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RESUMO: Este artigo tem como objeto observar e apresentar de forma analítica o
desenvolvimento e a experiência recente no Brasil do tema Corrupção, bem como os aspectos
que influenciaram o debate, bem como estudos sobre métodos de se prevenir este tipo de prática
no mercado brasileiro, nos termos da legislação aplicável. Os apontamentos trazidos neste
artigo são relacionados com a evolução da temática no Brasil, demonstrando o cenário pré e
pós existência de legislação específica para este propósito, como a Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, os tipos de penalização e responsabilização atualmente utilizadas no sistema jurídico
brasileiro, bem como formas de reparação aplicáveis às empresas envolvidas e os impactos daí
decorrentes.
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ABSTRACT: The article hereto has as scope to analyze and present in an analytical basis the

development and the recent experience of the corruption matter in Brazil, as well as the aspects

that influenced the discussions, including studies on the methods to prevent such practice in the

Brazilian market, as per the applicable law. The considerations brought into this article are

related to the evolution of such matter in Brazil, demonstrating the scenario prior to and after

the existence of specific regulation for this purpose, as Law No. 12.846, of August 1, 2013, the

types of penalties and liabilities currently applicable in the Brazilian law system, as well as the

alternatives of compensation by the companies involved thereto and the impacts arising from

it.
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1. INTRODUÇÃO

Acontecimentos recentes no Brasil trouxerem grande enfoque para o tema corrupção,

tendo em vista tamanha repercussão e impacto nas esferas social, política e profissional no dia

a dia dos cidadãos brasileiros, decorrente de fatos recentemente descobertos que demonstraram

e desvendaram diversos eventos ilegais em que políticos, empresários, grandes empresas

públicas e privadas, bem como agentes de mercado, desviaram grandes quantias dos cofres

públicos através de eventos de contratação públicos, por meio de superfaturamento em valores

de contratação, prestação de serviços inexistentes ou existentes porém cobrados com preço

acima da média de mercado, e que foram alocados em contas diversas, principalmente em

paraísos fiscais, e distribuídos entre todos aqueles que participavam do muito bem estruturado

esquema de corrupção que há anos vem assolando o país.

Não obstante a dimensão e repercussão destes atos, o cenário instalado trouxe

evidência e colocou em prática diversas regras do sistema legal e jurídico brasileiro, seja no que

diz respeito à procedimentos ou legislações em vigor no país, incluindo aquelas pouco

exploradas e recentemente sancionadas, como a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013

(doravante denominada “Lei Anticorrupção”), este que terá atenção especial neste artigo.

Dessa forma, evidente a importância de se abordar a temática em referência, conforme

se dará nos demais capítulos deste artigo: uma abordagem histórica e desenvolvimentista em

relação ao escândalos já ocorridos no Brasil e como foram tratados, a evolução para o cenário

legal hoje utilizado em nosso sistema judiciário, bem como, as sanções e penalidade decorrentes

e impactos de responsabilização sucessória em operações societárias no Brasil entre as

empresas envolvidas.

2. PANORAMA HISTÓRICO NO BRASIL DE CASOS DE CORRUPÇÃO

A história política do Brasil é marcada por inúmeros casos de corrupção. Dentre os

quais, é evidente a forma como a apropriação indevida do dinheiro público está enraizada nos

brasileiros e, quase que plenamente, ligada ao aspecto político da sociedade nacional. Tanto o

é que o passado brasileiro é marcado por diversos escândalos envolvendo pagamento de
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propinas a políticos por empresários que desejavam (e desejam, haja vista estar muito claro que

estas práticas continuam ocorrendo Brasil a fora) enriquecer as custas do patrimônio público.

Nesse sentido, importante demonstrar os mais relevantes e marcantes casos de

corrupção que impressionaram o cidadão brasileiro e mancharam a história do Brasil nos

últimos 20 anos, a saber:

(i) Mensalão do Partido Democratas. Caso ocorrido no ano de 2009, que envolveu

diversos políticos do Distrito Federal, inclusive empresas. Foi desmontado pela

Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, e funcionava com um esquema

de propinas pagas por determinadas empresas a alguns políticos, entre eles o Sr.

José Roberto Arruda, o qual estava empossado no cargo de Governador do

Distrito Federal que, na época, era filiado ao Partido Democratas (“DEM”). O

Governador foi flagrado recebendo dinheiro de possíveis propinas e, em seguida,

foi condenado à prisão, tendo sido seu mandato cassado. Em 2014, Arruda tento

candidatar-se novamente para o cargo de Governador do Distrito Federal tendo

optado por nem seguir em frente, como consequência de impedimentos oriundo

da Lei Complementar nº 135 de 4 de junho de 2010 (“Lei da Ficha Limpa”), tal

como o de que o candidato que tiver mandato cassado se torna inelegível.

(ii) Máfia dos Sanguessugas. Trata-se de um esquema deflagrado pela Polícia

Federal em 2006, em parceria com a Controladoria Geral da União (“CGU”),

apesar do esquema existir desde 2001. Foram apreendidos assessores e

servidores públicos acusados de desviar cerca de R$110 milhões dos cofres

públicos, destinados a investimentos na área de saúde, especialmente para a

compra de ambulâncias superfaturadas em até 120% (por esta razão o esquema

também ficou conhecido como Máfia da Ambulância). A empresa Planam era a

responsável pelo pagamento de propina relacionado com a venda de suas

ambulâncias superfaturadas (que muitas das vezes eram entregues com defeitos

ou sem determinados equipamentos). Foram denunciados pelo envolvimento no

esquema de propina cerca de 70 parlamentares, acusados de fazer parte da

quadrilha que atuou durante um período aproximado de 5 anos, nos Estados do

Mato Grosso, Acre, Amapá, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro. Vale

ressaltar que durante este período, os políticos à frente da pasta de saúde eram:

José Serra e Barjas Negri, ambos no Governo do Ex-Presidente Fernando
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Henrique Cardoso; e Humberto Costa e Saraiva Felipe, no Governo do Ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(iii) Operação Navalha. A partir de investigação conduzida pela Polícia Federal em

2004, no Estado da Bahia, foi descoberta a existência de um grupo organizado

que tinha como objetivo obter, ilicitamente, lucros com a contratação e execução

de determinadas obras públicas. Crimes como fraude à licitações, peculato,

corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro nacional e outros,

teriam sido praticados pelos envolvidos no esquema. Teve início no Poder

Executivo Federal, e, em troca de vantagem indevida, servidores e agentes

políticos de diversos ministérios direcionavam verbas da União para obras em

locais onde havia atuação da empreiteira Gautama. Os prejuízos foram de cerca

de R$150 milhões.

(iv) Caso Furnas. Trata-se de esquema de superfaturamento na construção de duas

hidrelétricas, Batalha e Simplício, iniciada em 2008, pela estatal Furnas Centrais

Elétricas. O Tribunal de Contas da União (“TCU”) havia apurado naquela época

que o estudo de viabilidade da hidrelétrica Batalha aferia o orçamento para a

obra no valor de R$460 milhões. Em seguida, o valor sofreu um aumento

acentuado para aproximadamente R$870 milhões, atingindo, posteriormente,

quase R$1 bilhão. Estima-se que o prejuízo gerado em relação ao custo da obra

e o retorno projetado foi de, no mínimo, R$170 milhões. No mesmo período,

também foram apuradas irregularidades em atos administrativos praticados pela

gestão da Sociedade de Propósito Específico (“SPE”) Serra do Facão, que gerou

perdas financeiras no momenta de R$8,4 milhões.

(v) Máfia dos Transportes. Em 2011, foram realizadas diversas denúncias de

superfaturamento, tendo como foco a estatal de ferrovias, Valec, e o

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (“Dnit”), comandado

por Luiz Antonio Pagot (do Partido da República – PR”). A maior parte do

dinheiro ia para o caixa do partido, sob a direção do ex-ministro Alfredo

Nascimento e do deputado Valdemar Costa Neto. O restante do valor era

destinado aos parlamentares dos estados em que as obras deveriam ser feitas. O

rombo aos cofres públicos ultrapassou os R$23 milhões.



11

(vi) Fraude em licitações da Saúde Pública do Rio de Janeiro. Em 2012, um repórter

do Fantástico se infiltrou no setor de compras do Hospital Federal Infantil do

Rio de Janeiro durante dois meses. Na sequência, revelou um poderoso esquema

de fraudes em contratos e licitações, pagamentos de propinas, pagamentos sem

serviços prestados ou sem cobertura contratual. Além de funcionários públicos,

quatro empresas, que estão entre os maiores fornecedores do governo federal,

foram investigadas. Entre elas estava a Locanty, que, em 2010, doou mais de

R$1,4 milhão para quatro campanhas eleitorais: a do Ex-Governador Sérgio

Cabral (R$1,3 milhão), dos deputados estaduais Alcebíades Sabino (PSC) e

Bebeto (PDT), que receberam R$ 50 mil cada, e à direção nacional do PSDB,

que também recebeu contribuição de R$50 mil. O prejuízo aos cofres públicos

foi de R$ 22 milhões.

Conforme demonstrado acima, a corrupção, caracterizada como a prática de atos pela

posse ou desvio indevido de recursos públicos para bens e entes privados, ultrapassa séculos de

história no Brasil, tendo sido cogitada a sua chegada em nossas terras junto com a Coroa

Portuguesa, esta que não diferenciava o que era patrimônio público e o que era patrimônio

privado.

O destaque internacional do Brasil começou a ter grande notoriedade no que diz

respeito à prática de eventos criminosos tal qual o objeto em referência, desde os anos 80, em

razão de inúmeros eventos relacionados com a temática de corrupção, por exemplo.

Impressiona, além disso, o vínculo estabelecido entre a política no Brasil e o famoso “caixa

dois”, e que se expandiu ao longo dos anos para diversos segmentos do mercado que se

integravam com determinadas demandas públicas, como de coleta de lixo e informática, tal qual

é o entendimento de Silva (2009, p. 223):

A corrupção política no Brasil apresenta um elo forte, o popular ‘caixa dois’,
a trajetória histórica de nosso país permite identificar três grandes setores
envolvidos nessa prática de desvio de verbas, a saber, as obras públicas, a
propaganda e a informática. Em cada período da configuração política
nacional, um desses setores esteve à frente do processo, as empreiteiras
tiveram seu auge durante o regime militar, perdendo o quinhão com o processo
de privatizações e com a redução de obras públicas; desde os anos 90 houve o
redirecionamento dos desvios para outros serviços públicos, incorrendo em
inúmeros escândalos associados a contratos com empresas coletoras de lixo
em diversas prefeituras e com a informática, esta última considerada o filão
mais recente dos grandes contratos públicos para a formação de caixa. Tal



12

sistema é blindado à compreensão mais acurada em razão da rede estabelecida
com a imprensa e com os lobistas.

Apesar disso, houve grande avanço nos meios de responsabilidade e prevenção contra

a corrupção, com grande relevância apontada para a Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988, que estabelece, por exemplo, princípios e deveres para agentes públicos, bem

como determinados efeitos para atos de improbidade administrativa, conforme se verifica em

seu art. 37, §4º, dentre os quais estão a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos

e ressarcimento ao erário2. No entanto, ainda assim se manteve desafiadora a relação entre a

impunidade e determinadas condutas políticas consagradas nesse meio que potencializaram

exponencialmente a prática de corrupção com pagamento de propina (por exemplo, o Lobby),

como se evidencia das palavras de Silva (2009, p. 232) a seguir:

A questão sobre a impunidade no Brasil está intimamente relacionada a uma
distorção imanente à forma daquilo que se convencionou denominar de ‘fazer
política’, processo conhecido como Lobby. A definição semântica do termo
foi bastante alterada; do inglês o termo designava o espaço na entrada dos
edifícios; nos EUA a palavra ganhou conotação política, pois os cidadãos
abordavam seus representantes eleitos na porta das casas legislativas; no
Brasil a conotação é bem simples, tráfico de influência. A prática é bastante
plural, envolvendo envio de correspondências, contatos pessoais, realização
de eventos sociais, promoção de viagens, oferta de presentes e outras formas
de sedução dos políticos oficias nas Câmaras, no Senado e nas Assembléias
[sic] da nação.

Apesar da dificuldade destacada no cenário brasileiro para combater a corrupção, as

práticas de prevenção foram se aperfeiçoando à medida que a experiência e a necessidade de

novos mecanismos de controle e responsabilização foram surgindo. O que coincide, portanto,

com a sanção da Lei Anticorrupção, esta que representa um dos maiores e mais importante

avanço ao prever determinadas consequências, tais como responsabilização objetiva

(independentemente de culpa) de empresas que praticam atos lesivos contra a administração

pública nacional ou estrangeiro.

2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível. (CRFB/1988)
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3. O ANTES E DEPOIS DA LEI ANTICORRUPÇÃO

Até a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, era possível que as empresas alegassem

em seu favor, caso fossem flagradas praticando qualquer atividade ilícita, que a infração foi

motivada por ato isolado de funcionário ou servidor público e, nesse sentido, apenas eram

acabavam punidos os agentes públicos flagrados, e, além disso, o grau de complexidade para

comprovação de culpa da empresa ou do empregado era muito maior.

Segundo Gabardo e Ortolan (2014):

As empresas que corrompessem gestores públicos com vistas à obtenção de
vantagens dificilmente seriam punidas, a não ser após longos e demorados
processos judiciais, de modo que seu patrimônio remanescia intocado por
anos, favorecendo à “cultura da impunidade”.

Ainda, muitas empresas estrangeiras e/ou nacionais faziam uso de legislações

estrangeiras de compliance no Brasil, em seus programas anticorrupção, tais como a legislação

britânica, UK Bribery Act e a americana, Foreign Corrupt Practice Acts (“FCPA”).

Com a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, além de se tratar de importante avanço

na luta contra a corrupção, passa-se a ter uma regulamentação interna que dispõe

especificamente sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela

prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, vide seu artigo 1º, e

que tais pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, ou seja, sema necessidade de

comprovação de culpa, conforme demonstra Gabardo e Ortolan (2014):

A partir de agora, a própria Administração pode punir diretamente as empresas
(e seu patrimônio) por atos de corrupção praticados por quaisquer de seus
funcionários – como o oferecimento de propinas, a fraude e os conluios em
licitações, além da manipulação de contratos ou a criação de empresas
“laranjas”, só para tratarmos de alguns exemplos. E o mais interessante é que
isso irá ocorrer independentemente da comprovação de culpa.

A norma em tela é aplicável 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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A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de

seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe

do ato ilícito. Não obstante, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente de

eventual responsabilização individual de pessoas naturais envolvidas. Adicionalmente, a

responsabilidade da pessoa jurídica também subsiste na hipótese de alteração contratual,

transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.

É bom notar que a Lei imputou responsabilidade subjetiva de forma expressa apenas

aos dirigentes e administradores, nada dispondo sobre a responsabilidade de pessoas físicas

estranhas aos quadros das pessoas jurídicas que praticam atos lesivos à Administração Pública.

Portanto, se faz importante prescrever que todos os particulares, não importa sua relação com

a pessoa jurídica, vão responder de forma subjetiva, da mesma forma que, independentemente

de serem punidos tais particulares, as pessoas jurídicas definidas no parágrafo único do art. 1º

da Lei Anticorrupção respondem de forma objetiva, sem necessidade de verificação de culpa,

pois é a conduta ilícita destas que a Lei visa coibir.

Nesse sentido, descreve Magalhães (2013, p. 27 e 28):

Por oportuno, registramos que o caput do art. 1º fala em “prática de atos contra
a administração pública”, o que significa dizer que a mera tentativa e a
omissão, mesmo que causadoras de prejuízo, não serão punidas por esta
norma, ainda que haja processo de ressarcimento. Todavia, desde que tenha
ocorrido uma das condutas descritas no art. 5º da Lei nº 12.846/2013, pouco
importa se ocorreu prejuízo à Administração, tendo em conta que a prática do
ato – que é considerado lesivo por presunção legal – já enseja, por si, a
responsabilização da empresa de forma objetiva, não sendo necessário avaliar
se houve culpa ou dolo. Na verdade, a verificação de prejuízo ao poder público
não é condição para a responsabilização prevista na Lei aqui comentada,
prestando-se, contudo, a impor que um procedimento específico para fins de
ressarcimento seja instaurado juntamente com o processo que avaliará a
aplicação de sanções.

Dessa forma, mesmo que os administradores não tenham conhecimento do ilícito

praticado por um empregado da sociedade, a conduta, se tipificada no art. 5º da Lei

Anticorrupção, conduz à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas envolvidas,

circunstância esta que aumenta a importância da adoção de uma política de compliance, visando

mitigar esses riscos.
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4. SANÇÕES, PENALIDADES E ACORDO DE LENIÊNCIA

O art. 5º da Lei Anticorrupção dispõe sobre uma série de atos lesivos que atentam

diretamente contra o patrimônio público, princípios da administração pública ou compromissos

internacionais assumidos pelo Brasil. Por conseguinte, o art. 6º da referida Lei prescreve as

sanções aplicáveis às pessoas jurídicas responsabilizadas pelos atos lesivos descritos no art. 5º,

sendo elas, no caso de sanções aplicáveis na esfera administrativa: (i) pena de multa de até 20%

do faturamento bruto da empresa, ou até R$60 milhões, quando não for possível calcular o

faturamento bruto, considerando que tais penas serão aplicadas pelo órgão ou entidade que

sofreu a lesão, e, no caso de suborno transnacional, pela CGU; e (ii) publicação extraordinária

da decisão condenatória em meios de grande circulação, a expensas da pessoa jurídica.

A Lei estabelece, também, os critérios de gradação da multa, que levará em

consideração para a sua aplicação, diversos critérios, dentre eles, gravidade da infração,

vantagem ilícita auferida ou pretendida pelo infrator, consumação ou não da infração, situação

econômica do infrator, cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações (acordo de

leniência), existência de programas de compliance, com 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.

A Lei Anticorrupção inova ao responsabilizar a pessoa jurídica, que será alvo de

processo administrativo e cível para reparar danos relacionados à corrupção. Conforme já

demonstrado acima, essa responsabilidade é objetiva, isto é, a condenação independe da

comprovação de culpa do agente que praticou o ato ou da própria pessoa jurídica.

Em complemento a isto, encontramos previsão no art. 19, no sentido de que os atos

lesivos mencionados permitem o ajuizamento de ação pelas advocacias públicas ou pelo

Ministério Público, com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras,

no que diz respeito à esfera judicial: (i) perdimento dos bens, direitos ou valores que

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

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

(iii) dissolução compulsória da pessoa jurídica; e/ou (iv) proibição de receber incentivos,

subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de
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instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1

(um) e máximo de 5 (cinco) anos.3

Por outro lado, Magalhães (2013, p. 29 e 30) entende que, com base no princípio da

legalidade no âmbito administrativo:

[...] a pessoa jurídica condenada a qualquer sanção da citada Lei nº
12.846/2013 não fica impedida de licitar e contratar com o poder público, e
tal afirmação se apoia nos seguintes motivos: a) a Lei nº 12.846/2013 previu
várias proibições às pessoas jurídicas sancionadas pelas condutas que
descreve como lesivas, não prevendo expressamente a proibição de licitar ou
contratar com o poder público, não sendo possível o uso da analogia pelo
princípio da legalidade, principalmente quando implicar sanção ao
administrado; b) a Lei nº 8.429/1992, que trata da sanção por improbidade
administrativa, prevê a proibição de contratar com o Poder Público, mas a
sanção é prevista para agente público ou para pessoa física que induza ou
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob
qualquer forma; c) as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
nº 8.666/1993 são aplicadas por inexecução do contrato, ou seja, quando a
pessoa jurídica já foi adjudicada no objeto licitado, sendo certo que os atos
lesivos previstos na Lei nº 12.846, de 2013, podem ou não estar relacionadas
com licitações públicas (incisos I a III e V do art. 5º) ou terem sido praticados
antes da efetiva contratação com o poder público (alíneas ‘a’ a ‘e’ do inciso
IV do art. 5º).

Por outro lado, somos do entendimento de que, como ainda não se tem uma posição

clara e definida sobre a possibilidade de proibição ou não de contratar com a Administração

pública em decorrência da prática de atos lesivos contra esta, conforme previsto na Lei

Anticorrupção, prevalecerá o risco da empresa infratora ser declarada inidônea.

4.1. ACORDO DE LENIENCIA

A Lei Anticorrupção, em seu artigo 16, determina que as pessoas jurídicas podem

celebrar acordo de leniência para fins de identificação dos demais envolvidos e cooperação na

obtenção de informações e documentos que comprovem o ilícito sob investigação. O §1º do

referido artigo demanda que a celebração do acordo de leniência precisa atender a 3 (três)

requisitos, a saber: (i) a pessoa jurídica deve ser a primeira a manifestar interesse em cooperar;

(ii) cessar completamente sua participação nas ilicitudes; (iii) e admitir sua participação nos

3 Importante observar que no próprio art. 19, §3º, da Lei Anticorrupção está previsto que as sanções aplicáveis às
pessoas jurídicas infratoras, poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente.
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ilícitos, cooperando de forma plena e permanente com as investigações e com o processo

administrativo.

A competência para celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo

Federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira será da CGU. E

para que sejam iniciadas as tratativas com a CGU, a empresa infratora deverá manifestar o

interesse de fazer o acordo, com a obrigação de identificar os demais envolvidos na infração e

contribuir com informações e/ou evidências que comprovem o ilícito praticado. Além disso, a

empresa deve reparar o dano financeiro ao Erário e se comprometer a implementar ou melhorar

mecanismos internos de integridade.

Como possíveis benefícios decorrentes da celebração do acordo de leniência temos a

isenção da obrigatoriedade de publicar a decisão condenatória, isenção da proibição de receber

do Governo Federal incentivos, subsídios e empréstimos, redução da multa aplicada em até 2/3

do valor atribuído, e isenção ou atenuação da proibição de contratar com a Administração

Pública (inidoneidade). As negociações devem ocorrer dentro de um período equivalente à 180

dias, prorrogáveis. Em caso de descumprimento do acordo celebrado, haverá a perda dos

benefícios obtidos e acordados, e a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo

pelo prazo de 3 anos.

No entanto, no que diz respeito à pessoa física, Magalhães (2013, p. 35) entende que:

A verdade é que Lei nº 12.846/2013 não previu qualquer extensão às pessoas
físicas dos benefícios que pretende conceder às pessoas jurídicas em caso de
acordo de leniência, não sendo errado afirmar que a oportunidade para tal até
se apresentou, quando o legislador decidiu aplicar os benefícios de forma
extensiva às empresas que formam o mesmo grupo econômico, conforme
redação dada ao § 5º do art. 16. Por fim, entendemos que a fórmula genérica
contida no § 4º do art. 16 (“o acordo de leniência estipulará as condições
necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do
processo”) não permite a concessão, na via administrativa, de qualquer
benefício ou vantagem às pessoas físicas, tendo em conta que a extinção de
punibilidade penal é matéria que se insere no âmbito da reserva legal.

5. IMPACTOS DECORRENTES DE SUCESSÃO DE RESPONSABILIDADE EM

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS

Pessoas jurídicas sujeitas à Lei Anticorrupção devem ser cautelosas ao promover

reestruturações societárias em virtude da subsistência de responsabilidade em casos de alteração
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contratual, operações de transformação, cisão, incorporação ou fusão societária, além de

arranhar a reputação e a imagem construídas ao longo do tempo.

É fato que a Lei Anticorrupção limita a responsabilidade à sucessora em determinados

cenários, tais como fusões e incorporações, em que a sanção é restrita à obrigação de pagamento

de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, observado

que as demais sanções se aplicam somente em caso de simulação ou evidente intuito de fraude,

devidamente comprovados.

Tais regras expressamente previstas na Lei Anticorrupção chamam atenção para a

conduta que deve ser adotada em reorganizações societárias, de forma que o cuidado e a

diligência da pessoa jurídica passaram a ser redobrados, seja atuando como vendedora ou

compradora.

Como vendedora é importante observar a estrutura operacional, obter investimentos e

receber injeção de capital, aperfeiçoar a estrutura administrativa, entre outros fundamentos que

levam a pessoa jurídica a segregar ativos de seu grupo econômico ou vender participação

societária. Para tanto, é necessária a respectiva preparação no âmbito jurídico, considerando as

precauções relacionadas à Lei Anticorrupção.

Tais precauções, segundo Machado (2016), são:

1. Auditoria Interna: é recomendável à pessoa jurídica interessada em alienar
participação societária realizar uma auditoria interna de compliance, com o
levantamento de informações e documentos, bem como o tratamento
adequado a respeito de contingências e riscos previamente identificados,
como a revisão de contratos para inclusão de cláusulas específicas
de compliance.
2. Programas de Integridade: implantar programas de integridade, tais como
códigos de ética e de conduta, manuais de procedimento, canais de denúncia,
auditoria de parceiros, treinamento de empregados e de parceiros,
investigações internas, entre outros. Vale dizer que a existência de um
programa de integridade comprovadamente efetivo pode atenuar sanções
aplicadas, caso seja instaurado um procedimento administrativo para a
apuração do ato ilícito caracterizado na Lei Anticorrupção. Em caso de a
vendedora já adotar programas de integridade, deve aperfeiçoá-los com a
adoção de medidas anticorrupção, caso ainda não existentes.

Destarte, torna-se essencial para a pessoa jurídica interessada em realizar

reorganizações societárias que seja realizada a implantação de mecanismos internos suficientes

para prevenir, identificar e sanar a ocorrência de irregularidades, desvios, fraudes e atos lesivos,

conforme aqueles listados na Lei Anticorrupção.
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Por outro lado, se a empresa estiver atuando como compradora, torna-se crucial a

realização de uma a análise mais precisa da aquisição que se pretende executar e tudo o mais

que estiver relacionado, antes de prosseguir ou não com a operação desejada. Tal estudo deve

envolver a condução de auditoria jurídica de compliance, dentre outros normalmente adotados.

Sendo assim, preceitua Machado (2016) que merecem destaque os seguintes pontos:

1. Auditoria: preparação de lista de auditoria com itens específicos
de compliance, para verificar se há ou não implicação em atos lesivos à
administração pública, nacional ou estrangeira. Tal análise, ressalte-se, não
deve se restringir à pessoa jurídica da qual se pretende adquirir participação
societária, mas envolver também o grupo econômico, observado que a
extensão dessa abordagem deve ser definida caso a caso. Isto por conta de as
sociedades controladoras, controladas, coligadas solidariamente responsáveis
pela prática dos atos ilícitos. Além disso, deve ser confirmada a utilização ou
não de terceiros em suas atividades, caso exista interface com a administração
pública;
2. Políticas de Controles Internos: na hipótese de existência de mecanismos e
políticas de controles internos, tais como a adoção de regras exigidas pelo
FCPA ou UK Bribery Act, verificar se a pessoa jurídica alvo efetivamente
cumpre tais políticas, o que representa um sinal positivo, mas não significa
que não tenha havido ofensa à Lei Anticorrupção, já que esta vai além do
pagamento de propina (à qual estão restritos o FCPA e UK Bribary Act),
abrangendo práticas relacionadas ou decorrentes da contratação com a
administração pública;
3. Cadastros: realização de consultas ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e demais cadastros disponíveis pela
administração pública ao público em geral para confirmar se a pessoa jurídica
da qual se pretende adquirir participação societária está ou não listada como
suspensa, proibida ou impedida de licitar, se foi declarada inidônea ou, ainda,
se sofreu a aplicação de sanções administrativas.
4. Mercado: analisar o setor do mercado em que atua e o grau de interação
com o setor público, bem como a importância de autorizações, licenças e
permissões governamentais em suas operações;
5. Interface com a Administração Pública: analisar a existência de contratação
com órgãos públicos em decorrência de licitações ou contratações diretas, bem
como a existência de processos administrativos e/ou judiciais relacionados ou
decorrentes de licitações ou contratações diretas, e ainda contratos com
terceiros, inclusive prestadores de serviços, representantes e/ou distribuidores;
6. Entrevistas: obter informações com empregados e membros de órgão da
administração, equipes de venda e outros departamentos relevantes para
avaliar a prática e os procedimentos das sociedades envolvidas na auditoria.

Com base nisso, temos que são altamente relevantes e, portanto, devem ser cogitados,

os riscos de responsabilidade sucessória e de potenciais penalidades oriundas da prática de

determinados atos lesivos de corrupção que podem estar vinculados e implícitos na estrutura de

operações de reestruturação societária e, desta forma, o planejamento adequado e a definição

do escopo da auditoria, assim como o reconhecimento de toda a estrutura organizacional da
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sociedade a ser adquirida, são cruciais para garantir a máxima ou maior proteção da empresa

compradora.

6. PROGRAMA DE INTEGRIDADE – DIRETRIZES PARA EMPRESAS PRIVADAS

Em 2015, A CGU lançou o “Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas

Privadas”. O objetivo do Guia é esclarecer o conceito de ‘Programa de Integridade’, também

conhecido como ‘Programa de Compliance e Anticorrupção’.

Nos termos do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (“Dec. 8420/15”), o

Programa de Integridade compreende “o 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”. O Guia apresenta diretrizes para auxiliar empresas a construir e aperfeiçoar o

Programa de Integridade. A apresentação se dá em torno de cinco pilares: comprometimento e

apoio da alta direção; instância responsável; análise de perfil e riscos; estruturação de regras e

instrumentos e estratégias de monitoramento contínuo.

Em seções sobre cada um desses pilares, o Guia traz breves comentários que empresas

podem e devem considerar na formatação e execução de seus programas.

Em relação às possíveis situações de risco sob a perspectiva da Lei Anticorrupção, o

Guia menciona particularmente: participação em licitações, obtenção de licenças, autorizações

e permissões, contato com agente público ao submeter-se a fiscalização, contratação de agentes

ou ex-agentes públicos, oferecimento de hospitalidades, brindes e presentes a agentes públicos,

estabelecimento de metas inatingíveis e outras formas de pressão sobre funcionários,

oferecimento de patrocínios, contratação de terceiros e fusões, aquisições e reestruturações

societárias.

Quanto à estruturação de regras e instrumentos do Programa de Integridade, o Guia

ressalta a importância da afirmação de padrões de ética e conduta, da existência de regras,

políticas e procedimentos de mitigação de riscos, da comunicação e treinamento sobre o

programa, da manutenção de um canal de denúncia de irregularidades, da previsão de medidas

disciplinares e de ações de remediação de ocorrências.
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Conforme menciona o Guia, o Programa de Integridade é um elemento de defesa da

empresa em eventual processo administrativo. Logo, deve-se conferir especial atenção à

documentação de todas as ações tomadas no âmbito do Programa. Por outro lado, como também

destaca o Guia, a integridade corporativa é um elemento cada vez mais valorizado nas redes de

negócios, trazendo vantagens muito além da mera instrução processual.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que fora exposto, é possível depreender que a Lei Anticorrupção

mostrou-se de extrema importância para combater a corrupção no atual sistema brasileiro, visto

que vive-se em um momento onde a sociedade clama por uma resposta do poder judiciário

principalmente no que diz respeito ao assunto corrupção.

Por conseguinte, observa-se que a Lei Anticorrupção produzida no sentido de dar um

tratamento mais severo para quem viesse a praticar esses tipos de atos lesivos e, com essa lei,

os políticos, funcionários públicos, e as empresas que se utilizavam da corrupção para obter

privilégios indevidos, encontraram na Lei Anticorrupção um impedimento para seus interesses.

Logo, percebe-se a necessidade de mecanismos de compliance, em conformidade com

os preceitos éticos internos e com as normas legais externas, a fim de proteger a empresa contra

atos corruptos e fraudulentos, que possam prejudicar sua imagem e ambiente de negócios. Além

disso, empresas que possuem sistemas de compliance, quando julgadas por atos corruptos, têm

suas penas amenizadas. Por fim, nem sempre será possível evitar atitudes antiéticas ou

comportamentos corruptos por parte de qualquer pessoa da organização, mas quanto maior o

controle e a efetividade do compliance sobre a cultura empresarial, tanto maior a credibilidade

da pessoa jurídica.

Cumpre notar que a Lei Anticorrupção é uma norma recente e que ainda não estão

consolidados os precedentes relacionados à sua aplicação. No entanto, atualmente, uma série

de acordos de leniência estão sendo negociados, principalmente em decorrência dos fatos

revelados pela Operação Lava-Jato, conduzida pela Polícia Federal, em que foi descoberto uma

esquema milionário de pagamento de propina vinculado à contratos celebrados com a Petrobras,

que, em sua maior parte, foi utilizado para financiamento de campanhas de diversos partidos

políticos. Por esta razão, é importante acompanhar o desenvolvimento dos resultados que se

espera alcançar com os acordos de leniência negociados entre as empresas corruptoras e as
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autoridades públicas competentes e para que possamos confirmar se a Lei Anticorrupção

atingirá o objetivo pretendido.
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