Lei de Acesso à Informação nos órgãos de controle dos Estados Federativos.
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Após pedido de informações para todos os entes federativos nacionais, 

foi possível a construção do quadro 1. Não obstante às dificuldades encontradas 

devido à situação pandémica enfrentada no ano de 2020 no Brasil e no mundo, 

obtivemos a resposta da maioria dos entes. Alguns dados complementares foram 

obtidos mediante consultas às Assembleias legislativas e sítios eletrônicos das CGE 

dos estados elucidados, devido à auséncia de respostas de alguns entes ou a 

respostas incompletas.

Inicialmente observamos que nos estados da Bahia e Piauí não 

obtivemos resposta dos entes questionados e não foram encontrados dados 

suficientes para responder às questões constantes no quadro. Já os estados do Acre, 

Amapá e Sergipe, obtivemos respostas dos órgãos questionados, mas a informação 

é a de que estes entes federativos ainda não possuem norma regulamentadora 

específica da LAC. Já o estado de Roraima afirmou que não foi encontrada a norma 

específica. Não obstante esses destaques, nota-se que na grande maioria dos 

estados nacionais obtivemos as informações necessárias para a correta elaboração 

do quadro.

Em um primeiro momento ao analisarmos o quadro, observamos que a 

utilização mais comum de regulamentação da LAC é por meio de decreto, sendo a 

exceção os estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, que regulamentaram por Lei. 

Os estados da Bahia, Piauí e Roraima, não possuem dados suficientes para a análise. 

Já os estados do Acre, Amapá e Sergipe ainda não possuem normas 

regulamentadoras. Goiás e Ceará possuem um sistema misto com regulamentações 

por lei e por decreto.

A regulamentação por lei possui um processo legislativo mais amplo e 

completo, o que de um modo geral possibilita, uma maior e mais ampla discussão 

sobre o tema, possibilitando assim uma participação mais democrática de todos os 

atores envolvidos. O decreto é exarado pelo chefe do executivo, que no caso dos 

estados analisados, consiste no Governador. O sistema misto com leis e decretos 

regulamentando a LAC parece o mais acertado, desde que a discussão da lei seja 

voltada para aspectos determinantes da aplicabilidade da lei, como, por exemplo, a 

obrigatoriedade de um programa de compliance para contratar com a Administração 

Pública, sendo este e outros aspectos que requerem uma maior discussão política, 

deixando a competéncia do decreto para questões procedimentais, que requerem um 

viés mais técnico.
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Posteriormente, analisamos a competência de instauração do PAR em 

cada estado. A mais comum no Brasil é a concorrente descentralizada (que 

geralmente é da autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes 

concorrente com o órgão de controle).

Esse tipo de competência aparece em todos estados analisados da 

região sul (RS, SC, PR). Além dos estados citados esse tipo de competência é 

encontrada na região Centro-Oeste, no Distrito Federal, nos estados de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul. Na região Nordeste nos estados de Alagoas, de Pernambuco, 

Paraíba e Maranhão. Por fim, na região norte temos esse tipo de competência em 

Tocantins e Roraima.

Esse tipo de atribuição de competências nos parece a mais correta, 

reservando para o órgão central responsabilidade sobre os PAR que não foram 

devidamente instaurados. Isso ocorre devido ao elevado número de órgãos existentes 

nos estados federativos brasileiros, cujos estados muitas vezes ultrapassam em 

termos populacionais e de extensão territorial, a grande maioria dos países do globo, 

sendo irracional imaginar que todos eles possuem a estrutura organizacional 

adequada em cada órgão, para lidar com essas e outras situações, ainda mais em um 

país em desenvolvimento como o Brasil.

Essa solução também facilita a "preparação” dos outros órgãos ainda 

não capazes de lidar com todos os requisitos necessários para a instauração e 

julgamento de um PAR, servindo o órgão central de "matriz” para que futuramente os 

órgãos menores se "espelhem” e desenvolvam as suas competências.

Entretanto, pelo lado negativo, deve-se tomar as devidas precauções 

para que essa competência concorrente não estimule a não instauração do PAR por 

nenhum dos entes competentes, gerando um "jogo de empurra-empurra” entre os 

órgãos, fazendo com que nenhum deles assuma a responsabilidade pelos PAR do 

Estado.

Já em Goiás temos que a competência de instauração do PAR é da 

autoridade imediatamente inferior ao titular de cada órgão ou entidade dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, 

Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual, com competência 

subsidiária da CGE-GO. Tal tipo de competência se enquadra na descentralizada não 

concorrente.
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Tal tipo de competência não parece ser o mais eficaz, pelo menos sem 

a devida capacitação dos servidores responsáveis e a dita "popularização” da 

aplicação da lei de um modo geral, tornando-a, esse tipo de competência, sem a 

devida estrutura devidamente fomentada e construída, de baixa aplicabilidade.

Principalmente se levarmos em conta o fato da dificuldade de 

comunicação dos atos de cada órgão com a CGE, não dispondo o estado goiano da 

obrigatoriedade de ocorrer esse tipo de comunicação. Dificilmente a CGE do estado 

goiano teria ciência de um fato capaz de gerar um PAR em um órgão. Possui a mesma 

problemática da competência descentralizada concorrente, com o agravante de que a 

aplicação da competência subsidiária poderia resultar em um direcionamento de 

algumas demandas do PAR, sendo que outras seriam deixadas "de lado”, fadadas ao 

"esquecimento” e ao instituto prescritivo.

Embora tal fato também possa ocorrer na competência concorrente, o 

próprio instituto da concorrência de competências estimula os órgãos de controle a se 

informar e elucidar os acontecimentos nos órgãos pertencentes a sua esfera de 

atuação. Tal situação na competência descentralizada não concorrente é pouco 

estimulada e dificilmente ocorrerá na prática. Dessa forma, deixando uma grande 

possibilidade de não ocorrer a devida aplicação legal da LAC em Goiás.

Por fim, temos o caso do Estado de Minas Gerais, São Paulo e 

Amazonas. Todos possuem uma competência centralizada, embora com diferenças 

entre si. No caso mineiro, a competência para instauração do PAR é privativa do 

Controlador-Geral do Estado. Essa forma de competência é própria do estado mineiro, 

e possui algumas peculiaridades. Se por um lado a competência concentrada no 

Controlador-Geral do Estado facilita o controle dos PAR instaurados, facilitando o seu 

acompanhamento de qualidade e a implementação de rotinas e procedimentos 

devidos, o que pode ocasionar um interessante desenvolvimento da matéria punitiva 

constante da Lei 12.846/2013; por outro lado, o aspecto de controle correcional no 

âmbito de cada órgão, desenvolvimento das práticas organizacionais e capacidade de 

instauração de processos fica comprometido.

A concentração do julgamento de atos corruptivos, nem sempre é 

considerado o cenário ideal, pois a distribuição de competências de um modo geral, 

dificulta a que todo o "sistema” seja corrompido. Além disso o cargo do Corregedor- 

Geral do Estado possui um viés político, o que dependendo da situação, pode deixá-
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lo vulnerável a interesses do próprio Governador do Estado ou de outros atores 

políticos de grande influência.

Além disso, após determinado período, em que ocorrer a chamada 

"popularização” da Lei Anticorrupção, dificilmente uma competência centralizada, por 

melhor e mais bem estruturada que ela seja, será capaz de atender toda a demanda 

gerada por um Estado inteiro. A título exemplificativo, Minas Gerais, segundo os 

últimos dados do IBGE, possui uma população estimada acima de 21 milhões de 

habitantes44.

Entretanto, não nos parece totalmente equivocada a escolha do estado 

mineiro. Como dito anteriormente, esse modelo pode facilitar o controle, instauração 

de políticas públicas e desenvolvimento de rotinas e procedimentos do PAR ao longo 

do estado. Portanto, a sua funcionabilidade em um estágio inicial de desenvolvimento 

da aplicabilidade da Lei 12.846/2013, que não obstante já possua sete anos, possui 

regulamentações estaduais muito mais recentes, além do fato de possuir um caráter 

inovatório de punibilidade das personalidades jurídicas, pelo menos nesse contexto e 

com essa abrangência.

Portanto, em um estágio inicial, como o que se encontra atualmente o 

estado mineiro e grande parte do país, tal atribuição concentrada de competência 

pode ser até recomendável, à medida que se vai capacitando órgão e servidores para 

que em um estágio futuro, implementem corretamente em sua estrutura 

organizacional as atribuições de competências para instauração e julgamento do PAR.

Essa evolução deve ser gradual, em que órgão colaborativamente com 

a CGE/MG, no caso mineiro, devem trabalhar conjuntamente, fortalecendo as 

estruturas e aumentando a capacitação dos seus servidores.

É importante destacar que a CGE/MG já vem atuando nesse sentido, ao 

promover inúmeras capacitações que inclusive serão posteriormente citadas nesse 

trabalho. O cenário ideal seria essa transferência de competência gradual, 

transferindo em um primeiro momento para órgãos que já tenham passado por uma 

capacitação com a CGE/MG e possuam sua Corregedoria própria, o que 

definitivamente facilitaria todo o processo.

Dessa maneira, de uma forma gradual e organizada, o processo de 

disseminação e aplicabilidade da Lei 12.846/2013 e seus instrumentos normativos

44 De acordo com o IBGE Cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama. 
Acesso em: 25 out. 2020.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama
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afins seria feito da maneira mais homogênea pelo estado mineiro, o que certamente

contribuiria para uma maior transparência e legalidade da aplicação do erário público.
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8 PANORAMA DO PAR EM ESTADOS BRASILEIROS E EM MINAS GERAIS

Nessa parte do trabalho buscaremos elucidar pesquisas bibliográficas e 

metodológicas que exemplifiquem e discorram sobre os resultados alcançados pela 

Lei 12.846 de 2013. Não obstante muitas dessas não possuírem um recorte específico 

para o Estado de Minas Gerais, muitas vezes alcançando um foco no cenário nacional, 

tal fato possibilitará uma análise que buscará ser imparcial quando comparativamente 

a outros Estados federativos, além de possibilitar um recorte no Estado de Minas 

Gerais quando possível, que é o objetivo principal desse estudo.

Santos (2017) em seu trabalho "A responsabilização de pessoas 

jurídicas por atos de corrupção: análise da (in)efetividade Lei Anticorrupção (Lei n° 

12.846/2013), faz um estudo metodológico sobre o tema, que será objeto de análise 

dessa obra.

Um dos aspectos de destaque da obra foram as informações disponíveis 

relativas a Processos Administrativos de Responsabilização instaurados no período 

compreendido entre 29 de janeiro de 2014 e 28 de fevereiro de 2017, mediante estudo 

de campo. Interessante observar que a data inicial foi embasada tendo por fato o início 

da vigência da LAC no ordenamento jurídico brasileiro, conforme estipulado em seu 

artigo 3145.

Nesse sentido a Lei n° 12.846/2013 foi publicada no Diário Oficial da 

União em 02 de agosto de 2013, que somada aos 180 dias previstos na Lei, leva-nos 

a data inicial da vigência normativa da LAC.

8.1 Estudos da obra de Santos

Santos (2017), definiu o universo e amostra da pesquisa baseado no 

artigo 8° da lei anticorrupção que elucida que:

Art. 8° - A instauração e o julgamento de processo administrativo para 
apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade 
máxima de cada órgão ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observando o 
contraditório e a ampla defesa (BRASIL, 2013).

45 Art. 31 -  Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação (BRASIL, 
2013).
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A conclusão do autor (SANTOS, 2017, p. 68) é a que previsão da LAC 

abrange todas as esferas federativas, englobando a autoridade máxima de cada órgão 

ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, possuidores da competência 

para se instaurar o PAR. Nota-se também que há a possibilidade da regulamentação 

da LAC por cada ente federativo de modo a um melhor cumprimento legislativo de 

maneira a abarcar as características de cada administração.

Tal escopo na visão de Santos (2017, p. 69) é excessivamente extenso. 

Com a análise de que o Brasil é atualmente um dos maiores países em extensão 

territorial do mundo, e conta com 5.57046 municípios (IBGE, 2020), a diversidade de 

entidades e autoridades com competência para instauração do PAR, existentes nas 

esferas municipais, estaduais e federal, não tornaria possível a pesquisa metodológica 

abrangendo todos os entes competentes.

Dielson (SANTOS, 2017, p. 69) optou por delimitar o seu estudo para 

órgãos do governo federal (administração direta e indireta); os órgãos sede de 

governo estadual e Distrito Federal (administração direta); e os órgãos sede de 

governo municipal (administração direta). Por fim optou por adotar a utilização de 

dados relativos a órgãos do Poder Executivo em razão dos gastos licitatórios e 

contratuais da Administração Pública pelo Poder Executivo serem substancialmente 

maiores que os realizados pelos demais poderes.

Nesse sentido temos:

Tabela 1 -  Despesa prevista para o orçamento da União no exercício de 2016.

Ente orçam entário V a lo r (R$) %

Poder Executivo 2.838.454.348.756,00 98,03

Poder Legislativo 11.252.967.505,00 0,39

Poder Judiciário 40.024.262.129,00 1,38

Ministério Público 5.840.029.336,00 0,20

Total 2.895.571.607.726,00 100
Fonte: SANTOS, 2017, p. 69.

46 Segundo o IBGE “dois distritos brasileiros são tratados como municípios, por razões metodológicas: 
O Distrito Federal, onde tem sede o governo federal, sendo Brasília a capital federal; e o Distrito 
Estadual de Fernando de Noronha, arquipélago localizado no Estado de Pernambuco. Em ambos os 
casos, informantes da administração local responderam ao Questionário Básico”.
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Observa-se a disparidade financeira existente entre os gastos do Poder 

Executivo, sendo responsável por mais de 98% dos gastos no Projeto de lei 

orçamentária no ano de 2016.

Portanto, Santos (2017), delimitou o universo pesquisado para definição 

da amostra de PAR para Órgãos do Poder Executivo em âmbito federal, da 

administração direta e indireta; em âmbito estadual e Distrito Federal abrangendo a 

administração direta; e nos governos municipais de capitais estaduais, abrangendo 

exclusivamente a administração direta.

De modo a possibilitar a identificação da amostra objeto da pesquisa, 

Santos (2017, p. 71) enviou uma carta requerimento solicitando informações sobre 

eventuais instaurações de PAR. Além disso foi feita pesquisa documental em 

publicação de imprensa oficial do governo federal. Ao final foram identificados os PAR 

e definida a amostra para estudo, não obstante existissem limitações da identificação 

da amostra da pesquisa principalmente em órgãos que não publicassem o PAR no 

diário oficial e não respondessem o questionário enviado.

Foram encontrados um total de 104 processos, com 44 da esfera federal, 

56 estaduais e apenas 4 municipais. Além disso, dos 104 processos analisados, 

apenas 22 encontram-se conclusos, isto é, com decisão final de mérito da autoridade 

julgadora competente, sendo esta a primeira decisão anterior a eventual recurso. Este 

quantitativo equivale a 21,15% da amostra (SANTOS, 2017, p. 81).

Outro item de destaque da tramitação é que 58 (cinquenta e oito) 

processos em andamento, o equivalente a 70,73% da amostra de processos não 

conclusos, que são oitenta e dois (82), estão com prazo de instauração superior ou 

igual a 180 (cento e oitenta) dias, que é o prazo previsto na Lei Anticorrupção para 

desenvolvimento do Processo Administrativo de Responsabilização. Sendo que o 

processo mais vagaroso possui 887 dias (SANTOS, 2017, p. 84).

Das 27 (vinte e sete unidades da federação, apenas 5 (cinco) possuem 

PAR instaurados no âmbito estadual, ou seja, 18,52%. Dentre eles consta o Estado 

de Minas Gerais (SANTOS, 2017, p. 84).

Quanto aos prazos observa-se que considerando a totalidade da 

amostra (processos conclusos e em andamento), temos uma tramitação média do 

PAR de 37747 dias, valor mais de duas vezes superior ao previsto pela LAC para

47 Nota do autor. Valor encontrado = 377,67 dias.



111

apresentação de relatório final. Caso utlize parâmetros estatísticos para identificação 

da moda, temos o valor de 720 dias. Portanto, o valor mais frequente (prazo mais 

repetido em tramitação considerando o escopo é 4 vezes o valor inicial previsto pela 

LAC (SANTOS, 2017, p. 84).

Por fim, mesmo se considerarmos exclusivamente a amostra de 

processos conclusos que são vinte e dois (22) o prazo médio para tramitação do PAR 

é de 42848 dias, mais de 2,37 vezes o disposto inicialmente na Lei Anticorrupção 

(SANTOS, 2017, p. 84).

Além disso observa-se que os primeiros resultados da aplicação da 

aplicação da LAC se mostram, aparentemente ainda escassos, tendo em vista a 

reduzida existência de aplicações de penalidades registradas no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas CNEP. Considerando até a data de 17 de abril de 2017, oito 

registros se encontram cadastrados. O grau de transparência é incipiente, sob o 

manto da eventual necessidade de sigilo e a sociedade ainda não desfruta em 

plenitude uma resposta eficaz em contraponto à aparente sensação de impunidade 

(SANTOS, 2017, p. 74).

Quadro 2 -  Cadastro Nacional de Empresas Punidas -  CNEP

Dados da em presa ou pessoa  
sancionada

Dados da sanção Ó rgão sanc ionador

CNPJ/CPF Nome Tipo Data final Nome do órgão UF

19.823.999/0001-05

Alimentare 
Serviços de 
Restaurante 

e Lanchonete 
Ltda-ME

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Empresa 
Brasileira de 

Infra-Estrutura 
Aerportuária

DF

08.706.892/0001-52
Ana Pronelli 
Bremm de 

Castro - ME

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa
22/09/2018

Empresa 
Brasileira de 

Infra-Estrutura 
Aerportuária

DF

14.386.616/0001-57
Confraria 

André Ltda - 
ME

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Empresa 
Brasileira de 

Infra-Estrutura 
Aerportuária

DF

32.447.500/0001-62

Evolução 
comércio 

Alimentação 
Ltda - ME

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Governo do 
Estado do 

Espírito Santo 
(SECONT -  

Secretaria de

ES

48 Nota do autor. Valor encontrado = 428,27 dias.
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Dados da empresa ou pessoa 
sancionada Dados da sanção Órgão sancionador

Estado de 
Controle e 

Transparência)

11.916.511/0001-74

S Ferreira 
Negócios e 
Serviços - 

ME

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Governo do 
Estado do 

Espírito Santo 
(SECONT -  

Secretaria de 
Estado de 
Controle e 

Transparência)

ES

04.741.904/0001-29
Técnica 

Tecnologia e 
Serviços Ltda

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Governo do 
Estado do 

Espírito Santo 
(SECONT -  

Secretaria de 
Estado de 
Controle e 

Transparência)

ES

15.707.659/0001-50

Ventana 
Manutenção 
e Serviços 

Ltda

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Empresa 
Brasileira de 

Infra-Estrutura 
Aerportuária

DF

18.165.087/0001-12
Willian de
Andrade
Bullerjanh

Multa -  Lei 
da Empresa 

Limpa

Governo do 
Estado do 

Espírito Santo 
(SECONT -  

Secretaria de 
Estado de 
Controle e 

Transparência)

ES

Fonte: SANTOS, 2017, p. 74.

Observa-se que até o dia 17 de abril de 2017 não constavam empresas 

punidas no CNEP por órgãos do Estado de Minas Gerais. Somente constavam 

punições de órgão federais ou do Estado do Espírito Santo.

Tal fato demonstra como ainda era incipiente a aplicabilidade da Lei 

12.846/2013 no Estado mineiro e de um modo geral em todo o território nacional.

8.2 Resultados para o período 2014-2020

De modo a analisarmos a evolução desse aspecto da aplicabilidade da 

legislação estudada, foi feita uma pesquisa no ano de 2020, de modo a possibilitar a
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comparação com os resultados obtidos anteriormente e obtermos um resultado atual 

de modo a procedermos à análise.

A pesquisa realizada entre setembro e outubro de 2020, em consulta ao 

site do Portal da Transparência, acessando o CNEP -  Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas. Essa consulta no Cadastro Nacional de Empresas Punidas nos 

revela um aumento exponencial dos dados.

Nesse período foram encontrados um total de 212 processos concluídos 

no CNEP, o que representou em si um ganho considerável se formos analisar o total 

existente de 8 processos em abril de 2017 ambos verificados em âmbito nacional.

Buscaremos inicialmente, procedermos essa análise no território 

nacional, de modo a facilitar uma maior inserção do desenvolvimento do Estado de 

Minas Gerais no tema. No próximo gráfico têm-se a aplicabilidade de sanções por 

localidade, levando em conta todo o território brasileiro, o que nos dá a dimensão 

exata da concentração de condenações existentes em poucos municípios e órgãos, 

ainda mais se levarmos em conta a situação de um país de dimensões continentais 

como o Brasil.
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■ Controladoria Geral do Município de São Paulo - SP

■ Prefeitura Municipal de Rio das Ostras - RJ

■ Petróleo Brasileiro S.A.

■ Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência)

■ Banco do Brasil S.A

■ Outros

Gráfico 1 -  Órgãos sancionadores no Brasil e seu percentual de condenações -

Outubro de 2020

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Se na pesquisa de 2017 somente constavam 8 empresas condenadas 

com processos punitivos concluídos do total de 104 processos abertos, na pesquisa 

realizada de setembro de 2020 já se encontram um total de 212 empresas punidas 

em definitivo, o que revela por si só uma grande evolução na aplicabilidade da lei.

Entretanto, observa-se uma grande concentração de processos em 

alguns órgãos sancionadores, o que revela um patente desequilíbrio da aplicabilidade 

da legislação nas diversas regiões nacionais.

A título exemplificativo, somente a Controladoria-Geral do Município de 

São Paulo -  SP concentra 20% de todas as empresas punidas. Não obstante a 

importância populacional e econômica do município paulista, tal percentual reflete um 

profundo desequilíbrio da fiscalização e aplicação legislativa em nosso país.

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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Não existe um argumento válido para que somente um município, dentre 

557049 existentes no nosso país, por maior e mais importante que seja esse ente 

federativo, responda isoladamente por um quinto de cada empresa punida pela lei 

anticorrupção. Por mais que a participação do município no PIB nacional seja 

relevante, estando atualmente em 10,6%50 do produto interno bruto nacional, ainda 

assim é praticamente metade de sua participação no total de empresas punidas.

Outro dado que chama a atenção é o percentual existente no município 

de Rio das Ostras no Estado do Rio de Janeiro. Com uma população estimada em 

2020 de 155.193 pessoas (IBGE, 2020), o município corresponde pela condenação 

de 10% das empresas analisadas. Num país de uma população estimada de 

211.755.692 (IBGE, 2020), tal fato por si demonstra uma grande disparidade 

estatística, principalmente se analisarmos a sua participação no PIB nacional bem 

abaixo dos 10% citados51.

Continuando nossa análise, essas demonstrações evidenciam que a 

aplicação da lei anticorrupção em solo pátrio se intensificou sobremaneira, 

principalmente se analisarmos o salto de 8 empresas efetivamente punidas para 212 

em um período relativamente curto de tempo (2017 para 2020). Mesmo assim, 

observa-se polos fiscalizadores e sancionadores da lei, com destaque para o 

município de São Paulo, o Estado do Espírito Santo e a cidade de Rio das Ostras no 

Rio de Janeiro. Isso demonstra que a fiscalização e o arcabouço estrutural de 

punibilidade e aplicabilidade da lei ainda se encontram em uma fase inicial ou ainda 

nem foi iniciada na maior parte das regiões de nosso país.

Tal fato é extremamente pernicioso, pois pode "direcionar” empresas 

maliciosas em licitações e contratações públicas para localidades com o aspecto 

estrutural deficitário no cumprimento da lei, o que pode até agravar a corrupção e 

impunidade nessas regiões. Note-se que dentro dessas regiões não estamos falando 

somente de regiões menos abastadas, mas também de inúmeras capitais federais e 

estados e municípios de desenvolta relevância social e econômica.

49 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. 
Acesso em: 15 set. 2020.

50 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ 
Acesso em: 30 dez. 2020.

51 Aproximadamente 9 bilhões e 123 milhões de reais, para um PIB nacional de R$ 7,4 trilhões em 
2019, tal valor é bem abaixo dos 10% elucidados. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 30 dez. 2020.

https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
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Passaremos agora, à análise da situação mineira, após essa breve 

exposição do cenário nacional.

Inicialmente, veremos a punibilidade de empresas mineiras constantes

no CNEP.

Ao analisar o caso das empresas mineiras punidas pelo CNEP e 

compararmos com o total de empresas punidas nacionalmente tem-se somente 7% 

das empresas totais Gráfico 2):

Gráfico 2 -  Percentual das Empresas mineiras punidas pelo CNEP e dos demais entes 

federados -  Outubro de 2020

■ Mineiras ■ Demais entes federados

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Assim, observa-se neste gráfico a baixa participação das empresas 

mineiras, ao se considerar a participação global das empresas nacionais punidas pelo 

CNEP.

Tal fato poderia ser justificado pelas boas regras de compliance das 

sociedades empresárias mineiras, o que demonstraria um melhor atendimento da 

legislação anticorrupção pátria. Entretanto tal premissa pode se mostrar 

excessivamente otimista, uma vez que a maior atuação das empresas mineiras se 

concentra no solo de seu estado, e portanto, caso a aplicabilidade da legislação da lei

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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12.846 de 2013 fosse incipiente no estado mineiro, poderia justificar esse resultado 

relativamente baixo.

Para isso analisaremos o gráfico abaixo, em que será exposto os órgãos 

sancionadores totais x órgãos sancionadores mineiros, ambos constantes no CNEP.

Gráfico 3 -  Localidade do órgão sancionador das empresas nacionais, Minas Gerais 

e demais entes federativos -  Outubro de 2020

■ Minas Gerais ■ Demais entes federados

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

De destaque, chama a atenção que das 212 punições constantes no 

CNEP, somente 5% são provenientes de órgãos sancionadores do Estado de Minas 

Gerais. Tal percentual é extremamente baixo e comprova como a aplicação da 

Legislação anticorrupção, assim como o seu sistema burocrático de suporte ainda se 

encontra em fase inicial no Estado Mineiro.

De modo a exemplificar tal afirmação, comparemos o Estado de Minas 

Gerais em termos populacionais e percentual de PIB -  Produto Interno Bruto com a 

Federação Nacional.

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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Segundo publicação no Jornal Hoje em dia52: "O PIB mineiro para 2019 

foi estimado em R$ 632 bilhões, o que equivale a 8,7% do PIB brasileiro, calculado 

pelo IBGE em R$ 7,256 bilhões” (ALMEIDA, 2020). A reportagem utilizou dados 

oficiais do IBGE e da Fundação João Pinheiro.

Em termos gráficos temos:

Gráfico 4 -  Produto Interno Bruto Minas Gerais e demais Estados Brasileiros -  

Outubro de 2020

■ Minas Gerais ■ Soma dos outros Estados Brasileiros

Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 14 out. 2020. 
Elaboração do autor, 2020.

Observa-se que a participação do PIB do Estado Mineiro é bem maior 

(9%) do que a participação do Estado nas empresas punidas pelo CNEP, que é de 

5%. Tal fato deve ser levado ainda mais em consideração, se levarmos em conta que 

a facilidade de se participar de processos licitatórios é deveras facilitada em 

economias mais desenvolvidas, uma vez que a infraestrutura estadual e empresarial 

mais avançadas, facilitam a participação em certames de compras públicas. Minas 

Gerais, em virtude de seu poderio econômico encontra-se entre as economias mais 

desenvolvidas do país.

52 Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/minera%C3%A7%C3%A3o-puxa-pib- 
para-0-3-em-2019-em-minas-
1.778835#:~:text=O%20PIB%20mineiro%20para%202019,R%24%20164%2C3%20bilh%C3%B5es. 
Acesso em: 5 jan. 2020.

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/minera%C3%A7%C3%A3o-puxa-pib-para-0-3-em-2019-em-minas-1.778835%23:~:text=O%20PIB%20mineiro%20para%202019,R%24%20164%2C3%20bilh%C3%B5es
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/minera%C3%A7%C3%A3o-puxa-pib-para-0-3-em-2019-em-minas-1.778835%23:~:text=O%20PIB%20mineiro%20para%202019,R%24%20164%2C3%20bilh%C3%B5es
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/minera%C3%A7%C3%A3o-puxa-pib-para-0-3-em-2019-em-minas-1.778835%23:~:text=O%20PIB%20mineiro%20para%202019,R%24%20164%2C3%20bilh%C3%B5es
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Destaca-se que segundo o IBGE53 (2017), a economia mineira era a

terceira maior do país, atrás somente dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Tabela 2 -  PIB por estado da federação

U nidade da Federação PIB em  2017 (1 .000.000 R$) %  do total do PIB do país

Acre 14.271 0,20

Alagoas 52.843 0,80

Amapá 15.480 0,23

Amazonas 93.204 1,40

Bahia 268.661 4,00

Ceará 147.890 2,24

Distrito Federal 244.683 3,71

Espírito Santo 113.352 1,72

Goiás 191.899 2,91

Maranhão 89.524 1,35

Mato Grosso 126.805 1,92

Mato Grosso do Sul 96.372 1,46

Minas Gerais 576.199 8,79

Paraná 421.375 6,40

Paraíba 62.387 0,95

Pará 155.195 2,35

Pernambuco 181.551 2,75

Piauí 45.359 0,68

Rio de Janeiro 671.362 10,19

Rio Grande do Norte 64.295 0,97

Rio Grande do Sul 423.151 6,40

Rondônia 43.506 0,66

Roraima 12.103 0,20

Santa Catarina 277.192 4,2

53 Conforme consulta no IBGE, no sítio 
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 10 out. 2020.

eletrônico. Disponível em:

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
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U nidade da Federação PIB em  2017 (1 .000.000 R$) %  do total do PIB do país

Sergipe 40.704 0,60

São Paulo 2.119.854 32,20

Tocantins 34.102 0,52
Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 14 out. 2020. 
Elaboração do autor, 2020.

Não obstante, isoladamente, tirarmos aspectos conclusivos que 

direcionam pela aplicação do quantitativo de empresas sancionadas, como o 

percentual do PIB, seja pouco recomendável, esse dado analisado em conjunto com 

outros dados que posteriormente serão demonstrados poderão servir de um melhor 

embasamento para essa afirmação.

Outro aspecto relevante que podemos levar em consideração diz 

respeito ao contingente populacional de cada Estado. Esse dado analisando 

conjuntamente com o número de empresas inscritas na Receita Federal (não 

obstante, o reconhecimento do elevado número de empresas e trabalhadores 

informais por todo o país possa distorcer a análise dos dados54) elucidará de forma 

mais precisa o cenário nacional referente ao tema.

54 Matéria publicada no G1 Economia: “Segundo o gerente da PNAD Contínua do IBGE, Cimar Azeredo, 
o percentual de trabalhadores informais na população ocupada chegou a 41,3%, patamar recorde da 
série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, atingindo 38,683 milhões de brasileiros.

No trimestre encerrado em abril, os informais representavam 40,9% da população ocupada. Há 1 ano, 
esse percentual era de 40,5%.

"No trimestre passado, tinha-se observado aumento significativo da carteira de trabalho, o que não 
ocorreu agora neste período, mostrando que o mercado volta a gerar postos sem carteira, postos de 
trabalhadores por conta própria, empregados domésticos, fazendo com que o nível da informalidade 
fosse o maior da série desde o início da série comparável de 2012”, diz Azeredo.

Esse contingente de informais é composto por pessoas empregadas no setor privado sem carteira, 
trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por “conta própria” sem CNPJ e empregadores 
sem CNPJ, além de pessoas que ajudam parentes”.
https://g1 .globo.com/economia/noticia/2019/08/30/trabalho-informal-avanca-para-413percent-da- 
populacao-ocupada-e-atinge-nivel-recorde-diz-ibge.ghtml, acesso no dia 10-10-2020.

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/30/trabalho-informal-avanca-para-413percent-da-populacao-ocupada-e-atinge-nivel-recorde-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/30/trabalho-informal-avanca-para-413percent-da-populacao-ocupada-e-atinge-nivel-recorde-diz-ibge.ghtml
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Tabela 3 -  População estimada em 2020 por Unidade da Federação

U nidade da Federação
População estim ada em  
2020

%  do total da população  
do país

Acre 894.470 0,42

Alagoas 3.351.543 1,58

Amapá 861.773 0,40

Amazonas 4.207.714 1,98

Bahia 14.930.634 7,05

Ceará 9.187.103 4,33

Distrito Federal 3.055.149 1,44

Espírito Santo 4.064.052 1,91

Goiás 7.113.540 3,35

Maranhão 7.114.598 3,35

Mato Grosso 3.526.220 1,66

Mato Grosso do Sul 2.809.394 1,32

Minas Gerais 21.292.666 10,05

Paraná 11.516.840 5,43

Paraíba 4.039.277 1,90

Pará 8.690.745 4,10

Pernambuco 9.616.621 4,54

Piauí 3.281.480 1,54

Rio de Janeiro 17.366.189 8,20

Rio Grande do Norte 3.534.165 1,66

Rio Grande do Sul 11.422.973 5,39

Rondônia 1.796.460 0,84

Roraima 631.181 0,29

Santa Catarina 7.252.502 3,42

Sergipe 2.318.822 1,09

São Paulo 46.289.333 21,85

Tocantins 1.590.248 0,75
Fonte: IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em: 14 out. 2020. 
Elaboração do autor, 2020.

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
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Mais uma vez nota-se a relevância do Estado de Minas Gerais no 

cenário nacional. O estado é o segundo mais populoso do país, somente atrás do 

estado de São Paulo. Tal fato, somado ao fato do tamanho do PIB mineiro, indica uma 

relevância econômica-empresarial que ainda não é acompanhada pela aplicabilidade 

da Lei Anticorrupção pelo Estado. Fornecendo assim, mais um indício de que a 

aplicação da Lei 12.846 de 2013 talvez se encontra nos estágios iniciais em solo 

mineiro.

Ao observar a quantidade de empresas existentes em cada unidade da 

federação em solo brasileiro, para embasar ainda mais o nosso raciocínio.

Gráfico 5 -  Número de empresas por Unidade Federativa -  Outubro de 2020

Brasil 

São Paulo 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Bahia

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

■ Número de empresas por UF

Rio
Bahia Grande do Paraná 

Sul

Rio de 
Janeiro

Minas
Gerais

São Paulo Brasil

967.082 1.273.157 1.314.345 1.782.480 2.000.012 5.890.371 19.228.025

■ Número de empresas por UF

Fonte: SEBRAE. Disponível em: https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/. Acesso em: 10 out. 2020. 
Elaboração do autor, 2020.

Após a análise do gráfico, observamos que a outrora destacada 

importância do estado mineiro no aspecto empresarial do país é mais uma vez 

confirmada.

O Estado de Minas Gerais possui o segundo maior número de empresas 

cadastradas na Receita Federal do Brasil55 com um valor superior a dois milhões de

55 Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB), dados atualizados em 11 de maio de 2020.

https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/
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Gráfico 6 -  Empresas cadastradas na Receita Federal do Brasil -  Outubro de 2020

■ Minas Gerais ■ Brasil

empresas cadastradas. Esse valor em termos percentuais corresponde a um valor

próximo a 10% do total de empresas existentes no país56.

Fonte: SEBRAE. Disponível em: https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/. Acesso em: 10 out. 2020. 
Elaboração do autor, 2020.

A título exemplificativo, somente no município de Belo Horizonte temos 

um total de 355.992 empresas cadastradas na RFB. Comparativamente, temos que o 

munícipio isoladamente possui mais empresas do que inúmeros estados da 

Federação Brasileira, como Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso 

do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Alagoas, Piauí, Tocantins, Roraima, 

Sergipe, Acre, Amapá e Roraima. 56

56 Números arredondados.

https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/
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■ Empresas cadastradas na RFB

Gráfico 7 -  Comparativo de sociedades empresariais cadastradas na Receita Federal

do Brasil, Belo Horizonte e entes federativos -  Outubro de 2020
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341.078

355.992

Fonte: SEBRAE. Disponível em: https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/. Acesso em: 10 out. 
2020. Elaboração do autor, 2020.

De acordo com o Gráfico 7, fica por fim, evidenciada a conclusão da 

importância do estado mineiro na economia do país, conforme verificado pelo PIB, 

pelo aspecto populacional e pelo número de sociedades empresariais inscritas na 

RFB.

https://datasebrae.com.br/totaldeempresas/
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Diante desses dados há mais um indício que o Estado de Minas Gerais, 

seus municípios e empresas estatais, devem evoluir o seu aparelhamento burocrático 

e normativo de modo a ampliar a aplicação e tornar possível uma maior aplicabilidade 

da Legislação Anticorrupção em todo o Estado.

A participação atual das empresas mineiras como ente sancionado e 

órgãos pertencentes à unidade federativa de Minas Gerais como órgãos 

sancionadores, ainda é pouco profícua e extensa57.

De modo a elucidar ainda mais esse quadro, demonstraremos as 

empresas mineiras que estavam condenadas no CNEP na data da pesquisa.

Quadro 3 -  Empresas mineiras condenadas no CNEP em Outubro de 2020

Dados da empresa ou pessoa 
sancionada Dados da sanção Órgão sancionador

CNPJ/CPF Nome Tipo Data
final Nome do órgão UF

04.654.218/0001-10
Full Log 

T ransportes 
LTDA

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Empresa 
Brasileira de 
Correios e 
Telégrafos.

BR

14.989.665/0001-8458
Barbosa & Silva 

Construções 
LTDA

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Governo do 
Estado do 

Espírito Santo 
(SECONT -  

Secretaria de 
Estado de 
Controle e 

Transparência

ES

05.249.155/0001-80

Greide
Construção e 
Pavimentação 

LTDA

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Prefeitura 
Municipal de 

Santa Bárbara
MG

18.272.480/0001-05 Construtora 
Madema - Eirelli

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Prefeitura 
Municipal de 

Santa Bárbara
MG

07.994.516/0001-48

D e D
Empreendimentos 
Comerciais Eirelli 

- ME

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Prefeitura 
Municipal de 

Santa Bárbara
MG

57 Não obstante não seja correto afirmar que a punição é o ente balizador da maior ou menor 
aplicabilidade da lei, no estágio atual mineiro e nacional em que temos um sistema incipiente de 
transparência, com pouco ou nenhuma legislação sobre o tema, tal aspecto possui relevância. Todavia, 
é esperado que com o tempo o número de punições até possa diminuir à medida que o sistema de 
transparência melhore e as empresas e o Estado sejam melhores executores da lei.

58 Em algumas ocasiões o nome informado pelo órgão-entidade sancionadora diverge 
significativamente do cadastro da Receita Federal. A divergência pode indicar apenas uma alteração 
no nome ou uma inconsistência nos dados informados.
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Dados da em presa ou pessoa  
sancionada

Dados da sanção Ó rgão sanc ionador

03.821.415/0001-14 Construmat LTDA
Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Prefeitura 
Municipal de 

Santa Bárbara
MG

04.231.732/0001-43

DBR Distribuidora 
de Acessórios 
Automotivos 

LTDA

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Banco do Brasil 
SA BR

04.231.732/0001-43

DBR Distribuidora 
de Acessórios 
Automotivos 

LTDA

Publicação 
extraordinária 
-  Lei 12.846

Banco do Brasil 
SA BR

22.492.920/0001-07

DBR Parts 
Comercio 

Varejista de 
Acessórios Para 
Veículos Eirelli

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Banco do Brasil 
SA BR

22.492.920/0001-07

DBR Parts 
Comercio 

Varejista de 
Acessórios Para 
Veículos Eirelli

Publicação 
extraordinária 
-  Lei 12.846

Banco do Brasil 
SA BR

21.099.250/0001-09
Jequinutri 

Nutrição Animal 
LTDA - ME

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Universidade 
Rural de 

Pernambuco
PE

10.585.153/0001-00 Empreiteira 
Gusmão Ltda

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Controladoria 
Geral do 

Estado de 
Minas Gerais

MG

00.904.951/0001-45 Policard System e 
Serviços SA

Publicação 
extraordinária 
-  Lei 12.846

Controladoria 
Geral do 

Estado de 
Minas Gerais

MG

00.904.951/0001-45 Policard System e 
Serviços SA

Multa -  Lei 
12.846 de 

2013

Controladoria 
Geral do 

Estado de 
Minas Gerais

MG

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Observa-se nesse quadro que temos 14 condenações a empresas mineiras 

constantes no CNEP -  Cadastro Nacional de Empresas Mineiras. Nessas anotações 

constam 11 empresas diversas uma vez que a empresa Policard System e Serviços 

SA, DBR Parts Comercio Varejista de Acessórios para Veículos Eirelli e a Sociedade 

Empresarial DBR Distribuidora de Acessórios Automotivos LTDA possuem duas 

condenações cada, sendo uma ao pagamento da multa e a outra a publicação 

extraordinária.

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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■ Multa ■ Publicações extraordinárias

Gráfico 8 -  Tipos de condenações de empresas mineiras -  Outubro de 2020

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Destaca-se que a condenação mais comum é ao pagamento de multa, 

que aparece em 11 das 14 condenações (Gráfico 8). As publicações extraordinárias 

respondem pelas outras 3 condenações. Tal fato é amplamente justificado pela 

penalização pecuniária na forma de multa, ser muito menos gravosa e quando 

devidamente ajustada, dificilmente resultará no fechamento das sociedades 

empresariais punidas. Devendo, via de regra a publicação extraordinária ser 

reservada para empresas que realizem atividades ilícitas mais gravosas.

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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■ Federal ■ Minas Gerais ■ Pernambuco ■ Espírito Santo

Gráfico 9 -  Localidade do órgão sancionador das empresas mineiras -  Outubro 2020

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Quanto a Localidade do órgão sancionador, observa-se como esperado 

uma preponderância do Estado de Minas Gerais (Gráfico 9), o que é facilmente 

explicado pela proximidade física das empresas mineiras que geralmente possuem 

sede no Estado citado, o que usualmente facilita deveras a logística para a 

participação em certames licitatórios. Também chama a atenção a alta participação 

em certames federais (36%), o que denota uma maior atuação em nível federal dessas 

empresas, além de um maior incremento de alguns órgãos públicos federais na 

responsabilização objetiva com base na Lei 12.846 de 2013.

Além disso, possui uma participação que pode ser eventual em virtude 

do baixo quantitativo, existente tanto no Estado do Espírito Santo (1 condenação) 

como no Estado de Pernambuco (também 1 condenação). Destaca-se o estado do 

Espírito Santo que já possui uma amplitude de condenações com base na legislação 

anticorrupção em maior número, se considerarmos o aspecto proporcional em solo 

brasileiro, conforme explicitado anteriormente, portanto a sua participação nesse 

gráfico em nada surpreende.

Por fim, foram encontradas 7 empresas punidas no CNEP por órgãos do 

Estado de Minas Gerais. (no ano de 2017 não existia nenhuma punição nesse 

sentido). Na situação mineira, conforme explicitado anteriormente, os PAR de

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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relações contratuais estaduais são de responsabilidade do Estado de Minas Gerais e 

têm por competência a Corregedoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Já os 

municípios e sociedades empresariais estatais não pertencentes ao estado podem 

instaurar o seu próprio PAR (Processo Administrativo de Responsabilização) com 

previsão na legislação da Lei Anticorrupção.

Nos casos encontrados em Minas Gerais, observa-se que as punições 

se resumiram a multa (4 vezes) e publicação extraordinária (3 vezes).

Gráfico 10 -  Tipologia de sanções aplicadas pelo Estado de Minas Gerais -  Outubro 

2020

■ Multa ■ Publicação extraordinária

Fonte: BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: www.portaltransparencia.gov.br/cnep. Acesso 
em: 10 out. 2020. Elaboração do autor, 2020.

Tal fato exemplifica a preponderância da aplicação da sanção pecuniária 

para as empresas, que conjuntamente com a publicação extraordinária, são 

usualmente as duas principais sanções punitivas previstas na lei 12.846 de 2013. Não 

foram observadas sanções como impedimento ou dissolução empresarial, o que no 

caso em tela é considerado normal, por consistirem essas sanções destinadas para 

casos extremados que dificilmente ocorreriam nos poucos casos existentes no estado 

durante o período estudado.

De um modo geral, observa-se uma grande evolução na instauração de 

PAR Estado de Minas Gerais e seu consequente sancionamento das empresas

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
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responsáveis pelos ilícitos corruptivos. Não obstante esse cenário otimista, a 

aplicação da Lei 12.846 de 2013 ainda se demonstra em algumas áreas deveras 

insipiente, embora seja esse um cenário recorrente em quase todo país. De modo a 

fundamentar ainda mais essa análise, iremos buscar complementar nossa pesquisa 

com dados da Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, 

entidade responsável pelo desenvolvimento dos Processos Administrativos de 

Responsabilização no estado mineiro.

8.4 Dados Provenientes da SRPJ

Nesse tópico, analisaremos os dados provenientes da SRPJ, que como 

disposto anteriormente constitui o órgão responsável pela análise e investigação 

preliminares, e emissão de relatório conclusivo, que posteriori, será enviado ao 

Corregedor-Geral do Estado que autorizará ou não pela instauração do PAR em solo 

mineiro.

Os dados analisados são: a) Quantitativo de demandas para análise 

preliminar, b) Quantitativo de Investigações Preliminares, c) Processo Administrativo 

de Responsabilização (PAR), d) PAR em números, e) Valores resultantes das 

sanções do PAR, f) Distribuição das pessoas jurídicas processadas por natureza 

jurídica, g) distribuição das pessoas jurídicas processadas por segmento econômico, 

h) Distribuição das condutas por capitulação, em tese, dos atos lesivos previstos no 

art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013 e i) Atendimentos da SRPJ aos pedidos de 

informações via Lei de Acesso à Informação (LAI).

a) Quantitativo de demandas para análise preliminar

Inicialmente, observa-se na Tabela 4 um comportamento errático da 

evolução das demandas recebidas. No ano de 2015 e 2016 tivemos o ápice de 

demandas recebidas (excluindo o ano de 2019). Tal situação pode ser devidamente 

explicada pelo fato de ser um início de instauração do aparato punitivo estatal para o 

fim da lei 12.846 de 2013 e, portanto, as demandas recebidas de 2015 e 2016 não 

representam somente as demandas dos anos em questão, mas também as demandas 

de anos anteriores (desde que não abrangidas pelo prazo prescricional), mas que por
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ausência de aparato estatal ainda não era possível o andamento do processo 

administrativo punitivo.

Tabela 4 -  Quantitativo de demandas para Análise Preliminar (Pareceres -  

Manifestações formais) Recebidas/Entregues/Em andamento -  2015 a 2020 (até 

30/setembro)

Ano
Dem andas
Recebidas

Dem andas
Entregues

Em análise/ A  analisar  
(p o r ano de entrada)

2015 19 19 -

2016 35 30 5

2017 14 10 4

2018 14 7 7

2019 21 10 11

2020 (até setembro) 14 6 8

Total 117 82 35

Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

No ano de 2017 e 2018, após o levantamento das demandas explicitadas 

no parágrafo anterior, enxerga-se uma "estabilização” das demandas recebidas, após 

o relativo alto número no biênio anterior.

Já no ano de 2019, vemos uma tendência de crescimento das demandas 

recebidas, subindo de 14 para 21 em comparação ao ano anterior. Tal crescimento 

pode ser devidamente explicado pelos atos de "popularização” da Lei 12.846 

promovidos por diversos órgãos, especialmente pela CGE de Minas Gerais, que 

serviram como treinamento de inúmeros servidores públicos para reconhecer 

inúmeros atos corruptivos e como efetuar a sua devida comunicação ao órgão 

responsável.
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Tal tendência deveria continuar no ano de 2020, o que não pode ser 

devidamente constatado nessa pesquisa em virtude do prazo (com dados até 

setembro) e da pandemia de Covid-19.59

Observando o quesito de demandas entregues/em análise/a analisar, 

observamos que a proporção de demandas entregues frente as recebidas diminui a 

cada ano, sendo que em 2015 toda demanda recebida foi entregue e em 2020 a título 

exemplificativo temos a maior parte em demandas por analisar do que efetivamente 

entregues.

Esse movimento pode ser explicado pela crescente complexidade dos 

PAR analisados, que conjuntamente com as inúmeras diretrizes técnicas expedidas 

pelos órgãos regulamentadores podem aumentar o prazo necessário para o 

julgamento das demandas.

A priori tal fato não causa estranheza, principalmente se levarmos em 

conta a recente implementação do SRPJ e do aparato estatal para aplicação da LAC 

em Minas Gerais e no Brasil de um modo geral. Esse relativo início de trabalho 

usualmente requer um prazo maior, uma vez que de um modo geral, estão sendo 

criadas inúmeras regras processuais e procedimentais de modo a possibilitar um 

caráter homogêneo mínimo de aplicabilidade processual para os órgãos 

sancionadores. Entretanto, fica o alerta para que essa "padronização” não seja 

excessiva, de modo a prejudicar a peculiaridade de cada localidade (principalmente 

em um estado de dimensões de um país como Minas Gerais) e/ou tornar o PAR e 

todo o seu trâmite excessivamente lento e dispendioso.

b) Quantitativo de Investigações Preliminares

Na Tabela 5 observa-se o quantitativo de Investigações Preliminares, 

que servem para explicitar a necessidade ou não de implementação do PAR.

59 Segundo o Jornal Estado de Minas: "Com os duros impactos da crise sanitária sobre a economia, 
3.440 empresas foram extintas em Minas Gerais apenas em junho, segundo indicadores da Junta 
Comercial do Estado (Jucemg). A mortalidade significa que quase 115 negócios (a média foi de 114,7) 
fecharam as portas por dia no mês passado, num cenário de retração observado em todo o Brasil. 
Pesquisa divulgada na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) indicou 
universo de 1,3 milhão de empresas que encerraram as atividades na primeira quinzena de junho, das 
quais 522,7 mil debitaram o fechamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/07/18/internas_economia,1168013/novo- 
coronavirus-forca-extincao-de-114-empresas-por-dia-em-minas.shtml.

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/07/18/internas_economia,1168013/novo-coronavirus-forca-extincao-de-114-empresas-por-dia-em-minas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/07/18/internas_economia,1168013/novo-coronavirus-forca-extincao-de-114-empresas-por-dia-em-minas.shtml
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Tabela 5 -  Quantitativo de Investigações Preliminares* Instauradas/Concluídas/Em

curso -  2015 a 2020**

Ano Instauradas Concluídas Em curso (por ano entrada)

2015 3 3 -

2016 1 1 -

2017* 3 - 3

2018 1 1 -

2019 - - -

2020 (até setembro) 1 - 1

Total 9 5 4
Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.
* Uma investigação Preliminar com Relatório Final em revisão (2017).
** Informação disponibilizada até 30 de setembro de 2020.

De modo geral ao redor dos anos há pequena instauração de 

Investigações Preliminares. Tal situação ocorre além dos fatos elucidados na tabela 

anterior, pela ocorrência de que muitos PAR são decididos pela sua implementação 

sem a o formalismo da Investigação Preliminar. Esse caráter ocasiona que muitas 

vezes o PAR é instaurado mediante fatos já previamente analisados (mesmo que de 

maneira informal) sem a necessidade do procedimento de Investigação Preliminar, 

restando o uso da mesma somente quando é estritamente necessário.

c) Processo Administrativo de Responsabilização

Nessa Tabela 6, o comportamento é semelhante a das demandas para 

análise preliminar. Tal comportamento é mais errático em virtude de muitas demandas 

de análise preliminar podem ou não se tornar PAR. Em virtude do ainda pequeno 

número de demandas, a variação usual randômica altera significativamente essa 

variação. Entretanto, no ano de 2016 vemos o número mais elevado de PAR 

instaurados, que pode ser explicitado pelo “represamento” anterior de demandas 

provenientes do período anterior a instauração da SRPJ no Estado de Minas Gerais.
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Tabela 6 -  Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)

Ano Instaurado Concluído
Comissão

Transitado 
em julgado

Em
Julgamento

Em curso (por 
ano de 
entrada

2015 1 1 1 - -

2016* 10 4 3 1 6

2017* 4 - - - 4

2018 1 - - - 1

2019 7 1 - - 6
2020 (até 
setembro) 5 - - - 5

Total 28 6 - - 22
Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.
* 2 PAR com Relatórios Parciais entregues (1 -  2016 e 1 -  2017)

Além disso, somente 4 (quatro) Processos Administrativos de 

Responsabilização, instaurados em 2015 e 2016 transitaram em julgado. Outro, do 

ano de 2016 se encontra em julgamento.

Tem-se também somente 6 dos 28 em que foi concluído a comissão 

julgadora, número relativamente baixo (21,42%), o que expõe as dificuldades 

operacionais e de estrutura de aplicação da LAC no Estado de Minas Gerais.

Portanto, dos 28 Processos Administrativos de Responsabilização, 

instaurados entre 2015 e 2020 22 encontram-se em curso. Tal número é relativamente 

alto e encontra causas já explicitadas como no item Quantitativo de demandas para 

Análise Preliminar (Pareceres -  Manifestações formais) Recebidas/Entregues/Em 

andamento -  2015 a 2020 (até 30/setembro).

d) Total de PAR por critérios, datação de 2015 e 2018 e a partir de 2019.

Nessa Tabela 7 tem-se um maior detalhamento dos Processos 

Administrativos de Responsabilidade de competência da SRPJ.
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Tabela 7 -  PAR em números

Critério
Total
Geral

Entre
2015/2018

A partir 
de 2019

N° PAR Instaurados 28 16 12

N° PAR -  Relatórios Parciais Comissões 
Concluídos (Conf. alteração Decreto em dez/19) 2 - 2

N° PAR -  Relatórios Finais Comissões 
Concluídos 6 4 2

N° PAR com decisão administrativa transitado 
em julgado 4 2 2

N° PAR em fase julgamento final 1 - 1

N° PAR com decisão final de aplicação de 
penalidades 4 2 2

N° PAR com decisão final pelo arquivamento 
(por período da decisão final) 2 - 2

N° PAR em andamento (por período da 
instauração do PAR) 22 11 11

N° Pessoas Jurídicas processadas (por período 
da instauração do PAR) 44 30 14

N° Pessoas Jurídicas c/ aplicação de 
penalidades (por período da decisão final) 6 3 3

N° Pessoas Jurídicas absolvidas/excluídas (por 
período da decisão final) 3 2 1

N° PAR instaurados com incidente de 
desconsideração de personalidade jurídica (por 
período da ocorrência/decisão do incidente)

2 - 2

Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

De novidades em relação à Tabela 6 destaca-se o número de pessoas 

jurídicas processadas 44 em 28 PAR instaurados, o que demonstra um número médio 

maior que um60 de pessoas jurídicas processadas por PAR.

60 1,57



136

Temos também dois PAR em que ocorreram a desconsideração de 

personalidade jurídica, em que se objetiva punir a pessoa física que se utilizou de 

personalidades jurídicas de maneira ilícitas

e) Valores resultantes das sanções do PAR

Nessa Tabela 8 observamos os valores resultantes das sanções 

pecuniárias do PAR. Em termos de multas temos um valor superior a R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), o que é denota um valor considerável, principalmente se 

observarmos o baixo número de PAR concluídos.

Tabela 8 -  PAR em valores

Multa aplicada - Valor Total: R$ 1.065.686,88 (100%)

Cobrança administrativa efetuada: R$ 947.626,61 (89%)

Paga: 0

Enviada para cobrança judicial: R$ 947.626,61 (89%)

Depositada em juízo: R$ 325.623,92 (31%)

Em fase julgamento administrativo: R$ 118.060,87 (11%)

Menor valor multa aplicada R$ 6.000,00

Maior valor multa aplicada R$ 608.016,54

Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

Além disso, observa-se uma grande discrepância entre a menor e a 

maior multa aplicada (100 vezes), o que é resultado claro de observância do disposto 

na LAC de se basear a multa na capacidade econômica da entidade jurídica punida.

A título negativo observa-se que, não obstante ter quantia de multa 

acima de R$ 947.000,00 com cobrança administrativa efetuada, nenhum valor foi 

efetivamente pago. Tal fato deveria ser mais bem estudado de modo a analisar 

possíveis estímulos ou sanções para a personalidade jurídica que não efetuar o 

pagamento devido.
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Entretanto, em um país que ocorre uma excessiva judicialização das 

demandas, em que muitas vezes o infrator se beneficia da vagareza excessiva do 

judiciário, essa possível solução se mostra deveras utópica.

O processo judicial foi a via que o Estado recorreu para receber esses 

valores, o que explica todo o valor de cobrança administrativa efetuada ser enviada 

para cobrança judicial, o que reforça as palavras expressas no período anterior da 

excessiva judicialização que ocorre em solo brasileiro, que é sistêmica. Nesses 

valores, acima de R$ 325.000,00 já se encontra depositado em juízo, o que demonstra 

em um primeiro momento a realização do direito exercido pelo estado de maneira 

correta e em respeito a legislação e jurisprudência dominante.

f) Distribuição das pessoas jurídicas processadas pela sua natureza jurídica

Nessa Tabela 9 observa-se a pluralidade de pessoas jurídicas existentes 

no direito brasileiro, o que reflete no tipo societário das personalidades jurídicas 

processadas.

Tabela 9 -  Distribuição das pessoas jurídicas processadas por natureza jurídica

Sociedade Empresária Limitada...................................................

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).......

Associação/Fundação Privada.....................................................

Sociedade Anônima Fechada......................................................

Empresário Individual*..................................................................

Sociedade Anônima Aberta..........................................................

Sociedade Simples.......................................................................

*(Arquivamento PAR/Exclusão polo ativo)

29 (63%)

8 (18%)

3 (7%)

2 (4%)

2 (4%)

1 (2%)

1 (2%)

Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

A maior parte é a sociedade empresarial limitada com 63%. Nesse 

quesito chama a atenção das sociedades empresarias individuais, que aumentaram 

exponencialmente nos últimos anos na seara nacional. Nela constam a Eireli e o 

empresário individual, que juntos somam 22%.
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g) Distribuição das pessoas jurídicas processadas por segmento econômico

Ao observar o segmento econômico das sociedades empresariais 

processadas, tem-se a preponderância das consultorias em gestão e educação e 

obras, serviços e consultoria em engenharia, que juntas englobam 50% dos 

processos. São dois tipos de contratações corriqueiras na Administração Pública.

Tabela 10 -  Distribuição das pessoas jurídicas processadas por segmento econômico

Consultorias em educação, gestão................................................. 11 (25%)

Obras, serviços e consultoria em engenharia................................. 11 (25%)

Serviços e comércio de informática................................................ 8 (18%)

Fornecimento alimentação/vale-alimentação................................. 3 (7%)

Equipamentos esportivos................................................................ 2 (4,5%)

Serviços e comércio artigos gráficos.............................................. 2 (4,5%)

Fundação de apoio......................................................................... 2 (4,5%)

Outros 5 (11,5%)
Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

Além disso, geralmente essas contratações pelo ente público engloba a 

realização de serviços ao longo do tempo, com especificações muito diversas entre 

cada contrato. Tais fatos podem suscitar prorrogações e adendos contratuais 

indevidos, além de gerar um maior interesse de fraudar em virtude do valor de contrato 

elevado em alguns casos.

h) Distribuição das condutas por capitulação, em tese, dos atos lesivos.

Nessa Tabela 11 observamos as condutas ilícitas por capitulação em 

tese, em que se destaca com 29% o ato de fraudar licitação ou contrato. Sendo essa 

a mais usual conduta ilícita geradora de PAR.
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Tabela 11 -  Distribuição das condutas por capitulação, em tese, dos atos lesivos

previstos no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013

- IV, d -  fraudar licitação ou contrato........................................................... 33 (29%)

- II -  financiar, custear ou patrocinar atos ilícitos desta Lei.......................... 18 (16%)

- III -  utilização interposta pessoa para ocultar ou dissimular reais 
interesses................................................................................................... 16 (14%)

- IV, a -  fraude à competição licitação......................................................... 13 (11%)

- II -  financiar, custear ou patrocinar atos ilícitos da LAC............................. 10 (9%)

- IV, g -  manipular ou fraudar equilíbrio econômico-financeiro contratos .... 6 (5%)

- V -  dificultar investigação/fiscalização de órgãos ou entidade................. 5 (5%)

- IV, f, - obter vantagem de modo fraudulento de modificações de 
contratos..................................................................................................... 4 (3,5%)

- IV, c -  afastar licitante mediante fraude ou oferecimento vantagem.......... 3 (2,5%)

- I -  prometer, oferecer ou dar vantagem indevida à agente público............ 2 (2%)

- IV, b -  impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório público................................................................... 1 (1%)

- IV, e -  criar de modo irregular pessoa jurídica para participar de 
licitação....................................................................................................... 1 (1%)

Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

Em segundo lugar consta financiar, custear ou patrocinar atos ilícitos da 

Lei 12.846 de 2013, com 16%. Na terceira posição aparece fraude à competição na 

licitação, que consta em 14% dos casos.

Observa-se nessas três primeiras posições, que juntas correspondem a 

59% dos casos, maneiras diretas ou indiretas de desrespeito à lei 12.846 de 2013, 

principalmente no aspecto licitatório.

Outro viés de destaque é a relativa baixa participação da previsão de 

afastar licitante mediante fraude ou oferecimento vantagem, com 2,5% e prometer, 

oferecer ou dar vantagem indevida à agente público, que corresponde a 2% dos 

casos. Tal fato pode demonstrar uma baixa participação de atos corruptivos mediante 

a corrupção ativa por parte das personalidades jurídicas processados.

Entretanto, não se pode desconsiderar a hipótese da dificuldade de 

comprovação desse tipo de crime, além do fato de que muitas vezes quando ocorre a
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sua comprovação a imputabilidade de culpa recai exclusivamente sobre a pessoa 

física, isentando a personalidade jurídica em muitos casos, principalmente sobre o 

viés de costume jurídico.

i) Atendimentos da SRPJ

Por fim, observa-se a Tabela 12 nesse quadro os pedidos de 

informações via LAI na SRPJ. Não obstante seja louvável o fato da SRPJ ter atendido 

todos os pedidos. Resta demonstrado que a baixa quantidade de pedidos, mesmo no 

ano de maior número (7 pedidos em 2018), ainda demonstra o baixo engajamento da 

sociedade civil e de órgãos perante o tema.

Tabela 12 -  Atendimentos da SRPJ aos pedidos de informações via Lei de Acesso à 

Informação (LAI)

A no pedido Q uantidade Status

2015 - -

2016 2 Atendidos

2017 3 Atendidos

2018 7 Atendidos

2019 3 Atendidos

2020 3 Atendidos
Fonte: Elaboração do autor, 2020. Com dados informados pelo órgão após pedido pela Lei de Acesso 
à Informação.

Além de todo o exposto, a SRPJ, ministrou 9 Capacitações sobre 

Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas - Lei n°12.846/2013, 

totalizando 59 horas de treinamento e atendendo um total de 1128 inscritos. Buscando 

contribuir no maior engajamento e melhoria estatal no tratamento perante o tema.
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9 CONCLUSÕES

No presente trabalho, foram expostos os principais fatos que 

estimularam à edição normativa da Lei 12.846 de 2013, em que enfatizamos entre 

outros aspectos a importância das manifestações populares de 2013 para a 

promulgação da lei. Discorremos também sobre alguns dos principais danos causados 

pela corrupção em solo pátrio e como afeta a vida do cidadão.

Buscamos também observar o resultado e alguns dos possíveis 

benefícios advindos da Lei 12.846 de 2013 no combate à corrupção nacional, com 

destaque para Minas Gerais.

Entretanto, algumas dificuldades e limitações foram encontradas no 

trabalho. O fato de a legislação permitir a punibilidade nas esferas federal, estadual e 

municipal pelos respectivos entes de cada esfera, deixa uma ampla oportunidade de 

pesquisa da aplicabilidade da lei anticorrupção nos municípios brasileiros. Este 

trabalho não aborda esse aspecto, devido aos seus objetivos gerais e específicos e à 

dificuldade de obtenção desses dados. Isto ocorre, uma vez que os governos 

estaduais de um modo geral possuem um acesso mais fácil às informações buscadas 

no escopo desse trabalho. Além disso, é deveras dificultoso saber quantos entes cada 

município tem e como conseguir uma devida comunicação com eles. A grandiosidade 

desse trabalho em virtude dos inúmeros municípios existentes em solo pátrio não é 

compatível com os objetivos dessa obra, não se tendo notícia de que algum órgão 

controlador tenha sequer se preocupado em gerar essa análise. Todavia, uma maior 

noção da aplicabilidade da lei nos municípios certamente definiria um cenário mais 

realista da situação brasileira.

Além disso, mesmo se nos atermos exclusivamente na esfera estadual, 

nos estados de competência concorrente na aplicação da LAC (que são a maioria dos 

estados brasileiros), de modo a traçar um cenário mais realista, a pesquisa deveria ter 

sido feita em todos os entes estaduais de modo a propiciar um trabalho ainda mais 

realístico. Nesse caso, as dificuldades seriam as mesmas da análise profunda dos 

entes municipais, com exceção dos órgãos de competência centralizada (como Minas 

Gerais) que pela natureza de sua competência possui o controle do resultado da 

aplicabilidade da LAC em maior grau.

Mesmo diante dessas dificuldades e limitações, foi possível gerar um 

cenário bem aproximado da aplicabilidade da Lei 12.846 de 2013 e suas
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reverberações, principalmente no estado de Minas Gerais. Isso ocorre em virtude de 

uma diversa gama de estudos e dados que foram elucidados ao longo desse trabalho.

Nesse sentido concordante com o que foi demonstrado ao longo do 

trabalho, a aplicação da lei 12.846 de 2013 apresentou notável evolução no período 

de 2017 a 2020, principalmente se focarmos no recorte de Minas Gerais. Observa-se 

no estado mineiro uma grande ampliação da aplicação da lei, com o incremento do 

número de PAR instaurados, do número de empresas constantes no CNEP e da 

aplicação de multas.

Entretanto, por mais que se tenha observado notável evolução os 

números resultantes da aplicação da legislação estudada ainda se encontram muito 

aquém do esperado. O número de Processos Administrativo de Responsabilização 

promovidos pela Superintendência de Responsabilização de Pessoas Jurídicas no 

Estado mineiro é deveras diminuto, ainda mais se levarmos em consideração um 

estado com o tamanho e importância do Estado de Minas Gerais.

A atribuição de compliance nas empresas mineiras e/ou contratantes 

com o Estado de Minas Gerais ainda é insipiente, embora dados elucidados nesse 

trabalho destaque essa maior preocupação empresarial. Nesse tema, indispensável 

se faz a aprovação do projeto de lei 5227 de 2018, que resultará na ampliação do 

compliance pelo empresarial mineiro, o que facilitaria a tomada de decisão pelo 

empreendedor, que atualmente, só se preocupa com os instrumentos de um programa 

de integridade no momento em que estiver enfrentando as agruras de um processo 

administrativo e com o objetivo único de diminuir a gravidade de suas sanções.

Em Minas Gerais, o fato de a competência ser privativa do Corregedor- 

Geral também suscita discussões, e reside parcela da culpa pelo baixo número de 

PAR instaurados no Estado mineiro. Se por um lado facilita em um primeiro momento 

o controle, e a procedimentalização unificada, evitando assim uma total insegurança 

administrativa processual, após transpassada essa fase, necessário se faz a 

descentralização da competência de instauração do PAR. Caso isso não ocorra, obsta 

o regular desenvolvimento punitivo, seja pelo lapso temporal elevado de resolução de 

cada PAR, seja pela dificuldade de acesso as informações necessárias para 

instauração do PAR pela própria CGE, que cada vez mais se encontra com um maior 

número de tarefas referente ao tema.

Nesse sentido os defensores da centralização poderão defender um 

maior aparelhamento da CGE-MG, com uma ampliação de sua estrutura
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organizacional-física como no seu quadro de funcionários. Não obstante tal afirmação 

seja deveras verdadeira, sua abrangência verídica vai somente até certo ponto. 

Mesmo que se transformasse na CGE-MG no maior e mais bem equipado órgão do 

Estado, o que por si só, praticamente geraria uma impossibilidade devido ao seu custo 

financeiro e político, mesmo se considerarmos essa situação hipotética, a efetividade 

de um órgão central desse porte, responsável pela competência de instauração do 

PAR se demonstraria insuficiente e pouco efetiva, tendo em vista a complexidade do 

órgão incipiente, como da própria natureza da instauração do PAR.

Cada órgão já possui entre as suas atribuições zelar pelos bens públicos 

e consequentemente pela moralidade administrativa. Portanto, cada órgão já possui 

a sua própria estrutura que visa suprir as suas necessidades, em maior ou menor 

qualidade e capacidade de investigar, processar e punir atos corruptivos. As 

informações necessárias já se encontram no referido órgão, e ao centralizar isso, 

acaba por gerar intermináveis, ou no mínimo desnecessárias comunicações, 

principalmente à medida em que forem avançando as investigações ou ritos 

processuais, servindo unicamente para atrasar todo o processo.

A enormidade de órgãos estaduais existentes em Minas Gerais, aliadas 

à perda de eficiência da centralização de demandas em virtude da Lei 12.846 de 2013, 

tornariam o Estado mineiro um campo propício para a vagarosidade e impunidade.

Não obstante ainda se encontre insipiente o desenvolvimento da 

estrutura da aplicação da LAC, já é possível aumentar a descentralização dessa 

competência, principalmente em órgãos que já possuem a sua própria corregedoria, 

como no caso da Polícia Militar de Minas Gerais. À medida em que a capacitação 

estrutural e humana for ampliada, maior será a capacidade de aumento dessa 

descentralização. Devendo ao final do processo o órgão central ficar imbuído do 

âmbito recursal, ou exclusivamente nos casos em que for estritamente necessário.

Além disso, não foram observados indicadores que possam atestar a 

eficiência na aplicação e desenvolvimento do PAR. Não há uma disponibilização em 

sites de dados e informações relevantes que possam informar adequadamente a 

pesquisadores e a população em geral sobre os indicadores de gestão acerca do 

combate à corrupção de um modo geral, principalmente no tocante à aplicabilidade 

da lei 12.846/2013. De modo a contornar essa situação necessário se faz a publicação 

em meios eletrônicos de fácil acesso, de dados atualizados referentes ao PAR



144

instaurados, principalmente em que trâmite se encontra na atualidade (a exemplo do 

que já ocorre no poder judiciário).

Por outro lado, é inegável a importância e influência da lei 12.846 de 

2013 no combate corruptivo. Sua abrangência está mudando todo o estrutural do 

serviço público nacional e em especial o mineiro. Cada vez mais órgãos a cada 

instante vão se adaptando a essa nova realidade, não obstante uma parcela 

considerável ainda não tenha ciência dessa implementação. Entretanto, está em curso 

um "efeito dominó” que mudará as diretrizes estruturais das compras e contratações 

dos órgãos públicos, principalmente por buscar a punição dos entes corruptos que 

procuravam a todo custo tirar vantagem da Administração Pública.

Todo esse esquema estrutural criado e a cada instante ampliado pela 

CGE-MG e por inúmeras Controladorias Gerais ao longo do país, serão cada vez mais 

importantes na prevenção dos ilícitos administrativos, e buscarão "eliminar” o sistema 

corruptivo até então vigente em grande parte do país, criando um sistema em que o 

compliance e a transparência estarão em voga.

As mudanças ainda são pequenas, entretanto de notável capacidade e 

potencial. A LAC em conjunto com outros métodos será de notável importância para 

um país que busca que se impere a justiça social. Estas mudanças ainda estão no 

início, entretanto, se forem consolidadas em bases bem construídas, construirão 

mudanças definitivas.

Buscando-se a evolução estrutural da aplicabilidade da LAC sugere-se 

que (principalmente para a CGE-MG e entes políticos responsáveis:

a) A ampliação de ações de desenvolvimento de conhecimento e 

capacitações, acerca da Lei 12.846/13 e de seus institutos, 

principalmente com foco no ensino à distância, devido a sua maior 

capacidade de amplitude e ao fato do problema de saúde pública 

enfrentado no Brasil e no mundo em virtude da pandemia de Covid-19.

b) Criação de um banco de decisões administrativas correlatas ao PAR 

aplicados em Minas Gerais e em todo o país, de modo a unificar o 

procedimento e o caráter jurisprudencial decisório da aplicabilidade da 

lei, diminuindo assim a insegurança jurídica empresarial.
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c) Necessidade de emissão de notificação à CGE ou ao órgão central de 

todas as fases dos PAR instaurados, de modo a permitir o seu devido 

controle, favorecendo assim mudanças positivas.

d) Um rígido cumprimento dos prazos previstos na LAC, tornando a sua 

celeridade a certeza de uma decisão administrativa eficiente.

e) Um respeito à legislação e ao direito nacional, evitando condenações 

administrativas notadamente ilegais, que seguramente serão 

questionadas e revistas na esfera legal, gerando um enfraquecimento 

das decisões administrativas.

f) Um banco de dados e jurisprudencial da aplicabilidade dos PAR 

instaurados e transitados em julgado, disponíveis em sítios eletrônicos 

dos órgãos controladores, contribuindo assim, para uma maior 

participação da sociedade civil.

g) Implementação de uma "agenda pública” da Lei 12.846 de 2013, 

tornando a discussão sobre o tema cada vez mais usual entre os 

integrantes do funcionalismo público. O que posteriormente facilitará a 

sua adaptação e a do órgão em que está lotado, da criação e evolução 

da infraestrutura necessária para a correta aplicação da LAC.

h) A aprovação do projeto de Lei 5228 de 2018, que torna obrigatório que 

todas as empresas contratantes com o estado de minas gerais possuam 

um programa de compliance, estimulando a sua correta aplicação no 

empresariado mineiro.

i) Por fim, a criação de uma agenda nacional e estadual do compliance, 

em que órgão e entidades públicas e da sociedade civil buscarão 

discutir e reverberar a importância do compliance na atividade 

empresarial nacional e mineira.

j) Criação de grupos de estudo para estudo e discussões que visem ao 

aperfeiçoamento na legislação que trata da LAC em solo nacional e 

mineiro.

Por fim, não obstante muitas melhorias devam ser feitas, a lei 12.846 de 

2013 representa uma notável evolução no combate corruptivo nacional, pelos 

inúmeros motivos elencados nesse trabalho. Entretanto, a lei não consiste em uma 

"varinha mágica” que ao partir do momento em que foi promulgada transformaria com
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todo o cenário corruptivo nacional. Sua contribuição é inegável, entretanto é só mais 

um passo, na longa caminhada por uma atuação estatal mais justa e transparente.

Tal fato é amplamente demonstrado na piora no índice de percepção de 

corrupção nacional nos últimos anos. O país saiu das eleições de 2018 com a pauta 

de combate à corrupção em alta. O elevado índice de renovação política privilegiou 

candidatos com um forte discurso anticorrupção. Entretanto, em 2019 o país não 

aprovou reformas que atacassem o problema. Além61 disso tivermos que conviver com 

alguns retrocessos, como na decisão do STF, que praticamente paralisou durante 6 

(seis) meses o sistema de combate à lavagem de dinheiro do Brasil.

Tais fatos podem explicar por que observamos um retrocesso no IDC 

brasileiro, não obstante a LAC exerça uma influência positiva no combate à corrupção 

em solo nacional.

Para se conseguir uma melhora ainda mais robusta no combate 

corruptivo, imperioso se faz um fortalecimento das atividades do controle interno. As 

atividades do controle interno possuem suas nuances e especificidades e assim como 

essa lei, devem ser estudadas e melhoradas. A atuação legislativa e judicial não pode 

prejudicar a transparência e combate à corrupção nacional. Nesse sentido a vigilância 

da sociedade civil é deveras importante para frear esses retrocessos. Como dito por 

John Philpot Curran "O preço da liberdade é a eterna vigilância” .

Portanto, devemos analisar o combate à corrupção de um modo 

sistêmico buscando melhorias em cada aspecto da atuação estatal. A lei 8.666 de 

1993 foi uma lei que buscou essa melhoria no aspecto licitatório, contribuindo para a 

melhoria da atuação estatal. No mesmo sentido a lei de improbidade administrativa 

buscou regular os atos dos agentes públicos. A lei 12.846 de 2013 deu a sua 

contribuição ao abranger a ampliar a punição das pessoas jurídicas que lesam a 

administração pública. Outras leis e normativos jurídicos irão surgir, e assim, a passos 

lentos, observaremos a melhoria da atuação estatal.

61 O ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, investigado por 
movimentações financeiras suspeitas na época em que ele era deputado estadual. O ministro em sede 
de liminar suspendeu os processos em que houve compartilhamento de dados de órgãos de controle 
sem prévia autorização judicial.
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APÊNDICE A -  Lista de perguntas para os órgãos estaduais no tocante à

competência do PAR

Boa noite! Com base na Lei n° 11.527/11 que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal; e em respeito 

à aplicação da Lei n° 12.846 de 2013 no Estado, solicito respeitosamente as seguintes 

informações:

1) Número da norma jurídica que regulamenta a lei 12.846 de 2013 no

Estado?

2) De quem é a competência para instaurar o Processo Administrativo de 

Responsabilização?

3) Há competência concorrente para instauração do Processo 

Administrativo de Responsabilização? Em caso positivo, com quem?

4) No caso em tela, existe competência do órgão de controle para avocar? 

E delegação de competência?

5) Quantidade de Processos Administrativos de Responsabilização de 

Pessoas Jurídicas instaurados no Estado?

6) Quantidade de Processos Administrativos de Responsabilização de 

Pessoas Jurídicas com decisão transitada em julgado?

7) Montante total de multas aplicadas até a presente data?

8) Montante total de multas pagas?

9) Atualmente, a instauração de Processos Administrativos de 

Responsabilização de Pessoas Jurídicas é realizada apenas pelo órgão de controle 

ou é descentralizada?

10) Qual normativo regulamentou a descentralização ou centralização da 

instauração dos Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoas 

Jurídicas no Estado?

11) Há previsão de informação para o órgão central em caso de instauração 

de PAR por órgãos diversos?

12) Há quantos PAR inscritos no Cadastro Estadual? E no CNEP?

13) Foi criado o Fundo de Combate à Corrupção? Por qual norma? Há 

previsão de destinação dos recursos das multas provenientes do PAR?

14) De quem é a competência para celebrar o acordo de leniência?
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15) PAR também é utilizado como processo sancionador previsto na Lei 

8.666 de 93?

Agradeço desde já a atenção.
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ANEXO A -  Artigos 2°, 6° e 7° da Lei 12.846 de 2013

Art. 2° As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não.
Art. 6° 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% ([...]) a 20% ([...]) do faturamento bruto do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual 
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
II -  publicação extraordinária da decisão condenatória.
§ 1° As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, 
de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das 
infrações.
§ 2° 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.
§ 3° A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, 
a obrigação da reparação integral do dano causado.
§ 4° 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 ([...]) a R$ 
60.000.000,00 ([...]).
§ 5° 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 ([...]) 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.
§ 6° (VETADO).
Art. 7° Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
I -  a gravidade da infração;
II -  a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III -  a consumação ou não da infração;
IV -  o grau de lesão ou perigo de lesão;
V -  o efeito negativo produzido pela infração;
VI -  a situação econômica do infrator;
VII -  a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
VIII -  a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta no âmbito da pessoa jurídica;
IX -  o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade 
pública lesados; e X -  (VETADO).
Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 
previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo federal.
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ANEXO B -  Artigos 16 e 17 da Lei 12.846 de 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:
I -  a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber;
e II -  a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob
apuração.
§ 1.° O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos,
cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I -  a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 
para a apuração do ato ilícito;
II -  a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada 
a partir da data de propositura do acordo;
III -  a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento.
§ 2.° A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções 
previstas no inc. II do art. 6.° e no inc. IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) 
o valor da multa aplicável.
§ 3.° O acordo de leniência não exime a
pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.
§ 4.° O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a 
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.
§ 5.° Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que 
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo 
em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.
§ 6.° A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo 
administrativo.
§ 7.° Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta 
de acordo de leniência rejeitada.
§ 8.° Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará 
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela Administração Pública do referido descumprimento.
§ 9.° A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta lei. § 10. A Controladoria-Geral da União -  CGU é o órgão 
competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo 
federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública 
estrangeira.
Art. 17. A Administração Pública poderá também celebrar acordo de leniência com a 
pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas 
estabelecidas em seus arts. 86 a 88.
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Art. 7° Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
I - a gravidade da infração;
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III - a consumação ou não da infração;
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;
V - o efeito negativo produzido pela infração;
VI - a situação econômica do infrator;
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria 
e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e 
de conduta no âmbito da pessoa jurídica;
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade 
pública lesados; e
X - (VETADO).
Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos 
previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo federal.

ANEXO C -  Artigo 7° da Lei 12.846 de 2013
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ANEXO D -  Artigos 87 e 88 da Lei 8666 de 1993

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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. 
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
(Vide art 109 inciso III)
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também 
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos 
por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm%23art109iii
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CAPÍTULO V
DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS E DO 
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS
Art. 43. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS conterá 
informações referentes às sanções administrativas impostas a pessoas físicas ou 
jurídicas que impliquem restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar 
contratos com a administração pública de qualquer esfera federativa, entre as quais:
I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a administração pública, conforme disposto no inciso III do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666, de 1993 :
II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
conforme disposto no inciso IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993 :
III - impedimento de licitar e contratar com União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, conforme disposto no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 :
IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, conforme disposto no art. 47 da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011 :
V - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a administração pública, conforme disposto no inciso IV do caput do art. 33 da 
Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 : e
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 
conforme disposto no inciso V do caput do art. 33 da Lei n° 12.527, de 2011.
Art. 44. Poderão ser registradas no CEIS outras sanções que impliquem restrição ao 
direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração 
pública, ainda que não sejam de natureza administrativa.
Art. 45. O Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP conterá informações 
referentes:
I - às sanções impostas com fundamento na Lei n° 12.846, de 2013 : e
II - ao descumprimento de acordo de leniência celebrado com fundamento na Lei n° 
12.846, de 2013 .
Parágrafo único. As informações sobre os acordos de leniência celebrados com 
fundamento na Lei n° 12.846, de 2013 , serão registradas no CNEP após a celebração 
do acordo, exceto se causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo. 
Art. 46. Constarão do CEIS e do CNEP, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos 
pela Controladoria-Geral da União, dados e informações referentes a:
I - nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada:
II - número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ ou da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF:
III - tipo de sanção:
IV - fundamentação legal da sanção:
V - número do processo no qual foi fundamentada a sanção:
VI - data de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de 
aplicação da sanção:
VII - data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando couber:
VIII - nome do órgão ou entidade sancionador: e
IX - valor da multa, quando couber.
Art. 47. A exclusão dos dados e informações constantes do CEIS ou do CNEP se dará: 
I - com fim do prazo do efeito limitador ou impeditivo da sanção: ou

ANEXO E -  Artigos 43 a 48 do Decreto Federal 8.420 de 2015
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II - mediante requerimento da pessoa jurídica interessada, após cumpridos os 
seguintes requisitos, quando aplicáveis:
a) publicação da decisão de reabilitação da pessoa jurídica sancionada, nas hipóteses 
dos incisos II e VI do caput do art. 43;
b) cumprimento integral do acordo de leniência;
c) reparação do dano causado; ou
d) quitação da multa aplicada.
Art. 48. O fornecimento dos dados e informações de que tratam os art. 43 a art. 46, 
pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de cada uma 
das esferas de governo, será disciplinado pela Controladoria-Geral da União.


