
Integridade nos negócios e lei anticorrupção

brasileira

Esta apresentação não deve ser considerada qualquer modo de aconselhamento jurídico.



Pauta

• O que precisamos saber sobre corrupção no 

Brasil

• Principais determinações da Lei Anticorrupção

• Situações concretas serão apresentadas em

cada ponto da apresentação

• Cuidados que podem ser adotados

2Esta apresentação não deve ser considerada qualquer modo de aconselhamento jurídico.



Contextualização e limitação

● A integridade nos negócios no Brasil

● Os marcos anticorrupção no Brasil



Análise do assunto sob dois aspectos:

● Relações entre companhias e fornecedores

● Relações entre fornecedores e agentes públicos



Premissas

● Há notícias recentes sobre casos de corrupção privada 

envolvendo fornecedores brasileiros



● Há notícias de corrupção envolvendo agentes públicos 

e fornecedores 



Para as leis brasileiras, o que é corrupção?

● As leis brasileiras proíbem:

►Corrupção privada

►Corrupção envolvendo agentes públicos



O que é corrupção privada?

● A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 
(art. 21).

● A prática é proibida, mas não há crime específico.

● A prática pode configurar:

► infração trabalhista (em relação ao empregador)

► Infração contratual (em relação à outra parte contratante)

► Infrações penais como estelionato, apropriação indébita, crimes 
contra o sistema financeiro, crimes contra o mercado de capitais, 
entre outros.



A corrupção envolvendo agentes públicos possui:

● Repercussão penal

● Repercussão cível (Lei Anticorrupção)

● Repercussão administrativa (Lei Anticorrupção)

Também é importante considerar a repercussão reputacional.



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

A Lei Anticorrupção Brasileira se aplica apenas nas

relações com agentes públicos, ou seja, ela não se aplica

para os casos de corrupção privada.

Mas, a Lei Brasileira não afasta a aplicação de normas

internacionais que tratam a corrupção privada como crime.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

São considerados atos lesivos, ou seja, atos de corrupção, aqueles que

atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios

da administração pública ou contra os compromissos internacionais

assumidos pelo Brasil, assim definidos:

● prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

● comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;

● comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar

ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos

praticados;

● Há uma série de infrações em relação a licitações e contratos



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

Ela responsabiliza a pessoa jurídica por atos de corrupção

praticados em seu interesse ou benefício. Além disso,

responsabiliza pessoalmente diretores, gerentes,

supervisores, coordenadores, e qualquer funcionário ou

pessoa (Ex. fornecedores) ligada ou não à pessoa jurídica

que de qualquer modo colabore para prática do ato de

corrupção.

Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e 

civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou 

não.

Art. 3o A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus 

dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato 

ilícito.



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

Atos de corrupção geram o dever de reparar integralmente

o dano, multas (de 0,1% a 20% do faturamento bruto do

último exercício anterior ao da instauração do processo

administrativo), publicação extraordinária da decisão

condenatória.

Além disso, podem gerar perdimento dos bens, direitos ou

valores, suspensão ou interdição parcial de suas

atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica,

proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções,

doações ou empréstimos.

Artigos 6º e 19 da Lei Anticorrupção.



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

É necessário criar 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. Ou seja, devem ser criados Programas de

Integridade.

Imagem: Internet



Principais determinações da Lei Anticorrupção Brasileira

A estruturação, aplicação e atualização dos Programas de

Integridade devem observar as características e riscos

atuais das atividades de cada pessoa jurídica, e deve

garantir o constante aprimoramento e adaptação do

programa, visando garantir sua efetividade.

Artigo 41 do Decreto 8.420/2015 (regulamenta a Lei Anticorrupção).



Questões práticas envolvendo corrupção privada e Lei 

Anticorrupção.

Podem ser enviadas cestas de Natal, presentes ou

lembranças a funcionários públicos?



Questões práticas envolvendo corrupção privada e Lei 

Anticorrupção.

Podem ser enviadas cestas de Natal, presentes ou

lembranças a fornecedores ou tomadores de serviços (por

exemplo, ao responsável pela aprovação de compras)?



Questões práticas envolvendo corrupção privada e Lei 

Anticorrupção.

Podem ser pagas viagens ou convites para eventos (Ex.

shows) para fornecedores ou tomadores de serviços (por

exemplo, ao responsável pela aprovação de compras)?



Questões práticas envolvendo corrupção privada e Lei 

Anticorrupção.

Como estruturar cuidados com a Lei Anticorrupção?

Como estruturar um programa de compliance efetivo?
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No Brasil basta cumprir a Lei Anticorrupção para se 

afirmar que está cumprida a integridade nos negócios?

Não. Além da Lei Anticorrupção é necessário atentar a outros pontos para que 
o negócio seja considerado íntegro.

● Cuidados com a Lei de Lavagem de Dinheiro (AML).

● Cuidados para a observância da legislação tributária.

● Cuidados para a observância da legislação ambiental.

● Cuidados para a observância da legislação trabalhista.

● Cuidados para a observância dos direitos fundamentais.

● Cuidados para a observância dos direitos dos consumidores.



Como prevenir tantos riscos e atender tantos cuidados?

Com um programa efetivo de compliance construído em 

um ambiente integrado.



Obrigado!

Luiz Eduardo de Almeida 

le@lealmeida.com.br


