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RESUMO 
 

 

 

 
 

A tese propõe uma análise do sistema punitivo civil e administrativo anticorrupção, criado 

pela Lei n.º 12.846/13, para o tratamento das condutas ilícitas geradas pelo comportamento da 

pessoa jurídica e de seus agentes, que atinjam o patrimônio público nacional e estrangeiro, os 

princípios da administração pública e os compromissos internacionais assumidos, conforme o 

art. 5.º, “caput”, da referida lei. A identificação foi efetivada, porque as interferências 

administrativas e civis de tais sanções afetam diretamente a livre concorrência proposta pela 

Teoria do Mercado e pela Constituição Federal. Por isso, a comparação entre as penalidades 

impostas às pessoas jurídicas e o resultado obtido para o mercado e para a concorrência, ainda 

com medidas atenuadoras, é fundamental para o esclarecimento do panorama jurídico 

incidente sobre o sistema de corrupção nas atividades das pessoas jurídicas. Assim, com o 

estudo referente a esta afetação, haverá a possibilidade de identificar se os mecanismos de 

combate à corrupção na esfera civil e administrativa irão fortalecer a livre concorrência do 

mercado ou, dependendo do instituto e da forma de aplicação, poderiam desestabilizar o 

mercado, afrontando a livre concorrência. 

 

 

 

 
Palavras-chave: Lei Anticorrupção. Sistema punitivo. Reflexos. Livre concorrência. 



ABSTRACT 
 

 

 

 
 

The thesis proposes an analysis of the punitive civil and administrative anticorruption system, 

created by Law n.º 12.846/13, for the treatment of illicit conducts generated by the behavior 

of the legal entity and its agents, which affect the national public patrimony and foreigners, 

the principles of public administration and the international commitments assumed, according 

to art. 5, "caput", of said law. The identification was made because the administrative and 

civil interference of such sanctions directly affect the free competition proposed by the 

Market Theory and the Federal Constitution. Therefore, the comparison between the penalties 

imposed on legal entities and the result obtained for the market and for competition, even with 

mitigating measures, is fundamental for clarifying the legal panorama incident on the system 

of corruption in the activities of legal entities. Thus, with the study of this affectation, it will 

be possible to identify whether the anti-corruption mechanisms in the civil and administrative 

sphere will strengthen free market competition or, depending on the institute and the way of 

application, could destabilize the market, competition. 

 

 

 

 
Keywords: Anti-Corruption Law. Punitive system. Reflexes. Free competition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Diante da antiguidade dos comportamentos relacionados ao tema da 

corrupção ao longo da história de nosso País, nasceu o interesse de observação 

desta espécie de fato social, que prejudica sistematicamente os recursos 

econômicos públicos, visando uma identificação de mecanismos e de 

instrumentalizações de tais condutas, para melhor entendimento desta relação 

humana de extração de vantagens ilícitas em tais fenômenos. 

As questões de corrupção, que sempre foram mais direcionadas às 

esferas penais de atuação, com repercussões de indenizações nas esferas civis e 

de improbidade administrativa, tiveram uma atenção especial do legislador 

brasileiro, que, em 2013, trouxe a Lei n.º 12.846/13, denominada Lei 

Anticorrupção, apesar da existência de legislações esparsas que pudessem  

atingir tangencialmente os temas, como a Lei n.º 8.666/93 (Lei das Licitações), 

para estender os reflexos e as incidências punitivas também para a pessoa 

jurídica envolvida nos atos negociais corruptos. 

A Lei Anticorrupção, a partir de sua edição, possibilitou o transporte 

de diversas condutas ilícitas penais da pessoa física para as esferas civis e 

administrativas, criando um sistema de responsabilidade própria da pessoa 

jurídica, que, em muitos casos, é utilizada como instrumento para a prática das 

infrações penais. 

Diante deste cenário e do envolvimento de alto poder econômico nas 

relações negociais com o Estado, houve a aproximação dos estudos com a linha 

de pesquisa afeta ao Poder Econômico e seus Limites Jurídicos, diante do 

programa de Direito Político e Poder Econômico da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, oportunidade em que este projeto foi apresentado. 
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Em sequência, com o advento das fases mais expressivas da operação 

Lava Jato, que expôs um sistema altamente desenvolvido de relacionamento 

espúrio de pessoas jurídicas em face do Estado, houve a potencialização de 

estudo do tema, pois, quanto aos aspectos penais, não haveria como fundamentar 

as relações negociais em suas estruturas, em face do mercado e da concorrência, 

que são pressupostos para a criação do ambiente negocial, que somente depois 

seria identificado pelas esferas penais. 

Por isso, surgiu a possibilidade de investigação de alguns motivos e 

cenários econômicos propícios ao aparecimento das negociações corruptas, pois 

estes comportamentos precedem a prática dos crimes e dos atos negociais 

ilícitos, viabilizando melhor compreensão da origem material de alguns atos 

corruptivos, diante de uma atualidade do instituto, que concentrará o 

entendimento no presente desta situação jurídica. 

Neste raciocínio, o poder econômico ou político, em uma sociedade 

capitalista, assume o primeiro papel fomentador de geração de tais atividades 

ilícitas. Inserido em um ambiente de mercado, com disputas concorrenciais entre 

os participantes, o poder econômico também como fim almejado impulsiona as 

infrações negociais com o Estado, permitindo a identificação de situações  

ilícitas de benefícios recíprocos como veremos. 

A dúvida que se apresenta em nosso estudo é se, com o advento da Lei 

Anticorrupção, haverá uma proteção das relações negociais lícitas, incentivando 

a concorrência saudável, com a devida proteção, para que a busca do bem 

comum seja efetivamente prestigiado, ou os mecanismos expostos pela Lei 

Anticorrupção agravarão as relações negociais ilícitas, trazendo prejuízos para a 

livre concorrência no mercado em que os envolvidos estarão inseridos. 
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Para tanto, segundo as regras da metodologia, de  forma 

preponderante, o trabalho estará vinculado ao método hipotético-dedutivo 

proposto por Orides Mezzaroba e Cláudia Servilha Monteiro1, para a 

identificação e leitura dos pressupostos e conceitos atinentes aos temas 

relacionados à Lei Anticorrupção, com o fim de entendimento dos pressupostos 

básicos econômicos que geram as situações corruptas e de identificação dos 

reflexos das punições permitidas para as pessoas jurídicas, diante da 

concorrência que se apresentará em tais relações. 

Ainda em delimitação aos temas, o foco de estudo estará direcionado 

estritamente ao relacionamento da pessoa jurídica com o Estado na efetivação 

dos contratos. Elucidamos, desta forma, porque os reflexos para a pessoa física 

não serão o objeto a ser identificado. Para as pessoas físicas, as consequências 

civis, diante da improbidade, penais, diante das infrações penais praticadas, e 

administrativas, diante dos processos administrativos disciplinares, representam 

esferas autônomas e consequências das relações negociais espúrias identificadas 

no trabalho. 

Além disso, o tema está afeto à corrupção gerada entre o órgão 

público e a pessoa jurídica que contrata com a administração. Por isso, questões 

de corrupção privada entre empresas e disputas de mercado estarão apartadas 

dos temas propostos, quando estiverem relacionadas estritamente às pessoas 

jurídicas de direito privado, haja vista a própria delimitação da Lei n.º 

12.846/13. 

Portanto, a concentração de estudo frente à Lei Anticorrupção será 

direcionada ao relacionamento de tais condutas e sanções disciplinadas, com os 

reflexos ao mercado e à concorrência, resultando também consequências para o 

poder econômico que envolve tais relações. 

 

 

 

1 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 

direito. 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 68-70. 
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Dois referenciais teóricos foram trazidos para o estudo. O primeiro, 

em relação às primeiras análises da Lei Anticorrupção efetivadas por Modesto 

Carvalhosa2, no que tange à identificação dos aspectos legais da referida lei e 

dos mecanismos expostos para o combate à corrupção. 

O segundo, diante da leitura do capitalismo em face da concorrência, 

feita por Luigi Zingales3, com a identificação de aspectos de mercado altamente 

precisos e profundos, envolvendo a lembrança da Teoria dos Superastros, 

segundo a qual a preponderância de uma posição de um competidor pode trazer 

uma posição de domínio frente ao mercado em análise. 

Por fim, no caminho percorrido dos estudos, temos que, inicialmente, 

será disciplinada a posição do Estado frente ao mercado e a livre concorrência, 

com a identificação do mercado gerado pelo Estado na consecução de seus 

interesses. Evidentemente que, neste panorama, as condutas ilícitas encontrarão 

vantagem para sua ocorrência e, por isso, serão disciplinas neste ambiente de 

mercado criado. 

Após a identificação do ambiente de mercado gerado e das condutas 

ilícitas resultantes, as sanções aplicadas representarão o combate a tais 

comportamentos com a imposição de medidas que terão por finalidade o 

reequilíbrio concorrencial e a proteção do patrimônio público envolvido. Com 

tal identificação haverá possibilidade de precisar em quais limites as sanções 

terão os efeitos positivos. 

No último capítulo, para a correta identificação dos resultados da 

aplicação das sanções, serão demonstrados os reflexos para o patrimônio 

público, para o mercado e para a concorrência e, por derradeiro, para a reação da 

concorrência diante da nova realidade gerada pela aplicação das sanções 

previstas na Lei Anticorrupção. 

 

2 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei n.º 

12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
3 ZINGALES, L. Um capitalismo para o povo: reencontrando a chave da prosperidade 

americana. Tradução de Augusto Pacheco Calil. São Paulo: BEI, 2015. 
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1 ESTADO E LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

 
O ponto de partida, para o entendimento dos tópicos deste estudo, 

diante dos atos de corrupção empresarial, está fixado no art. 1.º, inciso IV, 

segunda figura, da Constituição Federal4, onde nosso Estado Democrático de 

Direito está fundamentado no princípio da livre-iniciativa. 

A possibilidade criada pelo pensamento liberalista5 do Estado, que 

impede interferências arbitrárias e ilegítimas, corresponde, em consequência, à 

liberdade6 para explorar atividades econômicas. Portanto, trata-se de um marco 

impulsionador de condutas e demonstra que a sociedade pode possuir regras 

econômicas de autogestão. 

O ambiente social gerado pela livre-iniciativa inseriu na consciência 

coletiva um interesse em produção livre para obtenção de lucros7, finalidade do 

capitalismo8, mas, também, o direcionamento do pensamento do indivíduo para 

 

4 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
5 Diante do pensamento de Norberto Bobbio, “Do Estado de direito em sentido forte, que é aquele 

próprio da doutrina liberal, são parte integrante todos os mecanismos constitucionais que impedem ou 

obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou desencorajam o abuso ou o 

exercício ilegal do poder”. BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 19. 
6 “Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar 

sua vida segundo sua própria vontade”. VON MISES, Ludwig. Intervencionismo, uma análise 

econômica. Tradução de Donald Stewart Júnior. 2ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 

2010, p. 107. 
7 “Sem o desenvolvimento não há nenhum lucro, sem o lucro, nenhum desenvolvimento. Para o 

sistema capitalista deve ser acrescentado ainda que sem lucro não haveria nenhuma acumulação de 

riqueza. Ao menos não haveria o grande fenômeno social que temos em vista - esta é certamente uma 

consequência do desenvolvimento e, de fato, do lucro”. SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do 

desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo 

econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 150. 
8 Karl Marx dispõe conceitualmente sobre o capitalismo que, “como a produção de mais-valor é o 

objetivo determinante da produção capitalista, o que mede o grau de riqueza não é a grandeza absoluta 

do produto, mas a grandeza relativa do mais-produto”. Prosseguiu, ainda conceitualmente, que “A 

composição do capital deve ser considerada em dois sentidos. Sob o aspecto do valor, ela se determina 

pela proporção em que o capital se reparte em capital constante ou valor dos meios de produção e 

capital variável ou valor da força de trabalho, a soma total dos salários. Sob o aspecto da matéria, isto 

é, do modo como esta funciona no processo de produção, todo capital se divide em meios de produção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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o destaque social (“status”) e para o sucesso econômico com a acumulação de 

capital.9 

Por tais razões, constata-se a existência de um ambiente abstrato, onde 

as relações comerciais entre os indivíduos são desenvolvidas, que é o mercado10, 

possuidor de regras lógicas próprias, dependendo das características dos 

produtos e serviços, para que os participantes possam ter ou não sucesso em suas 

atividades. 

Evidentemente, como qualquer relação humana, para que haja uma 

sociedade politicamente organizada, há necessidade de existência de regras de 

comportamento, com o fim de limitação de tais comportamentos, evitando danos 

aos direitos constituídos e a desagregação das relações sociais comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

e força viva de trabalho; essa composição é determinada pela proporção entre a massa dos meios de 

produção empregados e a quantidade de trabalho exigida para seu emprego. Chamo a primeira de 

composição de valor e a segunda, de composição técnica do capital”. MARX, Karl. O capital. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%2 

0O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo.pdf>, p. 220 e 45. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
9 Neste sentido, Adam Smith preconiza que, “geralmente, na realidade, ele não tenciona promover o 

interesse público nem sabe até que ponto o está promovendo [...] (Ao empregar o seu capital) ele tem 

em vista apenas sua própria segurança; ao orientar sua atividade de tal maneira que sua produção  

possa ser de maior valor, visa apenas o seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros casos, é 

levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas 

intenções”. SMITH, Adam. A riqueza das nações investigação sobre sua natureza e suas causas. 

São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 379. 
10 Para nosso estudo, diante de um conceito de mercado como ambiente de troca de mercadorias, um 

dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia (2013), Eugene Francis Fama, leciona, nos anos de 

1969/1970, que “The primary role of the capital market is allocation of ownership of the economy´s 

capital stock. In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for 

resource allocation: that is, a market in which firms can make production-investment decisions, and 

investors can choose among the securities that represent ownership of firms activities under the 

assumption that securtiy prices at any time ‘fully reflect’ all available information. A market in which 

prices always ‘fully reflect’ available information is called ‘efficient’”. FAMA, Eugene Francis. 

Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work. The journal of finance. Vol.  

25, n.º 02, Papers and Proceedings of the Twenty-Eight Annual Meeting of the American Finance 

Association New York, NY. December, 28-30, 1969 (May, 1970), p. 383-417. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso 

em: 05 de novembro de 2018. 

http://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR-pdf&amp;seq=1&amp;page_scan_tab_contents
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O problema básico da organização social é como coordenar 

as atividades econômicas de multidões de pessoas. Mesmo 

em sociedades relativamente atrasadas, necessita-se de 

ampla divisão do trabalho e de especialização de funções 

para usar com eficácia os recursos disponíveis. Nas 

sociedades avançadas, a escala em que se precisa de 

coordenação, para aproveitar em plenitude as  

oportunidades oferecidas pela ciência e tecnologia 

modernas, é extremamente grande. Literalmente milhões de 

pessoas participam do fornecimento mútuo do pão de cada 

dia, para não falar no automóvel de cada ano. O desafio 

daquele que acredita na liberdade é reconciliar essa 

interdependência generalizada com a liberdade individual.11
 

 
Neste contexto, observamos, como primeira forma de atuação e de 

controle, o Estado. A intervenção do Estado no mercado (política 

intervencionista) gera uma postura de conflito ao liberalismo, posto que um dos 

pontos de maior discussão na Teoria do Mercado é exatamente o  

comportamento do Estado frente à economia.12 As formas de controle impostas 

pelo Estado, quanto ao mercado, trazem um primeiro contato com o particular, 

diante de estudos e consequências advindas das decisões tomadas para a garantia 

do cumprimento das regras que estabilizam o sistema econômico. 

 

 

 

 

 

 

11 FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose D. Capitalismo e liberdade. Tradução de Afonso Celso 

da Cunha Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-55-216-2709- 

8/epubcfi/6/26[;vnd.vst.idref=chapter01]!/4/8/4@0:100>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
12 “Em decorrência do panorama de crises que se instalou, assiste-se, mais recentemente, a uma 

mudança de parâmetros para a atuação do Estado, numa retomada comedida dos ideais concebidos 

para o Estado liberal, em face da crise observada tanto no modelo do Welfare State quanto no modelo 

socialista de economia”. TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3.ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 60. 
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Na segunda forma de atuação do Estado, constata-se a própria 

insuficiência estatal na consecução de suas atividades gerenciais, atuando, 

inclusive, como sujeito de direitos e obrigações, evidentemente públicas, mas 

interagindo com o particular, iniciativa privada, diante da ausência de estrutura 

para o atingimento de suas finalidades. 

Esta interação inserida no mercado traz o Estado como figura ativa na 

negociação de atividades com o particular, fatos que geram a necessidade de 

observação aos institutos advindos, por exemplo, da Lei das Licitações, que 

protegem, principalmente, o bem público e os princípios da administração 

pública, mas que também protegem o mercado, garantindo a livre concorrência. 

O questionamento importante nestes apontamentos é observar a seara 

das relações jurídicas geradas entre o Estado e o particular, para constatação da 

existência de uma facilitação ao nascedouro da corrupção, diante da livre- 

iniciativa e da concorrência, para a garantia de lucros13 de um lado e resultando 

em possíveis desvios de patrimônio público de outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 “Numa economia livre, na qual salários, custo e preços são deixados à livre ação do mercado 

competitivo, a perspectiva de lucros decide que artigos serão fabricados, em que quantidade, e que 

artigos não serão. Se não há lucro na fabricação de determinado artigo, é sinal de que o trabalho e o 

capital dedicado à sua produção estão mal dirigidos; o valor dos recursos consumidos na fabricação do 

artigo é maior que o valor do próprio artigo. Em síntese, uma das funções dos lucros é guiar e 

canalizar os fatores da produção, de modo a serem distribuídos seus milhares de artigos diferentes, de 

conformidade com a procura. Nenhum burocrata, por mais brilhante que seja, poderá, arbitrariamente, 

solucionar esse problema. A liberdade de preços e de lucros elevará a produção ao máximo e aliviará 

as faltas, mais depressa que qualquer outro sistema. Preços tabelados e lucros limitados 

arbitrariamente só poderão prolongar o déficit e reduzir a produção e o número de empregos. 

Finalmente, é função dos lucros fazer constante pressão sobre o diretor de todo negócio competitivo, 

para que introduza novas economias e eficiência, independentemente da fase que estas já tenham 

alcançado. Nos bons tempos, esse diretor faz isso para aumentar mais ainda os lucros; em tempos 

normais, para manter-se à frente dos concorrentes. Nos maus tempos, talvez tenha que fazê-lo para 

sobreviver, pois os lucros não só podem ir a zero, como podem transformar-se, rapidamente, em 

prejuízos, e um homem despenderá mais esforços para salvar-se da ruína, do que para, simplesmente, 

melhorar sua posição”. HAZLITT, Henry. Economia numa única lição. 4.ª ed. Tradução de Leônidas 

Gontijo de Carvalho. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p. 161. 
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Apenas em exemplo, quando constatamos a participação do Estado 

nos eventos públicos, com obras e reformas inacabadas, diante da estruturação 

de eventos públicos, como a Copa do Mundo14, o ambiente criado é 

preocupante, na medida em que os motivos que geraram a inexecução contratual 

podem ostentar comportamentos ilícitos por parte dos envolvidos no 

gerenciamento desta demanda.15
 

Por isso, conhecer, em caráter preliminar, os fenômenos básicos da 

Teoria do Mercado e da concorrência é condição primordial no entendimento 

dos comportamentos desidiosos16 (se são ou não corruptos) e das medidas 

aplicadas para tais condutas, verificando ao final, como relatamos, as 

consequências de tais medidas na proteção da livre concorrência ou no 

agravamento das relações jurídicas de mercado existentes em nosso campo de 

trabalho. 

 

1.1 ESTRUTURA DO ESTADO COMO AMBIENTE DE EXERCÍCIO DA 

LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

O entendimento das relações negociais entre a iniciativa privada e o 

Poder Público se faz necessário, diante dos valores sociais do trabalho e da livre- 

 

 

 

 

 

14 Notícia sobre a recomendação do Ministério Público Federal sobre a rescisão contratual das obras  

do aeroporto de Fortaleza vinculadas à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e 

às         pessoas         jurídicas         que         executavam         as         obras.         Disponível         em: 

<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/04/mpf-recomenda-rescisao-de-contrato-das-obras-do- 

aeroporto-de-fortaleza.html>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 
15 “Demanda (ou procura) é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores 

desejam adquirir, num dado período, dada sua renda, seus gastos e o preço de mercado”. 

VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro: teoria e exercícios, 

glossário com 300 principais conceitos econômicos. 5.ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 31. 
16 Notícia sobre a reforma em 2018 do mesmo aeroporto de Fortaleza, após a privatização, com nova 

empresa alemã que assumiu a obrigação. Disponível em: <g1.globo.com/ce/ceara/noticia/obras-de- 

expansao-do-aeroporto-de-fortaleza-completam-dois-meses.ghtml>. Acesso em: 24 de outubro de 

2018. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/04/mpf-recomenda-rescisao-de-contrato-das-obras-do-
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2014/04/mpf-recomenda-rescisao-de-contrato-das-obras-do-
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iniciativa, conforme citado e constante do art. 1.º, inciso IV, da Constituição 

Federal.17
 

Por isso, de forma automática, há a obrigação de se evidenciar os 

aspectos que possam aproximar o relacionamento entre os dois setores, com a 

identificação da formação do Estado brasileiro frente ao poder econômico.18
 

Ainda nesta seara, é relevante ressaltar que a Constituição Federal 

determina que se trata de objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil a garantia do desenvolvimento nacional.19 Tal objetivo é fator que deveria 

nortear o funcionamento de toda prática do Estado para propiciar o melhor 

resultado possível às relações efetivadas por ele, garantindo fatores  de 

benefícios à população. 

Mas, ao contrário, o objetivo é utilizado como argumento para 

justificação das atividades, sendo que o resultado não tem sido o desejado, 

diante das circunstâncias constatadas em tais relações jurídicas. 

Então, primordial que se entenda qual é a posição do Estado e o nível 

de interferência que este terá no poder econômico da empresa e na economia em 

geral, para o início da compreensão da razão pela qual temos a Lei 

Anticorrupção e a forma pela qual esta poderá auxiliar na livre concorrência ou 

trazer ainda mais problemas advindos de sua aplicação nos casos concretos. 

 
 

17 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
18 “Vista como meio para alcançar o fim da liberdade política, as organizações econômicas são 

importantes por causa de seus efeitos sobre a concentração ou a dispersão do poder. O tipo de 

organização econômica que oferece diretamente liberdade econômica, a saber, o capitalismo 

competitivo, também promove a liberdade política ao segregar poder econômico e poder político, e, 

dessa maneira, permitir que um compense o outro”. FRIEDMAN, Milton; FRIEDMAN, Rose D. 

Capitalismo e liberdade. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-55-216-2709- 

8/epubcfi/6/26[;vnd.vst.idref=chapter01]!/4/8/4@0:100>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
19 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: II - garantir o desenvolvimento nacional”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Para tanto, vamos observar o sistema constitucional de tratamento do 

poder econômico, pois se trata de fundamento de validade para o entendimento 

do mercado em nosso ordenamento jurídico. 

A própria Constituição Federal prossegue no Título VII (Da Ordem 

Econômica e Financeira), no Capítulo I (Dos Princípios Gerais da Atividade 

Econômica), conforme os ditames da justiça social, em seu art. 170, incisos II, 

III, IV e VIII, e seu parágrafo único, da Constituição Federal, ao expor os 

princípios reguladores da atividade econômica.20
 

A garantia da propriedade privada é um fenômeno que demonstra 

traços do capitalismo, aliado à dignidade da pessoa, que forma o poder 

econômico do setor privado.21 Assim, o trabalho (produção) para o resultado de 

crescimento do poder econômico (lucro), como moeda de troca para os bens 

necessários, é valorizado no respeito de tal garantia. Evidentemente que tal 

garantia se origina como desdobramento daquela prevista no art. 5.º, “caput”, e 

inciso XIII, da Constituição Federal22, protegendo o lucro e a liberdade de 

produção, quanto à atividade laborativa, somente havendo restrição quando a lei 

o exigir. 

 
20 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: II - propriedade privada; III - função social da 

propriedade; 

IV - livre concorrência; VIII - busca do pleno emprego; e parágrafo único. É assegurado a todos o  

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 19 de outubro de 

2017. 
21 Salientando que o conceito exposto será utilizado ao longo do estudo, nas palavras de Vicente 

Bagnoli: “Já o poder econômico diz respeito à condição econômica da empresa (compreendida em 

conjunto ao grupo econômico do qual faz parte) e a possibilidade dessa empresa intervir no mercado, 

mesmo que detentora de pequena participação (market share), de maneira a impor aos outros players 

condição tal que não consigam restringir a disputa”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. 6ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2013, p. 197. 
22 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5.º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIII - é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em: 19 de outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Neste ponto, ainda, são fixados a livre concorrência, o livre exercício 

de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização pública, 

com as ressalvas legais e a busca pelo emprego. Tais parâmetros demonstram 

um Estado delineado por caráter liberal23, em razão de seu funcionamento em 

companhia da atividade privada. 

Neste ponto, cumpre-nos salientar que o Estado tem participação na 

livre concorrência. Esta participação que devemos analisar no estudo é a 

condição de gerador de um mercado que o Estado assume, quando necessita de 

parceria com a livre-iniciativa para o atingimento de seu bem comum. 

Em acréscimo, a valorização da busca pelo emprego é fator que, em 

primeiro plano, poderia até ser óbvio no sistema jurídico. Mas, em tempos de 

desenvolvimento da sociedade, observamos que o fator de busca do emprego e, 

principalmente, de manutenção do emprego, também por causa de voto24 futuro, 

fez com que o pensamento governamental e as decisões judiciais25 se inclinem 

neste sentido, esboçado pela Lei de Falências, quando disciplinou a recuperação 

23 Diante do pensamento de Norberto Bobbio, “ao se observar o significado prevalente de liberalismo, 

com referência particular às diversas correntes assim chamadas neoliberais, é preciso admitir que entre 

o filósofo e o economista teve razão o segundo. Por neoliberalismo se entende hoje, principalmente, 

uma doutrina econômica consequente, da qual o liberalismo político é apenas um modo de realização, 

nem sempre necessário; ou, em outros termos, uma defesa intransigente da liberdade econômica, da 

qual a liberdade política é apenas um corolário”. BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 

Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 87. 
24 Constatação da influência da corrupção sobre o voto e suas consequências quanto à democracia. 

MOISÉS, José Álvaro. O impacto da corrupção na qualidade da democracia. In: FILHO, 

Alexandre J. Carneiro da Cunha et al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 85. 
25 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão que acolhe o princípio da preservação da 

empresa em sede de recuperação judicial. Ementa: “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

Devedora em recuperação judicial. Pretensão à declaração de extinção da execução, em razão da 

novação da dívida, nos termos do artigo 59, da Lei n. 11.101/2005, ou, subsidiariamente, à suspensão 

do curso do processo executivo. Irrelevância da circunstância de se tratar de credor que não 

compareceu à assembleia para aprovação do plano de recuperação judicial, ante a impossibilidade de 

se admitir o prosseguimento de execuções individuais, o que implicaria em conferir melhor tratamento 

aos credores não habilitados, a par do que importaria na ruptura da indivisibilidade do juízo universal 

da recuperação e o desatendimento ao princípio da preservação da empresa. Decisão que determinou a 

intimação da devedora para efetuar o pagamento do débito, no prazo de três dias, sob pena de penhora, 

reformada. Restabelecimento da determinação de suspensão do curso do processo executivo. Recurso 

provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso” (TJSP; Agravo de Instrumento 2135272- 

05.2018.8.26.0000; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara  

de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2018; Data de 

Registro: 09/11/2018). 
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judicial, como forma de manutenção do exercício da atividade econômica, 

também, para a proteção do trabalho26, com o princípio da preservação  da 

pessoa jurídica. 

Por fim, nestes primeiros aspectos, evidenciamos a função social da 

propriedade (capital gerado pelo lucro e pela sua busca), fato social que sustenta 

o poder econômico da atividade privada. 

No sentido constitucional, a função social da propriedade demonstra 

que a possibilidade de um particular poder ter preservada a propriedade deve 

atender ao respeito e aos anseios da sociedade.27 Neste ponto, repousa um dos 

pontos mais importantes da relação negocial empresarial entre o privado e o 

setor público, como veremos. 

Ainda neste parâmetro, interpreta-se o dispositivo no sentido de que a 

liberdade de atividade comercial e a proteção da propriedade (lucro) devem 

obedecer à harmonia e à ordem social. Então, caso não haja tal obediência, 

alguma consequência deveria ser imposta ao infrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Diante de um conjunto de regras de regulação e controle da atividade empresarial, quanto à 

insolvência, para se evitar os transtornos advindos de uma falência, houve a permissão de aplicação do 

fenômeno da recuperação judicial pela Lei de Falências. BRASIL. Lei n.º 11.101/05: Art. 47. A 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 

à atividade econômica”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 

2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
27 “A empresa atua para atender não somente os interesses dos sócios, mas também os da coletividade 

[...] São nessas hipóteses, precisamente, que se deve falar em função social ou coletiva. [...] Em se 

tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível 

com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração 

empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos interesses 

coletivos”. COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 63, São Paulo, USP, 1986, p. 

75. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
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Em tal desdobramento, suscitamos novamente outro ponto a ser 

observado na relação de corrupção público-privada. Em casos em que ocorreram 

os excessos, para que se evite a desagregação do sistema econômico e da 

concorrência, a fiscalização28, a investigação e o combate às situações ilícitas 

necessitam ocorrer com a lisura necessária.29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Para observação do posicionamento do Estado e das consequências de suas posições para, inclusive, 

facilitar a corrupção, salientamos as palavras de Hamilton Rangel Júnior na identificação de tais 

posições estatais: “Não há como negar que a função fi 



22 
 

 

Como pressuposto fático para o controle das atividades ilegais e 

desiguais, a Constituição Federal prossegue, disciplinando os §§2.º e 3.º de seu 

art. 17330, em relação às empresas públicas e as sociedades de economia mista, 

que estas não poderiam obter benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado. 

Claramente, reconheceu a importância do tributo na confecção dos custos 

empresariais, fator que poderia desequilibrar o mercado, criando situação 

desigual que afrontaria a livre-iniciativa. 

Acrescentou que as relações negociais da empresa pública com o 

próprio Estado deveriam estar regulamentadas, aplicando-se o princípio da 

legalidade e o princípio da transparência das atividades negociais, para se evitar 

afrontas à concorrência empresarial. 

Por isso, elucidamos o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da 

Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, que está disciplinado na 

Lei n.º 13.303/16 e que dispõe, em seu art. 28, que estas empresas, para 

contratarem com a iniciativa privada, também estão sujeitas ao regime da Lei 

das Licitações, demonstrando a aplicação da igualdade e da livre concorrência 

no mercado gerado pelos entes públicos.31
 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 BRASIL. Constituição Federal: “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. [...] 

§2.º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais 

não extensivos às do setor privado. §3.º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o 

Estado e a sociedade. [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

outubro de 2018. 
31 BRASIL. Lei n.º 13.303/16: “Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços 

às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à 

aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à 

execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real 

sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas 

nos arts. 29 e 30”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 

2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
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A Constituição Federal, então, prossegue, ao apresentar os princípios e 

a regulamentação inicial para a delimitação de toda a atividade econômica 

vindoura, também ao disciplinamento do impedimento de comportamentos com 

abuso do poder econômico, que serão penalizados quando tenham por finalidade 

a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário 

dos lucros.32 No mesmo sentido, direciona também à legislação a atribuição de 

punir as pessoas jurídicas, de forma proporcional, quanto aos atos praticados 

contra a ordem econômica e financeira.33
 

Neste ponto, encontramos os fundamentos de validade para a 

possibilidade de legitimidade da Lei Anticorrupção no que se refere à 

regulamentação dos comportamentos considerados violadores de tais preceitos e 

que serão analisados nos demais itens do estudo. 

Um dos diplomas que mais impulsionaram o combate aos atos de 

corrupção foi o Foreign Corrupt Pratice Act (FCPA) dos Estados Unidos da 

América34,  diante  de  momento  histórico  peculiar  daquele  País,  quando  da 

 

 

32 BRASIL. Constituição Federal: “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. [...] 

§4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. §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. [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

outubro de 2018. 
33 Nas lições de Ives Gandra: “Pela teoria da dominação, defendida por Geraldo Vidigal, que 

estabelece para o Direito Econômico uma relação diversa daquela de coordenação própria do Direito 

Privado ou de subordinação peculiar ao Direito Público, pareceu-me que sua compreensão é facilitada 

a partir do entendimento do que seja a dualidade da iniciativa econômica, em que a predominância do 

Direito Privado é temperada pela relação de dominação (regime do art. 173 da CF), o mesmo 

ocorrendo com a relação de subordinação predominantemente no regime jurídico do Direito Público 

próprio do art. 175 da CF, desempenhando, pois, o papel de ‘estabilizador legal’, na formulação de 

Geraldo Vidigal”. MARTINS, Ives Gandra da Silva. As parcerias público-privadas à luz da 

constituição. In: PAVANI, Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emílio de (coordenadores); 

GASPARINI, Diógenes Gasparini et al. Parcerias público-privadas. São Paulo: MP Editora, 2006, p. 

30. 
34 ESTADOS UNIDOS. FOREIGN CORRUPT PRATICES ACT. Disponível em: 
<https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>. Acesso em: 20 de outubro de 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
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atuação do gabinete do Promotor Especial, no caso de Watergate35, que levou à 

renúncia de Richard Nixon, então presidente, e do subcomitê de Corporações 

Multinacionais do Senado36, onde grandes empresas pagavam propinas aos 

funcionários públicos estrangeiros. 

Todavia, diante de tal situação, prosseguiu o autor, relatando que “a 

adoção do FCPA trouxe alguns sérios problemas às empresas norte-americanas”, 

que passaram a perder competitividade em relação aos Países que não adotavam 

as mesmas políticas anticorrupção.37 Com isso, em relação ao Fórum da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE - 1997) 

houve o início da pressão dos Estados Unidos da América para que os Países 

europeus tomassem as mesmas medidas para o combate à corrupção. 

Portanto, diante do movimento internacional, o Brasil, que “havia se 

comprometido a responsabilizar de maneira ampla e universal pessoas jurídicas 

por atos de corrupção pública”38, mediante o Decreto n.º 3.678/0039, incorporou 

as diretrizes da referida organização, bem como pelo Decreto n.º 4.410/0240, 

incorporou a Convenção Interamericana contra a Corrupção (1996), e pelo 

Decreto n.º 5.687/0641 incorporou a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (2003). 

 

 

 

 

 
 

35 Relatos jornalísticos divulgados em Constitutional Rights Foundation – Bill os Rights in Action. 

Disponível em: <http://www.crf-usa.org/images/pdf/members/bria25_4wb.pdf>. Acesso em: 20 de 

outubro de 2018. 
36 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: origens, 

comentários e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 23-24. 
37 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Naman. Lei Anticorrupção: origens, 

comentários e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 24-25. 
38 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 31. 
39 BRASIL. Decreto n.º 3.678/00. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
40 BRASIL. Decreto n.º 4.410/02. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
41 BRASIL. Decreto n.º 5.687/06. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004- 

2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 

http://www.crf-usa.org/images/pdf/members/bria25_4wb.pdf
http://www.crf-usa.org/images/pdf/members/bria25_4wb.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
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Constatamos, em acréscimo, que a Constituição Federal, em seu art. 

17442, atribui ao Estado a qualidade de agente normativo e regulador da 

atividade econômica. No mesmo dispositivo, sob a égide da lei, atribui a função 

de fiscalização, incentivo e planejamento, de caráter vinculativo para o setor 

público e orientador para o setor privado. 

Em uma leitura superficial do dispositivo, poder-se-ia concluir traços 

intervencionistas em uma política econômica liberal disciplinada nos princípios 

anteriores. Todavia, quando o artigo ressalta que as funções são de caráter 

determinante para o setor público e orientadoras para o setor privado, resgatam- 

se os limites de atuação estatal, que demonstrarão o respeito aos princípios da 

livre-iniciativa.43
 

Para a constatação de uma atuação, por vezes, subsidiária do Estado, 

em exemplo, diante de sua possibilidade de órgão regulador frente à economia, 

podemos mencionar o Decreto n.º 9.454/18, de 1.º de agosto de 201844, que 

dispõe normas sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de 

óleo diesel rodoviário, fator que interfere diretamente na relação com a iniciativa 

privada dos postos de combustíveis, quanto ao preço do insumo. 

 

 

 
 

42 Constituição Federal: “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

outubro de 2018. 
43 O que difere de um Estado Intervencionista, conforme leciona Ludwig von Mises: “Intervenção é 

uma ordem isolada emitida pela autoridade que representa o aparato de poder; obriga o empresário e o 

proprietário dos meios de produção a empregar esses meios de uma maneira diferente da que 

empregariam se agissem pelo que lhes determina o mercado. A ordem pode ser representada por um 

comando ou uma interdição, os quais podem não ser de ostensiva emissão do governo. Pode ocorrer 

que os comandos e interdições emanem de uma outra fonte que disponha de poder também para fazer 

com que suas ordens sejam obedecidas. Se a autoridade condescende com esse procedimento ou até 

mesmo o apoia, é como se fosse uma ordem emitida pelo próprio governo. Se o governo não aceita e 

se opõe a essa transgressão, mas não consegue impedir sua implementação, estamos diante da 

evidência de que uma outra autoridade conseguiu se estabelecer, contestando a supremacia do 

governo”. VON MISES, Ludwig. Intervencionismo, uma análise econômica. Tradução de Donald 

Stewart Júnior. 2ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010, p. 28-29. 
44 BRASIL. Decreto n.º 9.454/18. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 

2018/2018/decreto/D9454.htm>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
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Diante de crise relacionada ao ambiente econômico de transporte, em 

face da regulação de preços para os combustíveis, fato que gerou, inclusive, 

greves do setor45, o Estado na atuação como interventor nesta situação 

excepcional determinou as regras quanto aos preços praticados para a tentativa 

de estabilização das relações comercias atinentes ao referido combustível. 

Ainda sobre o dispositivo constitucional suscitado, encontramos, 

também, os fundamentos de validade para a existência da Controladoria-Geral 

da União (CGU) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE)46, órgãos que terão papel fundamental no controle, por parte do Estado, 

dos comportamentos ilegais combatidos nos mandamentos constantes da Lei 

Anticorrupção. 

Por fim, quanto ao tema constitucional referente aos fundamentos de 

validade para o exercício livre da atividade econômica, salientamos os aspectos 

de vinculação das atividades econômicas do Poder Público, que deverão 

respeitar, quanto à prestação de serviços públicos, o regime de licitações para 

tais contratações.47
 

Após o entendimento do papel do Estado, diante dos aspectos 

econômicos, seja na atividade de um intervencionismo limitado em situações 

 

45 Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em 02 de setembro de 2018, houve a descrição 

da situação de mercado envolvendo os reajustes de preços e os reflexos para o transporte rodoviário 

que abastece os demais setores econômicos. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/entenda-a-crise-dos-caminhoneiros.shtml>. Acesso 

em: 18 de outubro de 2018. 
46 A Controladoria-Geral da União, integrante do Poder Executivo, foi criada com a publicação da Lei 

n.º 10.683/03 e mantida com a atualização da estrutura do Estado brasileiro com a Lei n.º 13.502/17. 

BRASIL. Lei n.º 13.502/17. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 

2018/2017/lei/L13502.htm>. Acesso em: 18 de outubro 2018. O Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) se trata de autarquia em regime especial com jurisdição em todo o território 

nacional, criada pela Lei n° 4.137/62 e atualizada na estrutura governamental pela Lei n.º 12.529/11, 

que dispõe sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. BRASIL. Lei n.º 12.529/11. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. 

Acesso em: 18 de outubro 2018. 
47 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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excepcionais de equilíbrio do mercado, seja na atividade de participante direto 

no mercado, onde o Estado se torna concorrente juntamente com o setor privado, 

há necessidade de ressaltar que o Estado ainda exerce mais um papel decorrente 

do mercado, que é exatamente o principal fundamento que permite ao presente 

estudo analisar os aspectos de corrupção da pessoa jurídica privada. 

Mencionamos, então, a função do Estado como criador de ambientes 

de mercado, nas palavras de José Reis.48 A estrutura estatal é insuficiente para 

uma administração autossustentável, ou seja, o Estado tem a necessidade de 

suprir as deficiências de seu gerenciamento com a integração de atividades por 

 

48 Sobre o relacionamento do Estado na interligação com o mercado, mencionamos as palavras de José 

Reis: “De facto, a compreensão da matriz constitutiva do Estado carece de uma narrativa sobre as 

relações entre as dinâmicas materiais e relacionais da sociedade, por um lado, e entre estas e as 

dinâmicas institucionais, por outro. E carece de uma visão sobre o sentido da vida coletiva que 

transcenda a racionalidade individual e a ação de natureza meramente egoísta. Acresce que devemos 

considerar o Estado como a mais complexa entidade institucional – chamar-lhe-ei a-instituição-das-

instituições – e que, como tal, dispõe de uma singular espessura organizacional e de uma forte 

capacidade de retroação sobre as circunstâncias que lhe deram forma e razão de ser. Assim sendo, 

encontra-se rapidamente uma relação intrínseca entre Estado e mercado, e não a antinomia que 

frequentemente nos é sugerida. [...] Embora seja certo que o tema do Estado e do mercado é um entre 

os muitos que nos podem convidar a uma aproximação que supere as dicotomias, pode argumentar-se 

que este é um exercício particular porque parte de um obstáculo também particular: a presença no 

pensamento económico de uma forte influência ‘separatista’ que concebe o Estado, o mercado e a 

sociedade em geral como entidades opostas. Geralmente, esta visão está muito próxima do que julgo 

ser um preconceito essencialmente ideológico. Trata-se da perspetiva que concebe o Estado como um 

‘problema’ face à sociedade, enquanto vê o mercado como ‘solução’. Como se sabe, tal posição 

concede à sociedade e ao mercado a condição de espaços privilegiados ou exclusivos de iniciativa, 

dinâmica e liberdade e atribui ao Estado um papel normalizador ou limitador do espírito criador. Ora, 

este quadro de pensamento é um poderoso obstáculo a uma conceção relacional do Estado. Por isso, 

procura-se neste texto discorrer num duplo registo. De maneira esquemática, pode dizer-se que num 

deles se privilegia a evolução social e, por isso, se dá mais atenção às relações entre a evolução social 

e económica e a forma, o lugar e o papel do Estado. O outro registo foca-se essencialmente na própria 

natureza do Estado como instituição, associando essa discussão ao papel que se atribui às instituições 

enquanto configuradoras das dinâmicas económicas e sociais. Evidentemente que a finalidade 

essencial é enfatizar a perspetiva relacional que aqui se advoga. [...] Dada a sua essência quase 

naturalista, os mercados (tidos, nesta perspetiva redutora, como equivalente da economia) são o lugar 

próprio das relações despolitizadas. Nesta base, eles definem a economia. O que está para lá deles é já 

parte da política, que constitui uma esfera separada. No entanto, numa significativa inversão do 

argumento inicial, passou a fazer-se do mercado o lugar de onde deve emanar tudo, incluindo a 

política, considerando-se que são as suas ‘leis’ que hão de determinar os comportamentos sociais, 

incluindo os dos Estados. Por isso, vivemos atualmente um período em que uma fortíssima retórica de 

persuasão deste tipo, que parece ter atingido o seu grau mais elevado, pretende contaminar todas as 

opções humanas e promover a ideia de que são as restrições incontornáveis dos mercados que têm de 

ser respeitadas pelas opções sociais e políticas e pelas formas de organização, tanto individuais como 

coletivas. E não o inverso”. REIS, José. Estado e mercado: uma perspetiva institucionalista e 

relacional. Revista Crítica de Ciências Sociais, vol. 95, Coimbra, 2011, p. 11-34. Disponível em: 

<https://journals.openedition.org/rccs/4355#quotation>. Acesso em 28 de novembro de 2018. 
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parte de terceiros.49 Diante disso, nasce a oportunidade de vinculação do Estado 

exatamente à iniciativa privada. 

Para o adequado funcionamento da administração pública, diante de 

uma infinidade de setores e da ausência de recursos humanos para o 

gerenciamento de todas as atividades, o Estado, então, permanece com a 

obrigação de propiciar suas prestações à população e, com isso, necessita buscar 

exatamente na iniciativa privada a consecução de tais finalidades. 

O Estado, então, após o cumprimento das obrigações principiológicas 

e dos limites constitucionais impostos, criará o espaço de mercado, para que as 

pessoas jurídicas possam competir, disputando o objeto proposto, diante da 

necessidade a ser suprida. 

Em análise de tal situação, podemos identificar algumas  

características que são impulsionadoras das tomadas de decisões empresariais 

para a formalização do vínculo público-privado do fornecimento de produtos ou 

de prestação de serviços. 

Inicialmente, salientamos a intransponibilidade da relação de 

dependência do Estado em relação à iniciativa privada para a consecução de tais 

atividades. Nesta característica, o Estado, obrigatoriamente, deverá trazer  em 

seu ambiente50 a livre-iniciativa empresarial, diante da hipossuficiência. Esta 

 

 

 
 

49 Ainda, em entrevista para a revista eletrônica Carta Capital, publicada em 13 de outubro de 2016, 

denominada “O Estado brasileiro tem sido um mal criador do mercado capitalista”, Paulo Barrozo 

(Professor do Boston College) defende mudanças institucionais contra a corrupção, para dar eficiência 

ao Estado e reduzir as ilegalidades do mercado, salientando que neste cenário, casos de corrupção 

continuarão a se repetir, e o desenvolvimento ficará para trás. “Estado e mercado são incapazes de 

deixar um ao outro atravessar a rua sozinho”. Prossegue Barrozo: “Sem melhoria institucional, o País 

estará condenado a conviver com uma perpétua troca de personagens numa trama que continua a 

mesma”. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/o-estado-brasileiro-tem-sido- 

um-mal-criador-do-mercado-capitalista>. Acesso em 28 de novembro de 2018. 
50 Uma frase de Adam Smith que chama a atenção, quanto à necessidade do homem (leia-se aqui no 

estudo: Estado), “quem compra, nem sempre está pensando em revender, mas, com frequência, em 

usar e consumir, enquanto quem vende sempre pensa em comprar de novo”. Podemos estender essa 

interpretação para o mercado de negociação do Estado com a pessoa jurídica e a necessidade de 

reiteração de comércio entre eles. SMITH, Adam. A mão invisível. Tradução de Paulo Geiger. 1ª ed. 

São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2013, p. 37. 

http://www.cartacapital.com.br/economia/o-estado-brasileiro-tem-sido-
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relação de dependência demonstra uma fragilidade negocial do Estado, que não 

atingirá seu objetivo se não efetivar a contratação com o particular. 

Em relação ao mercado, a posição de desvantagem do Estado, que é 

gerada pela fragilidade, expõe à iniciativa privada uma oportunidade mais 

confortável para sua negociação.51 A iniciativa privada, portanto, terá o interesse 

em ingressar neste mercado, porque tem conhecimento de que, se atender às 

condições de um edital ou de uma negociação direta, dispensada de licitação, 

usufruirá de uma vinculação com o Estado privilegiada, fato que lhe trará outras 

benesses em termos de crescimento empresarial. 

A vantagem mais almejada pela iniciativa privada, diante do alto 

poder econômico do Estado, é a obtenção de altos lucros. O campo de mercado 

criado pelo Estado é uma seara que terá alta demanda e, por consequência, 

gerará alto fluxo de capital. A alta demanda, mesmo que permita percentual 

lucrativo baixo por unidade, no montante final atingirá lucro atrativo para a 

iniciativa privada. 

Mas, não se trata somente de cálculo matemático. A grande demanda  

e a desvantagem do Estado em face das deficiências geram uma posição para os 

competidores até natural de imposição de sobrepreço52 para apresentação das 

propostas ou negociações, em relação aos produtos e serviços oferecidos. O 

poder econômico do Estado, aliado à deficiência, é o fator que demonstra uma 

 

51 Nas palavras de Fischer, Ury e Patton: “Facilite a decisão deles. Como, para você, o sucesso de uma 

negociação depende de o outro lado tomar a decisão que você deseja, faça o que for possível para 

tornar essa decisão fácil. Em vez de dificultar as coisas para o outro lado, procure oferecer-lhes opções 

as mais indolores possível. Impressionadas com os méritos de seu próprio caso, as pessoas geralmente 

prestam pouquíssima atenção em como fazê-lo progredir atendendo aos interesses da outra parte. Para 

superar a miopia que resulta de se olhar com excesso de foco apenas para os próprios interesses, o 

ideal seria se colocar na posição do outro. Se não houver ao menos uma opção que lhes seja atraente, é 

improvável que se chegue a algum acordo”. FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como 

chegar ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões. Tradução de Ricardo Vasques Vieira. 

1ª ed. Rio de Janeiro: Solomon, 2014, p. 70. 
52 Diante desta prática que possa levar ao superfaturamento, o Ministério Público vem apresentando o 

combate à sistemática inclusive na esfera legislativa para as adequações necessárias, conforme notícia 

pública no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, em 27 de março de 2018. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/555148- 

MINISTERIO-PUBLICO-PROPOE-QUE-CRIME-DE-SUPERFATURAMENTO-SEJA- 

ESPECIFICADO-EM-NOVA-LEI-DE-LICITACOES.html>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/555148-
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/555148-
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via de negociação53, que já se apresenta irreal para o mercado, lesiva ao 

patrimônio público e, ainda, sem mencionar os aspectos referentes à corrupção 

do agente público. 

Neste sentido, a negociação ainda se agrava para o patrimônio 

público, na medida em que o ambiente de mercado criado, com a aproximação 

da iniciativa privada, apesar de se aproveitar com preços acima do mercado, 

propicia a negociação ilícita da corrupção para facilitação da posição de 

vencedor do certame.54
 

O agente público, infelizmente, com a negociação de sua propina55, 

facilita ao vencedor do certame futuro a possibilidade de ingressar nesta faixa de 

mercado criada pelo Estado56, agravando ainda mais questões de 

 

53 No que tange às negociações de territórios americanos entre Estados Unidos e Inglaterra, houve uma 

demonstração de que a visão negocial deveria abranger terceiros ainda não integrantes. Por isso, 

transportamos o raciocínio para a situação da concorrência, quando mencionamos a negociação para a 

licitação. Então, nas palavras do autor: “Como vimos, a análise da negociação muda quando as partes 

pensam trilateralmente: além de avaliar as relações que as partes têm entre si, elas consideram as 

relações que cada uma tem com outras partes. Após considerarmos a relação entre Inglaterra e França, 

o comportamento dos franceses causa menos surpresa. Ele fica até mais compreensível quando 

consideramos o relacionamento entre os Estados Unidos e a Inglaterra em relação à França”. 

MALHOTRA, Deepak. Acordos quase impossíveis: como superar impasses e resolver conflitos 

difíceis sem usar dinheiro ou força. Tradução de Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: 

Bookman, 2017, p. 156 (e-PUB). 
54 Quanto ao poder de influência, não necessariamente parentes, amigos ou relacionamentos pessoais 

são suficientes para a invalidação do ato. Todavia, conforme concluem Santos e Souza: “Portanto, não 

é a mera relação de parentesco entre algum servidor (ou o autor do projeto) e algum sócio da licitante 

que tornará proibida a participação no processo licitatório. É preciso avaliar a situação. A vedação, 

nesse caso, é relativa. Se os princípios da moralidade, da isonomia, da impessoalidade estão sendo 

atacados, só o caso específico dirá, a depender das circunstâncias. Se houver evidências de 

favorecimento, informação privilegiada, direcionamento ou qualquer outra vantagem indevida 

originada dessa relação autor do projeto-empresa licitante, então, sim, os princípios terão sido 

violados”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção 

em licitações: detecção e prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 79. 
55 Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, quando se define a corrupção e a contraprestação para o 

agente público: “Importante hipótese de trabalho a considerar concerne à relação entre a corrupção por 

meio de retribuição material (a corrupção-suborno, diga-se assim para distingui-la das outras), a 

corrupção-favorecimento (a que importa no privilegiamento do privado em detrimento do público) e a 

corrupção-solapamento (a que atinge o próprio fundamento último da legitimidade). Seriam três 

níveis, a corrupção-suborno (nível 1) refletindo ou instilando outra mais profunda, a corrupção- 

favorecimento (nível 2) e esta, por sua vez, correlacionada com a mais profunda de todas, a corrupção- 

solapamento· (nível 3)? Não será isso que sugere a linguagem?”. FERREIRA FILHO, Manoel 

Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de Direito Administrativo, nº 185, 

Rio de Janeiro, jul./set. 1991, p. 4-5. 
56 Em identificação legal sobre a abertura de mercado pelo Estado, temos o princípio da publicidade 

dos atos da administração, quanto ao edital, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “[...] a publicidade 
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superfaturamento, pois, além do sobrepreço natural da negociação com o  

Estado, haverá o acréscimo do percentual da comissão ilícita do agente público 

no preço final dos produtos ou serviços ofertados pela iniciativa privada. 

De fato, poder-se-ia questionar sobre os atrasos de pagamentos, por 

exemplo de obras públicas57, que poderiam implicar na paralisação ou no 

abandono das obras. Todavia, a solução menos onerosa para o Estado é a 

retomada das obras, fato que não quebra o vínculo com a iniciativa privada, em 

face da relação negocial gerada com as empresas, que também não denunciam 

os contratos e aguardam a retomada dos pagamentos. 

Assim, constata-se que a pessoa jurídica privada pode estar vinculada 

a uma liquidez moderada do Estado, haja vista certo risco de inadimplência. 

Todavia, eventuais atrasos nos pagamentos e as paralisações são compensados 

pela lucratividade gerada por aqueles pagamentos que são efetivados. Até em 

casos de licitações relacionadas ao menor preço, as negociações e os acordos 

ilícitos já disciplinam as possibilidades do mercado para tais lucros. 

Ressalva importante que se faz é a possibilidade de redução de preços 

praticados no relacionamento público-privado, quanto à oportunidade de 

implementação de pregões eletrônicos58, nos quais o aumento do número de 

participantes e o dinamismo do mecanismo propiciam maior oportunidade de 

 

 
 

dos atos da licitação é princípio que abrange desde os avisos de sua abertura até o conhecimento do 

edital e seus anexos, o exame da documentação e das propostas pelos interessados e o fornecimento de 

certidões de quaisquer peças, pareceres ou decisões a ela relacionadas”. MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito administrativo brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 272. 
57 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou, em 03 de outubro de 2017, em página 

oficial na rede mundial de computadores, uma fiscalização-surpresa realizada em 212 (duzentos e 

doze) cidades para averiguar o andamento e condições de obras públicas conduzidas pelas 

administrações municipais. O Tribunal constatou as falhas nos cronogramas financeiros de 

pagamentos e os percentuais de inadimplência ocorridos, fatos que justificam as paralisações e o 

abandono das obras. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/fo_6- 

2017_-_tcesp_-_obras_-_relatorioconsolidado.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 
58 FARIA, Evandro Rodrigues de; FERREIRA, Marco Aurélio Marques; SANTOS, Lucas Maia dos; 

SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos. Fatores determinantes na variação dos preços dos produtos 

contratados por pregão eletrônico. Revista de Administração Pública 44(6), Rio de Janeiro, 

nov./dez. 2010, p. 1405-28. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rap/v44n6/a07v44n6.pdf>. 

Acesso em: 25 de outubro de 2018. 

http://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/fo_6-
http://www.scielo.br/pdf/rap/v44n6/a07v44n6.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rap/v44n6/a07v44n6.pdf
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concessões dos interessados, fomentando uma cessão dos preços para os 

mercados postos em certame. 

Outro fator que merece análise é o contato político gerado pela 

vinculação empresarial. Sejam os próprios administradores ou sejam os lobistas 

os responsáveis pelos contatos com o agente público detentor do controle de 

abertura de mercado, o relacionamento gerado de proximidade e de comodidade, 

agravado pelo sistema dos superfaturamentos59, torna a relação ainda mais 

estável e duradoura para a absorção de outros mercados gerados pelo Estado. 

A consequência deste fato é a criação de editais direcionados para as 

características de determinadas pessoas jurídicas ou de editais fraudulentos60, 

onde a negociação oculta do ilícito traz os participantes com as propostas já 

direcionadas para quem seria o vencedor daquele certame61, gerando, inclusive, 

o grupo de empresas que realizam o rodízio de vencedores de licitações, 
 

59 “Nessa linha de raciocínio, que enfatiza que nenhum direito é absoluto, encontramos decisões do 

CADE condenando associações e sindicatos, apesar da garantia constitucional da  livre associação, 

uma vez que esses possibilitam a troca de informações comerciais sensíveis entre seus membros e 

garantiram uma articulação de produção e de fixação de preços. Essa repressão às práticas 

anticoncorrenciais abrange todas as decisões dos sindicatos e associações [...]”. OLIVEIRA JÚNIOR, 

José Alcebíades de; CRAVO, Daniela Copetti. O lobby como direito e como violação da lei de 

concorrência: a experiência norte-americana como fonte para a solução de casos difíceis do 

Brasil. In: PINTO, Felipe Chiarello de Souza; MENEZES, Daniel Francisco Nagao (organizadores). 

O CADE e a efetividade de suas decisões. Belo Horizonte: Arraes, 2014, p. 78. 
60 “Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2009), 

propostas fictícias ou de cobertura, também conhecidas como propostas “pró-forma”, complementares, 

de cortesia, figurativas ou simbólicas, são a forma mais comum de fraudes à licitação, principalmente 

pelo fato de conferirem um caráter aparente de competitividade ao certame licitatório, com o objetivo 

de afastar investigações pelas autoridades de controle e defesa do Estado”. SANTOS, Franklin Brasil; 

SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção 

de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 59. 
61 Em revista do Tribunal de Contas da União, examinando-se situações de preços superiores aos de 

mercado, analisou-se que, “na hipótese de os licitantes apresentarem propostas com preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos 

oficiais competentes, é possível a dispensa de licitação. Verificada essa situação, os responsáveis pela 

licitação devem primeiro desclassificar todas as propostas e facultar a apresentação de novas ofertas de 

preço. Se os preços permanecerem superiores, é admitida adjudicação direta dos bens ou serviços, 

desde que o valor não seja superior ao da estimativa dos serviços ou do registro de preços”. Com isso, 

deliberaram que se “exija da empresa contratada por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 

24, inciso VII, da Lei nº 8.666/1993, a comprovação das condições de habilitação e da proposta 

estipuladas no edital da licitação precedente, à qual a contratação direta se vincula, salvo motivo 

devidamente comprovado. Acórdão 1315/2004 Plenário”. REVISTA TCU. Licitações e contratos: 

orientações e jurisprudência do TCU. Tribunal de Contas da União. 4ª ed. revista, atualizada e 

ampliada. Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de 

Editoração e Publicações, 2010, p. 602. 
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ocasionando ainda mais prejuízos ao erário, com chancela do órgão público para 

a contratação. 

Portanto, com a estabilização de tais relações, permanece determinado 

um mercado criado pelo Estado, diante de suas necessidades, que será usufruído 

pelo parceiro da esfera privada. As características demonstradas serão as 

impulsionadoras de um movimento dos competidores (concorrentes) do setor 

privado, que entrarão nos embates para alcançar seus lucros em um ambiente de 

mercado altamente lucrativo. 

 

 
1.2 A INICIATIVA PRIVADA E A “TEORIA DOS SUPERASTROS” 

DIANTE DO MERCADO GERADO PELO ESTADO 

 

Após a identificação de um sistema constitucional que trata dos 

princípios e direcionamentos da iniciativa privada para a coletividade, o foco de 

estudo, neste ponto, será o papel individualizado da pessoa jurídica que 

participará do campo de mercado criado pelo Estado62 e seus comportamentos 

para a disputa concorrencial entre os demais integrantes, sob o ponto de vista de 

posicionamento e crescimento frente ao mercado. 

Em primeiro plano, ressaltamos o direito fundamental geral, além do 

direito à propriedade63, que disciplina sobre a atividade a ser desenvolvida pela 

pessoa jurídica. O livre exercício de qualquer ofício também encontra respaldo 
 

62 “Determinados bens da vida, por sua escassez ou interesse social, têm sua exploração regulada pelo 

Estado, havendo situações especiais de competitividade nesses setores regulados. A pedra britada é um 

bem mineral, extraído da natureza, finito, portanto. Assim sendo, há uma concentração natural nesse 

setor econômico pela impossibilidade de existência da livre concorrência”. MENEZES, Daniel 

Francisco Nagao; BELTRÃO, Demétrius Amaral. Mercado regulado e controle da concorrência: o 

cartel da pedra britada. In: PINTO, Felipe Chiarello de Souza; MENEZES, Daniel Francisco Nagao 

(organizadores). O CADE e a efetividade de suas decisões. Belo Horizonte: Arraes, 2014, p. 110. 
63 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é 

garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social [...]”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso  em: 

23 de abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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no art. 5.º, inciso XIII, da Constituição Federal64, atribuindo uma liberdade65 

para que o indivíduo que esteja à frente de uma pessoa jurídica possa 

desempenhar as atividades com seus fins pretendidos, estando apenas vinculado 

às limitações legais. 

A possibilidade de desenvolvimento da atividade empresarial  de 

forma livre traz uma consciência de possibilidade de desenvolvimento de 

atividades sem limitadores exigidos para o setor público, como preconiza o 

princípio da legalidade66 aplicado para o setor privado. Com isso, os aspectos de 

ética empresarial, desde que não haja impedimento legal, são os fundamentos do 

mercado e da concorrência67 propulsores, para que a pessoa jurídica possa ter 

sucesso nos ambientes de mercado. 

 
 

64 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XIII - é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
65 “Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar 

sua vida segundo sua própria vontade”. VON MISES, Ludwig. Intervencionismo, uma análise 

econômica. Tradução de Donald Stewart Júnior. 2ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 

2010, p. 107. 
66 “O princípio da livre-iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns elementos que lhe dão 

conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Pressupõe ele, em primeiro lugar, a 

existência da propriedade privada, isto é, de apropriação particular dos bens e dos meios de produção 

(CF, art. 5º, XXII e 170, II). De parte isto, integra, igualmente, o núcleo da ideia da livre-iniciativa a 

liberdade de empresa, conceito materializado no parágrafo único do art.170, que assegura a todos o 

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos 

previstos em lei. Em terceiro lugar situa-se a livre concorrência, lastro para a faculdade e o 

empreendedor estabelecer os seus preços, que hão de ser determinados pelo mercado, em ambiente 

competitivo (CF, art. 170, IV). Por fim, é da essência do regime da livre-iniciativa a liberdade de 

contratar, decorrência lógica do princípio da legalidade, fundamento das demais liberdades, pelo qual 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, 

II)”. BARROSO, Luiz Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites  à atuação estatal 

no controle de preços. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), n.º 14, 

Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, 2008, p. 4. 
67 Em análise das teorias de Marshall, Gerson Lima menciona que, “para os propósitos deste trabalho é 

suficiente admitir, sem qualquer pretensão de rigor, que competição ‘livre’ corresponde a uma certa 

composição indefinida entre concorrência e cooperação entre as empresas”. LIMA, Gerson. Uma 

interpretação da curva de oferta de Marshall e a arquitetura de uma moderna Teoria da Oferta 

e Demanda. Revista Econômica, vol. II, n.º 4, Niterói-RJ, dezembro de 2000, p. 61-84. Disponível 

em: <http://www.proppi.uff.br/revistaeconomica/sites/default/files/V.2_N.2_Gerson_Lima.pdf>. 

Acesso em: 20 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.proppi.uff.br/revistaeconomica/sites/default/files/V.2_N.2_Gerson_Lima.pdf
http://www.proppi.uff.br/revistaeconomica/sites/default/files/V.2_N.2_Gerson_Lima.pdf
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Com base nos fundamentos de exercício de atividade, esforço de 

trabalho, para obtenção de lucro, a pessoa jurídica desenvolverá uma série de 

técnicas e estratégias, de reengenharia empresarial, de controle de gastos para 

diminuição dos custos e de pagamento de empregados vinculados68, dentre 

outras medidas, para a defesa da viabilidade da pessoa jurídica. 

Uma pessoa jurídica, com exceção das empresas que são criadas para 

a prática de infrações civis e penais, em regra, não é criada ou gerida para 

obtenção de prejuízo para os proprietários e administradores. É fundamental que 

a pessoa jurídica tenha viabilidade para a sua subsistência. 

O nome empresarial69 ostentado pela pessoa jurídica é um dos fatores 

que demonstram um dos primeiros aspectos econômicos de estabilidade da 

pessoa jurídica. A proteção do conceito que o mercado ostenta sobre a pessoa 

jurídica é uma ferramenta de importância, haja vista que este nome, como 

representa também um aspecto patrimonial70, propicia a demarcação de um 

espaço no mercado, por exemplo, no caso de mercado de ações.71
 

 

 

68 “O problema da conservação do capital é contínuo no tempo e cabe à contabilidade o papel de bem 

refletir as situações para que a administração empresarial possa ter um guia seguro na sua tarefa de 

conservar o capital obtendo lucros”. RAMOS, Alkindar de Toledo. O problema de amortização dos 

bens depreciáveis e as necessidades administrativas das empresas. Tese (Doutorado). Universidade 

de São Paulo - FEA, São Paulo, 1968, p. 29 e 30. 
69 Nas palavras de Rubens Requião, “com a publicação da Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, 

que regula o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, adota-se no direito brasileiro 

a expressão unificadora nome empresarial, para designar a firma individual, a firma ou razão social ou 

a denominação, com as quais se faz a identificação das empresas mercantis no país”. REQUIÃO, 

Rubens. Curso de direito comercial. Vol. 1. 30.ª ed. revista e atualizada por Rubens Edmundo 

Requião. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 272. 
70 Tarcísio Teixeira, em citação a Thomas Leonardos (LEONARDOS, Thomas. Origem, evolução, 

natureza e tutela do nome comercial. Rio de Janeiro: Leuzinger, 1934. p. 6-9 e 16-17), apontou que 

“a partir da Idade Média, com o maior desenvolvimento e expansão do comércio, que o nome 

comercial começou a aparecer de forma mais definida como forma de identificação e meio de 

propaganda dos produtos, confundindo assim com a marca de fabricação. [...] De acordo com Thomas 

Leonardos, no passado o nome comercial confundia-se com o nome civil, no entanto, com o 

desenvolvimento do comércio e a autonomia do direito comercial ele acabou destacando-se por 

completo. A partir da Revolução Francesa, com a queda das Corporações de Arte e Ofício e a 

afirmação da liberdade para o comércio, o nome comercial passou a ser para o negociante algo muito 

sagrado, como o título de nobreza ao aristocrata. Isso pois, se para este o título representava honrarias 

e privilégios, para o comerciante o nome comercial era o brasão conquistado na luta com os 

concorrentes. Era a glória pelo seu esforço; a recompensa pelo trabalho. No entanto, uma efetiva tutela 

jurídica para o nome comercial iniciou-se somente a partir de 1878, pelo Congresso Internacional de 
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O poder econômico estável relacionado à pessoa jurídica ainda 

representa outro fator de importância, na medida em que os balanços da 

empresa, o patrimônio acumulado e os lucros obtidos72 demonstram a liquidez e 

a respeitabilidade ostentada pela pessoa jurídica no ambiente de mercado em  

que se insere. 

Quanto maior o poderio econômico da pessoa jurídica, maior será o 

poder de negociação, de instalação e de estruturação da empresa. Os 

investimentos na atividade desenvolvida permitem que a pessoa jurídica possa 

se tornar um competidor de potencial de mercado relevante dentre os 

participantes. 

Em acréscimo, dependendo do ramo de atividade desenvolvida, a 

pessoa jurídica poderá, ainda, ter um patamar tecnológico diferenciado para 

implementação de execução de atividades com maior presteza e efetividade. A 

diferenciação tecnológica da empresa traz uma posição de destaque, pois as 

inovações tecnológicas podem romper com sistemas antigos, por exemplo, 

tornando a pessoa jurídica detentora de uma nova posição diferenciada.73
 

 

 

 

Paris”. TEIXEIRA, Tarcísio. Nome empresarial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, vol. 108, São Paulo, jan./dez. 2013, p. 273. 
71 Nos dias atuais, a lucratividade está atrelada não somente ao nome empresarial, mas também ao 

mercado dinâmico das ações, no qual as empresas consideradas de alto poder econômico (“blue 

ships”) possuem uma posição de mercado com espaço de negociação e de lucratividade para o poder 

econômico. A Revista Money Times divulgou em 08 de agosto de 2018, por exemplo, as ações do 

mercado de valores mais desejadas pelo mercado. Disponível em: <https://moneytimes.com.br/a-3- 

acoes-desejadas-em-blue-chips-dividendos-e-small-caps/>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
72 “A manutenção de uma estrutura que permita a obtenção de lucros futuros é considerada  

necessária”. SZUSTER, Natan. Análise do Lucro Passível de Distribuição: uma abordagem 

reconhecendo a manutenção do capital da empresa. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo 

– FEA, São Paulo, 1985, p. 01. 
73 Neste sentido de inovação tecnológica e estrutural, por exemplo, podemos mencionar Luc Ferry em 

relação aos aspectos de inovação e de necessidade de velocidade empresarial para a manutenção no 

mercado competitivo: “Para o empreendedor que deve se adaptar sem descanso a uma concorrência 

agora mundial, a inovação alucinada não é uma perspectiva cheia de sentido, um grandioso projeto de 

civilização, mas um caderno de encargos, uma necessidade absoluta, um imperativo vital. Assim como 

uma espécie animal que não se adapta é ‘selecionada’ no mundo de Darwin, uma empresa que não 

inova continuamente é destinada a desaparecer, a ser engolida pelo vizinho”. FERRY, Luc. A 

inovação destruidora: ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. [recurso eletrônico] 

Tradução de Véra Lucia dos Reis. 1.ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. (Kindle, p. 233-236). 
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Apenas para enumerar mais um elemento importante para o 

entendimento da sedimentação da pessoa jurídica, mencionamos a capacidade 

laborativa dos indivíduos que integram a equipe de recursos humanos da 

empresa. A quantidade de empregados, que pode demonstrar um aumento na 

massa laborativa, por exemplo, diminuindo o tempo de execução das tarefas, e a 

maior qualificação técnica de tais pessoas74, que pode trazer maior eficiência na 

execução das obras e na prestação dos serviços, são circunstâncias que mostram 

diferenciais que permitem à pessoa jurídica poder se sedimentar em um mercado 

altamente competitivo. 

Diante de alguns exemplos relacionados à estruturação da pessoa 

jurídica, observamos que a empresa poderá alcançar uma posição sustentada de 

mercado75, onde repousa seu patamar de confiabilidade e de sobrevivência de 

disputa quanto à concorrência. Esta posição, certamente, estará proporcional ao 

mercado de que participa. 

 

 

 

 

74 Em complementação a esta estrutura, salientamos as palavras de Michael E. Porter, que demonstra a 

capacitação gerencial da empresa para uma vantagem competitiva sustentável: “a base fundamental do 

desempenho acima da média a longo prazo é a vantagem competitiva sustentável. Embora uma 

empresa possa ter inúmeros pontos fortes e pontos fracos em comparação com seus concorrentes, 

existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma empresa pode possuir: baixo custo e 

diferenciação. A importância de qualquer ponto forte ou ponto fraco que uma empresa possui é, em 

última instância, uma função de seu impacto sobre o custo relativo ou a diferenciação. A vantagem de 

custo e a diferenciação, por sua vez, originam-se da estrutura industrial. Elas resultam da habilidade de 

uma empresa em lidar com as cinco forças melhor do que seus rivais”. PORTER, Michael E. 

Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Tradução de Elizabeth 

Maria de Pinho Braga e revisão técnica de Jorge A. Garcia Gomes. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989, p. 

09-10. 
75 No que tange, por exemplo, aos lucros excessivos, segundo Calixto Salomão Filho, “em ausência de 

monopólio, o aumento dos lucros não chega a ser sequer arbitrário. Em situação de concorrência 

(ainda que não perfeita) o aumento dos lucros decorre necessariamente ou do aumento da eficiência 

produtiva (com diminuição de custos), ou então de alguma causa natural, temporária, não imputável ao 

produtor (por exemplo, a escassez temporária de um produto, que faz aumentar fortemente a demanda 

por seu substituto imediato). A imposição de preços excessivos não leva na concorrência perfeita a 

lucros extraordinários simplesmente porque implica perda de clientela mais que proporcional ao 

aumento de preços. A consequência é, portanto, prejuízo e não lucro”. Prossegue o autor afirmando 

que “o aumento arbitrário dos lucros só se caracteriza em presença de poder no mercado, pela simples 

razão de que a arbitrariedade só se configura quanto o aumento dos lucros decorre do aproveitamento 

de posição dominante no mercado (seja ela monopolista ou oligopolista)”. SALOMÃO FILHO, 

Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 104-105. 
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Assim, diante das faixas de mercado em que as pessoas jurídicas estão 

inseridas, cada empresa terá sua estrutura proporcional à dimensão econômica, 

tecnológica e pessoal que o mercado exige para seu setor. Com isso, 

constatamos que haverá estabilização da empresa frente ao mercado76 de que 

participa. 

Com o atingimento de existência estável, diante da liberdade do 

mercado e do sistema de acúmulo de capital, não significa que as pessoas 

jurídicas permanecerão em patamares de estagnação de mercado. O sistema de 

acúmulo de capital gera um movimento de crescimento77, que fomenta e 

estimula um aumento patrimonial almejado, por vezes pela troca de interesses. 

Este aumento de poder econômico é uma ferramenta, em primeiro 

plano, que tornará a pessoa jurídica mais estável, segura e importante para o 

mercado  de  que  participa,  pois  poderá  trazer  sua  solidez78   para  o mercado, 

 

76 Para nosso estudo, diante de um conceito de mercado como ambiente de troca de mercadorias, um 

dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia (2013), Eugene Francis Fama, leciona, nos anos de 

1969/1970, que “The primary role of the capital market is allocation of ownership of the economy´s 

capital stock. In general terms, the ideal is a market in which prices provide accurate signals for 

resource allocation: that is, a market in which firms can make production-investment decisions, and 

investors can choose among the securities that represent ownership of firms activities under the 

assumption that securtiy prices at any time ‘fully reflect’ all available information. A marlet in which 

prices always ‘fully reflect’ available information is called ‘efficient’”. FAMA, Eugene Francis. 

Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work. The journal of finance. Vol.  

25, n.º 02, Papers and Proceedings of the Twenty-Eight Annual Meeting of the American Finance 

Association  New  York,  NY.  December,  28-30,  1969  (May,  1970),  p.  383-417.  Disponível  em: 

<https://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso 

em: 05 de novembro de 2018. 
77 Nas palavras de Claus Offe, quanto ao relacionamento do Estado com o capitalismo: “Mas não  

deixa de ser verdadeiro também, na esfera política da sociedade capitalista, que poderia ser descrita 

muito bem como uma ‘sociedade política mista’ (“mixed polity”), cuja dinâmica também é descrita 

muitas vezes, e até certo ponto apropriadamente, como uma ‘competição oligopólica’ das elites 

políticas ou dos ‘empresários’ políticos que fornecem ‘bens’ públicos”. OFFE, Claus. Problemas 

estruturais do estado capitalista. Tradução de Bárbara Freitag. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1984, p. 360. 
78 “Dentro do objetivo de cumprimento de sua missão, não podemos deixar de destacar a maximização 

do valor da empresa, como elemento de atratividade permanente para os investidores internos e 

externos e para a manutenção de uma boa imagem como entidade empresarial. Objetivos que podem 

ser considerados mais restritos, como, por exemplo, a maximização do lucro, a períodos de curto 

prazo, pode significar a maximização da riqueza da empresa”. PADOVEZE, Clóvis Luís; FREZATTI, 

Fábio; BENEDICTO, Gideon Carvalho de. A decisão de distribuição de lucros. Cadernos de estudos 

[online], n.º 11, 1994, p. 01-11. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 

92511994000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de novembro 2018. 

http://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR-pdf&amp;seq=1&amp;page_scan_tab_contents
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-
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atingindo melhores condições de negociações, protegendo sua atividade das 

oscilações do mercado, quando dificuldades e diminuição de demanda poderiam 

afetar sua gestão. 

Com este aumento patrimonial, as estruturas de funcionamento da 

pessoa jurídica não terão afetação das oscilações e também terão melhores 

formas de negociação no mercado, por exemplo, com políticas internas de preço 

para poderem concorrer com os demais competidores79 sem perderem ambiente 

de mercado. 

Então, após a assunção de estabilidade, a pessoa jurídica tende a 

buscar o crescimento para que possa, passo a passo, tomar caminho de 

importância ao mercado, bem como até assumir a posição de dominação de 

mercado.80 A busca desta dominação de mercado é um objetivo a ser 

vislumbrado, pois fatalmente tal posição trará altos privilégios que se somarão à 

pessoa jurídica, criando um sistema de retroalimentação81 de sua condição de 

superioridade. 

 

 

 

 
 

79 No que tange ao poder econômico empresarial e à vantagem competitiva, que consubstanciam uma 

posição dominante de mercado, salientamos as palavras de Paula A. Forgioni, em relação ao art. 20, 

§1.º, da Lei n.º 8.8884/94 (hoje art. 36, §1.º, da Lei n.º 12.529/11): “A posição dominante resultante de 

processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores  

não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput do mesmo dispositivo. Consagra-se assim a 

vantagem competitiva (competitive advantage) do agente econômico; se já maior eficiência, nada se 

deve punir”. FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4.ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 278-279. 
80 Nas palavras de Vicente Bagnoli: “Quando se fala em posição dominante, entende-se a participação 

que determinada empresa tem num certo mercado. Essa participação pode ser resultado de sua 

eficiência concorrencial que lhe garantiu uma posição de destaque em decorrência da opção dos 

consumidores. Até então, nada se tem de anticoncorrencial. [...] Portanto, a posição dominante estaria 

relacionada diretamente com a participação de mercado (market share), e seria alvo da atuação das 

autoridades de defesa da concorrência no caso de o agente detentor dessa condição abusar dela em 

desfavor do mercado”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 196- 

197. 
81 “Note-se que há outras causas na base do triângulo da corrupção, reforçando o poder econômico e 

criando um sistema perverso de retroalimentação”. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; OLIVEIRA, 

Gesner; ALVES, Alaôr Caffé. 

. In . FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, Fabio (organizadores). Barueri: 

Manole, 2009, p. 172. 
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Com o aumento de demandas, aumenta-se o lucro, a preponderância 

de mercado viabiliza a possibilidade de assunção de tais demandas. Com os 

resultados, então, mais estrutura tecnológica e recursos humanos qualificados 

podem ser incorporados. Portanto, há a demonstração de um giro empresarial82 

fomentador de proteção contra a oscilação do mercado, altamente lucrativo, e 

que permite à pessoa jurídica proteger-se de invasões deste mercado por parte de 

outros competidores. 

Evidentemente, as práticas de mercado para o alcance de tais 

condições não podem atingir patamares de limitações e de infrações 

concorrenciais.83 Neste caso, os comportamentos ilícitos praticados poderão ser 

 

82 Quanto à lucratividade que definirá a formação de preços, salientamos as palavras de Joel Santos: 

“Essa medida, no estudo comparado entre exercícios sociais ou entre empresas do mesmo ramo, 

poderá́ servir de base à avaliação da eficiência, ou não, com que os recursos aplicados no Ativo 

Operacional geram produção de bens ou serviços a uma rentabilidade em nível satisfatório aos 

interesses dos acionistas, credores e futuros acionistas”. SANTOS, Joel José dos. Fundamentos de 

custos para formação do preço e do lucro. 5.ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 108. 
83 BRASIL. Lei n.º 12.529/11: Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente 

de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 

seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar  

a livre concorrência ou a livre-iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - 

aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante. [...] §3.º As 

seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste 

artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, manipular ou 

ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços ofertados 

individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens 

ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de 

partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a 

distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, condições, vantagens ou 

abstenção em licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial 

uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao 

mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de 

concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais 

de distribuição; VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 

comunicação de massa; VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de 

terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar 

a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para 

dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX - impor, 

no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, 

descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer 

outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar 

adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de 

condições operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação 

de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - 

dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo 
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controlados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

diante de manobras que possam afrontar os ditames legais para o alcance de 

posição de destaque.84
 

Mas, superadas as fiscalizações e havendo a aderência aos 

comportamentos lícitos, a pessoa jurídica poderá colocar-se em posição de tal 

importância para o mercado que se tornará um “superastro”. 

A teoria dos “superastros”85 aponta que uma pessoa física ou jurídica, 

que participa de um mercado, tem uma posição de tal importância que assume 

um papel denominado de vencedor, ou seja, “o vencedor leva tudo”.86 Neste 

sentido, partindo-se do pressuposto de pessoas jurídicas, que são foco de nosso 

 
 

indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais 

injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, 

produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de 

equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; XIV - açambarcar ou impedir a 

exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - vender 

mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens de 

produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - cessar 

parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a 

venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um 

serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente 

direitos    de    propriedade    industrial,    intelectual,    tecnologia    ou    marca”.    Disponível    em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em 28 de 

novembro de 2018. 
84 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) anunciou a abertura de investigação de 

mercado de refino da Petrobras, em matéria publicada em seu portal eletrônico de notícias em 05 de 

dezembro de 2018, suscitando a necessidade de análise da situação da estatal “que detém 98% de 

participação no setor e [cuja] estrutura potencializa eventual prática de abuso de posição dominante”. 

Disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-inquerito-para-investigar-mercado-de- 

refino-da-petrobras. Acesso em: 08 de dezembro de 2018. 
85 “The phenomenon of Superstars, wherein relatively small numbers of people earn enormous 

amounts of money and dominate the activities in which they engage, seems to be increasingly 

important in the modern world. […] In certain kinds of economic activity there is concentration of 

output among a few individuals, marked skewness in the associated distributions of income and very 

large rewards at the top”. ROSEN, Sherwin. The economics of superstars. The American Economic 

Review, vol. 71, nº 5, Dec. 1981, p. 845. 
86 Diante da Teoria do “Vencedor-leva-tudo” (The Winner Takes it All), salientamos as palavras de 

Robert H. Frank e Philip J. Cook, que definem o mercado das prevalências dos indivíduos que se 

sobressaem, como sendo mercado que se torna sedimentado na sociedade. Assim, afirmam que: 

“Winner-take-all markets have already wrought profound changes in economic and social life. And 

because many of the forces that create these markets are intensifying, even more dramatic changes 

loom ahead. Some of these changes are for the better. Consumers clearly gain, for example, when 

modern technology allows the most talented people to serve ever wider audiences”. FRANK, Robert 

H.; COOK, Philip J. Winner-take-all society: why the few at the top get so much more than the 

rest of us. New York: Penguin Books, 1996, p. 04. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-inquerito-para-investigar-mercado-de-refino-da-petrobras
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-abre-inquerito-para-investigar-mercado-de-refino-da-petrobras
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estudo, atingiram importância tal que dificilmente outra pessoa competidora 

conseguirá superar a empresa “superastro” na concorrência inserida neste 

ambiente de mercado. 

O domínio gerado pela pessoa jurídica que alcança este patamar indica 

que, para as demandas geradas pelo determinado setor de mercado, o 

“superastro” terá a obtenção de tais objetos com uma facilidade de mercado 

muito maior do que a dos outros competidores87. Em alguns casos, dependendo 

do mercado participante, poderá até ditar regras que o setor irá disciplinar, por 

exemplo, em questões de inovação88 ou políticas de preço.89
 

É certo que, mesmo nestas condições de expansão e de possível 

domínio de mercado, os comportamentos da pessoa jurídica deverão ser 

observados e constatados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), para que outras condutas ilícitas não sejam implementadas visando a 

eliminação de concorrência.90
 

 

87 Em relação à posição que a empresa ocupa no mercado, leciona Calixto Salomão Filho sobre o  

tema: “Daí por que a expressão ‘influência dominante’, quando utilizada pelo direito concorrencial, é 

identificada ao poder de influir sobre o planejamento empresarial do outro agente econômico. Essa 

noção é, ao mesmo tempo, mais ampla e mais restrita que a noção societária”. SALOMÃO FILHO, 

Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 283. 
88 Neste sentido, sobre a inovação referente ao tempo de lançamento de um produto novo: “Em alguns 

contextos, pequenos atrasos na introdução do produto podem ser mortais se quem chegar primeiro for 

capaz de dominar o mercado. Em uma tentativa de reduzir os lead times, muitas empresas têm adotado 

abordagens que empregam simultaneamente engenharia e ciclos de projeto de produto e processos 

paralelos”. HAYES, Robert; PISANO, Gary; UPTON, David; WHEELWRIGHT, Steven. Produção, 

estratégia e tecnologia: em busca da vantagem competitiva. Tradução de Marcelo Klippel. Porto 

Alegre: Bookman, 2008, p. 224. 
89 No que tange ao controle de preços pela empresa que possui posição dominante, podendo até abusar 

de seu poder econômico, expõe Paula A. Forgioni: “O agente econômico pode encontrar-se em 

posição que lhe permita o aumento de preço de matérias-primas ou insumos essenciais à atividade do 

concorrente, sem aumentar seus próprios custos. Trata-se da prática que é chamada em língua inglesa 

de price squeeze (preços opressivos). É possível, também, que haja ilicitude da prática caso, mesmo 

aumentando seus custos, esse incremento prejudique mais seus concorrentes do que a empresa 

dominante”. FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 4.ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 318. 
90 Além de todos os aspectos de concentração que envolveram a empresa AMBEV, houve ainda 

imposição de multa, quanto à prática de atos que visavam a eliminação da concorrência. Neste sentido 

foi a matéria “Cade aplica multa de R$ 352,7 milhões à Ambev” publicada em 22 de julho de 2009 no 

jornal eletrônico O Globo. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1238978-9356,00- 

CADE+APLICA+MULTA+DE+R+MILHOES+A+AMBEV.html>. Acesso em: 05 de dezembro de 

2018. 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0%2C%2CMUL1238978-9356%2C00-
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0%2C%2CMUL1238978-9356%2C00-
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Em face de tal posição, com alto poderio econômico, direcionamos a 

aproximação das condições especiais da pessoa jurídica em face do mercado 

gerado pelo Estado. Para os “superastros”, o maior crescimento econômico 

poderá ser buscado nos ambientes de mercado com maiores demandas, que 

poderão ser aquelas geradas pelo Estado, quando iniciam um certame licitatório 

de alta complexidade, tecnicidade e com alta demanda, fato que se torna  

objetivo para o “superastro”, que está fixado em patamar diferenciado. 

As qualidades do “superastro”, por exemplo, em maior técnica, ou até 

técnica e preço, serão praticamente imbatíveis entre os concorrentes, tendo em 

vista que a pessoa jurídica que ostenta esta posição terá todas as qualidades para 

o vencimento do certame. Por isso, o poder econômico do Estado, que gerou a 

alta demanda, será o financiador de alto pagamento para a pessoa jurídica que 

ostenta esta condição de “vencedor que leva tudo”. 

De outro lado, o “superastro”, também, terá muito o que oferecer ao 

Estado, como estrutura estável, liquidez de execução do contrato e eficiência 

para o desempenho das atividades contratadas. Possui também alto poder 

econômico para suportar a execução do contrato e os imprevistos vindouros, 

sem causar transtornos de paralisações, por falta de material ou por falta de 

recursos humanos. 

Poderão, inclusive, suportar até atrasos de pagamentos, sem a 

interrupção das obras, quando o Estado necessitar de algumas moras no 

pagamento. De fato, com todas estas qualidades, não há como o Estado não se 

aproximar dos “superastros” para a consecução de suas atividades. Fatalmente, 

assim, o “superastro” assumirá a posição de dominante91 no mercado gerado 

pelo Estado. 

 

91 Com as definições de determinadas áreas pelo CADE, a Lei de Defesa à Concorrência estipulou um 

conceito inicial para a posição dominante de mercado. BRASIL. Lei n.º 12.529/11: “Art. 36. 

Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 

alcançados: [...] §2.º Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas 

for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% 
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Em face da dominação de tal mercado, fato que trará o vencimento de 

outros certames pela mesma pessoa jurídica que atua no setor, observamos que 

naturalmente há a criação de uma relação de dependência entre o setor público e 

o setor privado. O Estado não arriscará seus objetivos com contratações de 

pessoas jurídicas que não possuem as qualidades de um “superastro”, se existir 

uma empresa para o setor de mercado criado com tais características.92
 

Serão buscadas pessoas jurídicas que realmente terão um poderio 

econômico interessante para a manutenção da estabilidade e da eficiência das 

atividades contratadas. Com isso, a relação de dependência aumenta e a 

aproximação empresarial dos negociadores também será natural. As reuniões e 

os contatos efetivados pelos administradores públicos e os gerenciadores das 

pessoas jurídicas para o tratamento de questões de execução contratual são 

inevitáveis. 

Os vínculos de negociações e de comportamento dos negociadores 

criarão uma relação comercial de confiança.93 Com a aquisição de confiança, há 

a geração de um contato empresarial estável, o que torna a relação meramente 

jurídica e empresarial em um compromisso de lealdade entre os negociadores. 

Como resultado desta relação, haverá a dependência da estabilidade negocial do 

Estado com o “superastro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para 

setores específicos da economia”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 

2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 28 de novembro de 2018. 
92 O agente econômico gera barreiras de entrada para novos competidores, que não terão acesso a tais 

lucros disponibilizados. BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico: os limites jurídicos do 

imperialismo frente aos limites econômicos da soberania. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 77. 
93 “Logo as sociedades capitalistas são governadas por uma ‘classe dirigente’: as elites econômicas 

formam uma ‘classe dominante’ e a classe dominante é a mesma que a elite estatal”. PRZEWORSKY, 

Adam. Estado e economia no capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, p. 116. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
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Diante disso, observamos um ciclo comercial, que se transformará em 

alto giro de capital em face das forças econômicas do Estado, que efetivará o 

pagamento das prestações efetivadas pelo “superastro”. Esta pessoa jurídica, 

então, crescerá ainda mais e se manterá blindada no campo do mercado, pelo 

alto crescimento econômico com o domínio do mercado criado pelo Estado. 

Como resultado deste sistema de retroalimentação econômica, há um 

distanciamento dos demais competidores, que, diante da ausência de poder 

econômico, técnico e pessoal, dentre outros, também não terão acesso ao 

mercado94, por ausência de confiança negocial, que ainda não alcançaram, 

porque não tiveram acesso aos objetos dispostos pelo Estado para o mercado 

criado, não entraram em negociação e não se aproximaram dos detentores de 

poder de decisão na administração pública. 

Por isso, o intermediador de negociações, chamado de “lobista” como 

já mencionado, poderá atuar, de um lado, para manter a posição de um 

“superastro”, e de outro, para que outras pessoas jurídicas possam tentar o 

acesso aos mercados criados pelo Estado, tentando atingir a condição de 

destaque95 na concorrência. 

Tal fenômeno pode ser observado quando há mudança no comando 

das administrações públicas, ocasião em que os novos administradores rompem 

contratos anteriores ou aguardam o encerramento de contratos em andamento 

para a busca de setores de pessoas jurídicas de sua confiabilidade, intermediada 

pelos lobistas. 

 

 

 

 

94 Por isso, conforme dispõem Santos e Silva, “A exigência de apresentação de amostras é admitida 

apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento 

convocatório (Acórdãos TCU nºs 3.130/2007-1C, 1.332/2007-P, 4.278/2009-1C, 2.780/2011-2C e 

1.291/2011-P)”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a 

corrupção em licitações: detecção e prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 53. 
95 Em relação à definição de um “bom líder no mercado”. PORTER, Michael E. Vantagem 

competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Tradução de Elizabeth Maria de 

Pinho Braga e revisão técnica de Jorge A. Garcia Gomes. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989, p. 199. 
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Quanto à função do lobista nestes aspectos, temos que têm sua 

importância diante da rede de contatos que possua influência para o 

direcionamento das decisões a serem tomadas pelo agente público que criará o 

certame. Por isso, acrescenta Luigi Zingales: 

 
Descobriu-se que os lobistas mudam de tema em seguida 

ao remanejo de seus ex-empregadores. Assim, o 

componente mais valioso do capital humano de um lobista 

é quem ele conhece, e não o que ele conhece. Esse 

resultado simplesmente não condiz com a afirmação 

segundo a qual o lobby envolve sobretudo a provisão de 

informação.96
 

 
Todavia, o “superastro”, diante de sua condição empresarial ímpar, 

terá o controle de grandes ferramentas econômicas que gerarão os círculos 

viciosos, sistemas de retroalimentação97, diante do mercado gerado pelo Estado. 

Por exemplo, a obtenção de políticas governamentais de incentivo fiscal98 para o 

 

96 ZINGALES, L. Um capitalismo para o povo: reencontrando a chave da prosperidade 

americana. Tradução de Augusto Pacheco Calil. São Paulo: BEI, 2015, p. 165, destaque no original. 
97 “Note-se que há outras causas na base do triângulo da corrupção, reforçando o poder econômico e 

criando um sistema perverso de retroalimentação”. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; OLIVEIRA, 

Gesner; ALVES, Alaôr Caffé. 

. In . FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, Fabio (organizadores). Barueri: 

Manole, 2009, p. 172. 
98 Neste sentido, podemos mencionar o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 

Infraestrutura – REIDI previsto na Lei n.º 11.488/07, regulamentada pelo Decreto n.º 6.144/07, que 

estipula, por exemplo, alíquota zero em determinadas operações de infraestrutura da microempresa: 

“Art. 3.º No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 

novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura 

destinadas ao ativo imobilizado, fica suspensa a exigência: I - da Contribuição para o Programa de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado interno 

quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária 

do Reidi; II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando os 

referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por pessoa jurídica 

beneficiária do Reidi. §1.º Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste 

artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo legal correspondente. §2.º As 
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desenvolvimento de atividades lhe trará melhor gerenciamento dos custos para 

aumento de seus lucros. 

Negociações sobre paralisação de obras utilizadas para pressionar, por 

exemplo, o Poder Público em relação aos contratos. Ou até atenuação e perdão 

de impostos, para fomentar a consecução de suas atividades. Ou seja, um ciclo 

de comportamentos observados ao longo do estudo que trarão uma proteção 

ainda maior de suas atividades, transformando-os em possíveis “centros de 

poder de decisão”. 

Poderíamos mencionar, ainda, medidas governamentais fiscais99 para 

inibir ou impedir o ingresso de poderes econômicos mais sólidos, como capitais 

estrangeiros de multinacionais, para a proteção de empresas que possam 

concorrer em outros mercados internos ou no próprio mercado gerado pelo 

Estado, em proteção da situação de “superastro” interno daquela localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0 (zero) após a utilização ou 

incorporação do bem ou material de construção na obra de infraestrutura”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm> Acesso em: 28 e 

novembro de 2018. 
99 Na revista eletrônica DW Brasil, em matéria “Custo Brasil espanta empresas estrangeiras”, 

publicada em 03 de abril de 2015, há demonstração de que a “burocracia excessiva, alta carga 

tributária e impostos em cascata levam empresas como Ikea e H&M a postergar o desembarque no 

país, que ocupa a 120ª posição no ranking de ‘facilidade de fazer negócios’ do Banco Mundial”. 

Prossegue a matéria: “O chamado Custo Brasil não é um vilão que assusta só as empresas já sediadas 

no país. Segundo informações do mercado, estrangeiras como a H&M (de roupas) e Ikea (de móveis) 

desistiram de se instalar em território brasileiro, pelo menos a médio prazo. Entre os motivos estão a 

burocracia excessiva, a alta carga tributária (de mais de 35% do PIB), o complicado sistema tributário 

e os altos custos trabalhistas. [...] ‘Os problemas, como corrupção, relação não muito boa com 

investidores e intervenção estatal são questões que prejudicam os investimentos’, diz o economista 

Marcel Grillo Balassiano, da FGV-IBRE. ‘Além de encarecer o produto nacional, esses fatores 

também geram um desincentivo a investimentos por parte de empresas nacionais e à entrada de marcas 

estrangeiras no país’”. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/custo-brasil-espanta-empresas- 

estrangeiras/a-18358365>. Acesso em: 28 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm
http://www.dw.com/pt-br/custo-brasil-espanta-empresas-
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Por isso, apenas com alguns rompimentos não esperados, como 

inovações tecnológicas destruidoras100, permanece restrito o atingimento do 

setor com o funcionamento normal do mercado. 

Todavia, sob tais enfoques, mencionamos que, não raramente, a 

manutenção das condições da pessoa jurídica, diante do relacionamento com o 

Poder Público, ocorre com as práticas ilegais de condutas, burlando o sistema da 

“mão invisível” do mercado.101 As infrações são praticadas, diante de uma ética 

empresarial de lucros, com o objetivo de não se afastarem ou de ampliarem, 

ilicitamente, a posição de “superastro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100 Neste sentido de inovação tecnológica e estrutural, por exemplo, podemos mencionar Luc Ferry em 

relação aos aspectos de inovação: “Nos anos que estão por vir, como mostra Bouzou, são várias as 

mutações tecnológicas gigantescas que se delineiam. A bem dizer, elas já estão a caminho, mas nós 

não as distinguimos bem, pois ainda não percebemos para o que elas vão servir. Suas consequências 

serão, contudo, colossais, tanto no plano econômico como na nossa vida cotidiana: trata-se 

inicialmente das nanotecnologias e das biotecnologias que vão alterar nossa abordagem da doença e da 

morte, e também da informática e das ciências cognitivas. Diante das mutações tecnológicas, que no 

início, pelos motivos que acabamos de citar, terão impactos negativos no plano social, duas atitudes se 

esboçam: a dos teóricos do ‘decrescimento’ e, de modo mais geral, de todos os que desejarão 

conservar as estruturas passadas - as ‘vantagens adquiridas’ - e que serão varridos pela história; a da 

adaptação às novas lógicas, a única coisa que nos permitirá aproveitar tudo isso e viver melhor, mais 

livres e por mais tempo, mas que exigirá esforços consideráveis e que também produzirá - para alguns, 

para aqueles que serão deixados de lado — efeitos perfeitamente desesperadores”. FERRY, Luc. A 

inovação destruidora: ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. [recurso eletrônico] 

Tradução de Véra Lucia dos Reis. 1.ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. (Kindle, p. 203-211). 
101 No que tange à expressão “mão invisível”, utilizada por Adam Smith, leciona Eleutério Prado: 

“Para Smith, portanto, o sistema econômico funciona bem - coordena adequadamente as ações 

singulares dos agentes a despeito da inconsciência deles quanto ao seu modo de funcionamento e seus 

resultados globais. Afigura-se incorreto, no entanto, considerar que ele, ao formular a metáfora da mão 

invisível, tenha se inspirado em um determinismo providencial, como se ela fosse o  órgão 

manipulador de um macrossujeito divino”. PRADO, Eleutério F. S. Elster e a mão invisível. Lua 

Nova, n.º 28-29, São Paulo, abril de 1993, p. 297-312. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 

64451993000100015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 de dezembro de 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
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Assim, com a necessidade de destaque econômico e com a utilização 

deste poder econômico para o crescimento empresarial102, o empresário, por 

vezes, emprega condutas que extrapolam as condições de concorrência e a 

licitude dos comportamentos, por meio da pessoa jurídica, que passa a ser 

sujeito ativo para as referidas práticas. 

A pessoa jurídica, então, como forma de maior repressão e 

atingimento de todo o ciclo de fatos ilícitos, é atingida como pessoa autônoma 

pela Lei Anticorrupção, respondendo com seus atributos, seja o nome 

empresarial, o patrimônio e a própria atividade, para o restabelecimento da 

situação jurídica anterior, com a inclusão na responsabilização pelas práticas a 

serem estudadas. 

Por tais razões, as condutas consideradas ilícitas na relação com o 

Poder Público foram elencadas pela Lei Anticorrupção, sendo que estas serão 

demonstradas para o entendimento das situações que desestabilizam os bens 

jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico, conforme análise desenvolvida no 

capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Em uma leitura acurada de comparativos de pensamentos empresariais, traçando panoramas norte- 

americanos, lecionam Mauricio Ribeiro do Valle e Ariádine de Freitas Silva que o endividamento das 

empresas brasileiras em determinados setores como mineração e veículos e peças, dentre outros, é 

mais altos e que o das empresas americanas são para alimentos e bebidas, dentre outros. Além disso, 

conjugam que “assim, de acordo com a literatura, é possível concluir que o valor de mercado dos 

ativos aumenta, à medida que a intangibilidade se torna maior. Dado que a característica mais 

importante desses ativos é o alto grau de incerteza, associado ao valor dos benefícios futuros, os 

bancos evitam financiá-los. Além disso, pelo alto risco, não servem como boas garantias para o 

endividamento, levando a empresa a ser financiada, em grande parte, com recursos próprios. Portanto, 

a hipótese predita é que quanto maior a proporção de ativos intangíveis, menor o potencial de 

endividamento de uma empresa”. VALLE, Mauricio Ribeiro do; SILVA, Ariádine de Freitas. Análise 

da estrutura de endividamento: um estudo comparativo entre empresas brasileiras e 

americanas. Revista de Administração Contemporânea, vol. 12, n. 1, Curitiba, jan./mar. 2008, p. 207. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf>. Acesso em: 12 de novembro de 

2018. 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf
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1.3 CONDUTAS ILÍCITAS COM O PODER PÚBLICO COM ESCOPO NA 

SUPERIORIDADE ECONÔMICA 

 

Diante do panorama e da necessidade de a pessoa jurídica se destacar 

em face de seu poder econômico, em se tratando de relações empresariais ilegais 

com o Poder Público, devemos apresentar a proteção que a Lei Anticorrupção 

expôs quanto aos bens jurídicos e quanto às condutas vedadas. 

Com isso, torna-se possível comparar os ilícitos com as consequências 

sancionadoras, visando preparar o suporte fático para o entendimento do nível 

de afetação na livre concorrência empresarial. 

Para o entendimento das condutas ilícitas e suas implicações é 

importante identificarmos os bens juridicamente protegidos. O art. 5.º, “caput”, 

da Lei n.º 12.846/13103, dispõe que são protegidos o patrimônio público nacional 

e estrangeiro, os princípios de administração pública e os compromissos 

internacionais assumidos. 

O critério adotado pela Lei Anticorrupção para identificação de tais 

bens, claramente, demonstra a magnitude dos comportamentos corruptos 

praticados, reconhecendo, inclusive, a possibilidade de globalização das 

condutas ilícitas, extrapolando os limites territoriais e deixando tais condutas 

ainda mais complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5.º - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional  

ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 23 de abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Nas palavras de Jeffrey A. Frieden, 

O século terminou como havia começado: o capitalismo se 

tornara global novamente e o mundo era, mais uma vez, 

capitalista. No entanto, apesar da aparente marcha triunfal 

do capitalismo global, de continente a continente, os 

desafios à globalização persistiam. Alguns eram intrínsecos 

à operação dos mercados internacionais, tais como a 

volatilidade do sistema financeiro, que ameaçava o ritmo e 

a natureza da integração econômica. Outros eram externos, 

provenientes de grupos onde a globalização não era 

consenso, ativistas lutando pelos direitos humanos, pelos 

direitos dos trabalhadores e pelo meio ambiente. A história 

mostrou que o apoio à integração econômica internacional 

era dependente da prosperidade. Se o capitalismo global 

deixasse de promover o crescimento econômico, seu futuro 

seria incerto.104
 

Em face de tais bens, a Lei Anticorrupção elencou práticas que 

atentam a tais bens e, por esta razão, iniciaremos os apontamentos das condutas, 

com a identificação da afronta aos aspectos da livre concorrência. 

Neste ponto, demonstraremos o rol das condutas vedadas com seu 

equacionamento às relações concorrenciais. A Lei n.º 12.846/13, em verdade, 

compilou em seu art. 5.º condutas dispersas pelo ordenamento jurídico correlatas 

às relações negociais com o Poder Público, fato que facilitou a identificação do 

ambiente de atuação ilícita das empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

104. FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo global, história econômica e política do século XX. Zahar, 

2008-04-01. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537803578/epubcfi/6/60[;vnd.vst.idref=body03 

1]!/4/98/2@0:0>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
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Além disso, a correlação também pode ser efetivada com as condutas 

penais tipificadas, fato que permite a aplicação futura de sanções civis e 

administrativas às pessoas jurídicas inclusive, tendo em vista que o ordenamento 

jurídico anterior poderia estar restrito, apenas, aos aspectos penais, o que tornou- 

se insuficiente para coibir tais espécies de ações (e omissões) ilícitas. 

Aspecto interessante e diverso do raciocínio de quem defende que o 

Direito Penal seria aplicado em última análise105, neste caso, identificamos que o 

poder econômico, que é o preponderante (inclusive até em relação ao Direito 

Penal), somente poderia ter controlado seu exercício em sua própria seara, ou 

seja, com imposições de impedimentos de condutas (por exemplo, contratações 

ou extinção de atividades) ou com imposições de multas que realmente 

inibissem tais comportamentos. 

Neste sentido, a multa aplicada pode trazer os prejuízos financeiros 

com as condenações, viabilizando uma coercibilidade de omissão de condutas e 

atingindo patamares elevados, “sem contar os prejuízos decorrentes dos danos 

causados à imagem da corporação penalizada”106, com a finalidade de 

impedimento das condutas corruptivas. 

1.3.1 Corrupção administrativa ativa 

 
 

As primeiras condutas a serem observadas quanto ao comportamento 

ilícito são aquelas previstas no art. 5.º, inciso I, da Lei n.º 12.846/13, quais 

 

 

 

 

 

105 Sobre a fragmentariedade do Direito Penal, com a consideração de que a esfera deva ser 

considerada como última solução a ser tomada: “Como expressão da adoção do Direito Penal como 

ultima ratio, o princípio da fragmentariedade não é mais que um processo de seleção de bens jurídicos 

e de condutas lesivas ou que possam lesar os mesmos, que pretensamente poderiam ser consideradas 

no campo da proteção e repressão penal”. PEREIRA, Claudio José. Proteção jurídica penal, estado 

democrático de direito e bens jurídicos universais. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUC, São Paulo, 2006, p. 141. 
106 ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rego Monteiro; GIZZI, Guilherme Frederico Tobias de 

Bueno. Fraudes corporativas e programas de compliance. Curitiba: InterSaberes, 2018, p. 120. 
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sejam, “prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada”.107
 

Sob o aspecto estrutural, inicialmente, é de se identificar que tais 

verbos e descrições típicas administrativas do dispositivo legal possuem 

semelhança em relação aos tipos penais previstos no art. 333 (corrupção ativa)108 

e no art. 337-B (corrupção ativa em transação comercial internacional)109, ambos 

do Código Penal. 

Os verbos “prometer”, “oferecer” e “dar” são idênticos aos tipos 

penais mencionados.110 A Lei Anticorrupção, todavia, não atrelou a tais  

condutas qualquer contraprestação efetiva do agente público111 em face da 

conduta da pessoa jurídica. Por isso, há necessidade de análise de tais 

comportamentos, que são mais amplos e protegem a cadeia de ações ilícitas 

praticadas112, quanto à suficiência de condutas para a tipificação do ilícito civil 

previsto na lei em questão. 

 

 

107 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 23 de abril 

de 2017. 
108 BRASIL. Código Penal: “Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a  funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 28 de abril de 2017. 
109 BRASIL. Código Penal: “Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional”. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 28 de abril de 2017. 
110 Nestes termos, salientamos que a punição do funcionário corrupto pode prescindir da penalização 

do particular corruptor. STEFAM, André. Direito penal: parte especial (arts. 235 a 359-H). 5.ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018, p. 672. 
111 “A lógica da democracia capitalista é de contaminação mútua: infunde-se autoridade à economia 

através do gerenciamento da demanda global, das transferências e da regulamentação, de forma que 

ela perde cada vez mais seu caráter espontâneo e autorregulador; e introduz-se uma contingência de 

mercado no Estado, comprometendo-se, assim, qualquer noção de autoridade absoluta ou de bem 

absoluto”. OFFE, Claus. Problemas estruturais do estado capitalista. Tradução de Bárbara Freitag. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 360. 
112 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 64. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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Inicialmente, as condutas previstas deverão estar sempre relacionadas 

aos bens protegidos no “caput” do art. 5.º, da Lei n.º 12.846/13, ou seja, que 

tenham por finalidade o atingimento do patrimônio público nacional ou 

estrangeiro, dos princípios da administração pública (para que, mesmo que em 

determinado momento não se tenha a lesão identificada, esteja o Poder Público 

protegido contra as investidas ilícitas) ou dos compromissos internacionais 

assumidos pelo País. 

No âmbito do aspecto negocial envolvido no sistema corrupto, 

poderíamos mencionar, nas condutas por ação ou omissão envolvidas no texto 

legal, a definição de Modesto Carvalhosa, como sendo de essência do ato ilícito, 

nesta modalidade: 

[...] a conduta da pessoa jurídica sendo objetivamente 

presumida a finalidade de influir em ato a ser praticado 

pelo agente público, agora ou no futuro, em caso concreto, 

seja no exercício de sua função, seja junto a outros agentes 

públicos dentro do próprio ente ou fora dele, na esfera dos 

três Poderes e nas três instâncias federativas.113
 

 

Por isso, o ato de oferecer, de prometer ou de dar (entregar) vantagem 

indevida, diante dos aspectos do mercado, transforma-se em um instrumento de 

vinculação decisória do agente público, quando este tomar o ato sob sua 

responsabilidade. 

O aspecto temporal da decisão, por estar vinculada, pode ser atual ou 

futura. Tal fato significa uma vinculação do comportamento do agente público114 

na realização do ato sob sua responsabilidade que trará a retribuição ilícita à 

pessoa jurídica, repita-se, quando o ato ocorrer. 

 
 

113 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 201. 
114 Com conceito mais amplo sobre agente público, como aquele que exerce funções na Administração 

Pública. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30.ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 249. 
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Assim, constatamos, exemplificativamente, o fato relacionado ao 

“caixa dois”115 de campanha política. A pessoa jurídica pratica a conduta  

descrita no dispositivo em estudo, para que, no caso de o agente público ter 

sucesso na empreitada eleitoral, evidentemente, quando tomar os atos decisórios 

respectivos, adote a opção para favorecimento ilegal da pessoa jurídica 

corruptora. 

A conduta “objetivamente presumida” (já mencionada pelo autor) 

determina o direcionamento do agente público para os atos que serão praticados. 

Importante notar que, como dissemos, a Lei Anticorrupção não relacionou as 

“contraprestações” que o agente público deveria exercitar. 

Tais contraprestações são impossíveis de enumeração. As infindáveis 

formas de “retribuição” das vantagens não permitem qualquer restrição. As 

inovações legislativas no campo das fraudes podem atingir positivamente as 

pessoas jurídicas116 até transações complexas de bens e de patrimônio sediados e 

atrelados a territórios estrangeiros. 

Por isso, a lei definiu os bens juridicamente tutelados e elencou 

condutas ilícitas que atinjam estes bens, não importando sob qual forma a 

“retribuição” ocorrerá. 

 

 
 

115 Quanto ao significado da expressão “Caixa dois”, trazemos a definição exposta pelo Ministro Luiz 

Fux, em voto prolatado na Ação Penal n.º 470, que tramitou pelo Supremo Tribunal Federal: “O jargão 

político consagrou a expressão “caixa dois” para referir-se à prática de manutenção ou movimentação 

de recursos financeiros não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade de pessoas 

jurídicas as mais diversas, como associações, fundações, sociedade comerciais e partidos políticos”. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AP470mLFitem6.pdf>. 

Acesso em: 28 de novembro de 2018. Também mencionadas pelo Ministro as expressões “sistema 

paralelo de contabilidade” ou de “movimentação de capitais sem registro da escrituração”, utilizadas 

por Fábio Bittencourt da Rosa (ROSA, Fábio Bittencourt da. O caixa dois. Revista do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, vol. 15, nº 51, ano 2004, p. 15-23, p. 15. 
116 Em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5729, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, 

perante a relatoria do Ministro Roberto Barroso, há o questionamento do art. 7.º, §§1.º e 2.º, da Lei n.º 

13.254/16, sobre a contrariedade aos princípios da moralidade, transparência e eficiência da 

administração pública, previstos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal. Parecer da Procuradoria- 

Geral da República, emitido em 22 de outubro de 2018, pela improcedência do pedido inicial. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5209852>. Acesso em: 24 de outubro de 

2018. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AP470mLFitem6.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AP470mLFitem6.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5209852
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5209852
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Outro aspecto prioritário é o aspecto da abrangência das fases da 

corrupção em uma negociação ilícita, quais sejam, a promessa, como sendo uma 

fase preparatória, onde as primeiras reuniões e contatos preliminares com o 

agente público podem ocorrer com o entendimento sob o âmbito de atuação da 

pessoa jurídica e do agente público117, com a constatação dos anseios de ambas 

as partes e com a apresentação de um “compromisso”. Podemos mencionar, 

aqui, a comparação com as fases de negociação empresarial. 

Ainda diante das fases da negociação empresarial, apresentamos a 

“oferta”, ou seja, a proposta efetiva de uma vantagem ilícita a ser futuramente 

entregue, caso esta seja aceita, com a expectativa de conduta ilícita retributiva 

pelo agente público. 

Por fim, salientamos a efetiva entrega, ou seja, “dar” a vantagem 

indevida. Neste aspecto, o exemplo repousa no fato de que, em um contato com 

o agente público, a pessoa jurídica corruptora entrega a vantagem ilícita como 

demonstração de disposição para o ato ilícito. Tal ato poderia até ser 

denominado como “sinal” para a prática do ilícito. 

Em outros termos, a efetiva entrega, também, configura-se em ato 

final de uma negociação ilícita e, por isso, diante da intenção da norma, não 

haveria necessidade de constar na espécie descrita, posto que se trata de um ato 

final da negociação. Todavia, o verbo “dar” deve permanecer, haja vista que o 

comportamento ainda continua autônomo e pode ocorrer sem que exista 

qualquer negociação ilícita prévia. 

Outro fator importante no entendimento do comportamento ilícito é o 

fato de que a legislação foi objetiva e precisa, quando trouxe abrangência para a 

figura da “interposta pessoa” para a negociação. Assim, a extensão permite que 

personagens, como “doleiro”, tesoureiro, parentes e “laranjas”, sejam atingidos 

 

 

117 Oportunidade em que se torna imprescindível a presença de ambos os lados para a concretização da 

promessa. HEINEN, Juliano. Comentários à lei anticorrupção lei n.º 12.846/13. Belo Horizonte: 

Fórum, 2015, p. 127. 
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pela conduta118, não permitindo, assim, que o agente público possa alegar 

ignorância, na hipótese de a pessoa estar agindo “por conta própria”. 

Nesta seara de discussão, dois pontos devem ser suscitados: o 

primeiro, no sentido de conhecimento da conduta ilícita, e o segundo, quanto à 

necessidade de aceitação por parte do agente público da proposta apresentada. 

Quanto ao primeiro aspecto, salientamos os aspectos atrelados à 

responsabilidade do agente público, quanto ao dolo e à culpa, na conduta 

praticada ou omitida.119
 

Quanto ao segundo aspecto, trazemos a lição de Modesto Carvalhosa, 

que menciona que a conduta ilícita e objetiva depende de dois requisitos para 

sua configuração: a) a conduta de oferecer e de prometer; b) a conduta do agente 

público de aceitar.120 Salientou o autor, ainda, que o resultado não é 

imprescindível, mas que a aceitação deve ocorrer. 

Neste ponto, apresentamos uma discordância quanto ao segundo 

requisito, pois a previsão de impedimento de condutas ilícitas neste diploma 

legal é de impedir que a ilicitude ocorra. 

O empresário, por meio de sua pessoa jurídica, não pode ter a 

“liberdade” de prometer e de oferecer vantagens indevidas para agentes públicos 

irrestritamente, sem que seja impedido. Não se trata de conduta que se esgota 

como mera proposta negocial, mas sim proposta de prática de ilícito. 

 

 

 

 

 

 

118 “Imagine-se a hipótese em que o agente deposita R$ 2 milhões em uma conta de um ‘testa-de- 

ferro’, e este emite ordem de transferência do valor a outra conta no exterior”. MENDRONI, Marcelo 

Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. 3.ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 89. 
119 Neste sentido, podemos mencionar que o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto 

Costa, revelou no acordo de colaboração premiada ter recebido 23 milhões de dólares em propina da 

Odebrecht, depositados em contas na Suíça. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht 

também usava contas na Suíça para pagar propina a outros ex-diretores da Petrobras: Renato Duque, 

Pedro Barusco, Jorge Zelada e Nestor Cerveró”. CHEMIM, Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a 

corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 119. 
120 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 203. 
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A corrupção ocorre, como salienta a espécie legal, com o 

comportamento do agente. O texto legal não menciona qualquer  

contraprestação, como já afirmamos, para a ocorrência do ato ilícito. Portanto, 

acrescentar a aceitação do agente público, sem previsão, neste aspecto, é 

permitir, em sentido contrário, que a pessoa jurídica possa ofertar seu “produto 

ilícito” para uma infinidade de pessoas públicas, e, aquela que divulgar seu 

trabalho, mesmo que não aceite, poderá auxiliar ilicitamente na ampliação do 

âmbito jurídico ilegal a ser futuramente praticado. 

Além disso, permitir que propostas ilícitas sejam apresentadas, sem 

qualquer punição, diante da falta de aceitação, é incentivar que a pessoa jurídica 

possa trabalhar “seu marketing” ilícito, fomentando o “risco do negócio”.121
 

Outro fator de extrema importância é o fato de que a pessoa jurídica, 

para propor a negociação ilícita, diante do desenvolvimento de sua atividade 

ilícita, já possui informações antecipadas sobre quem (agente público) está 

suscetível ou não à apresentação da negociação ilícita. Por isso, não correrá 

riscos em apresentar vantagens ilícitas para quem não está disposto a conhecer o 

favorecimento.122
 

 

 

 
 

121 Nas palavras de Hubert Charles, professor da Universidade de Nice Sophia-Antipolis, há a 

demonstração de que após a concepção de intervenção monopolista do Estado no capitalismo, deve-se 

ter atenção aos novos modelos dos quais “[...] A concessão merece uma atenção particular. 

Teoricamente, o concessionário assume um serviço público com seus riscos e perigos. Ora, o direito 

positivo começou por admitir, em nome do princípio da continuidade, a assunção do acaso económico 

pelo concessor, logo pelo contribuinte; é a teoria da imprevisão (Conselho de Estado, 30 de março de 

1916, Cie générale d´éclairage de Boudeaux, Rec. CE, p. 125)”. CHARLES, Hubert. Podemos falar 

de uma concepção republicana do direito económico francês? Tradução de Jorge Pinheiro. In: 

BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra  

de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 132. 
122 Nas palavras de Bernard Remiche, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de 

Lovaina, quanto à degradação estatal frente ao poder econômico privado: “A profunda crise que as 

nossas democracias liberais atravessam, marcada nomeadamente pela perda de confiança das 

populações no mundo político e o enfraquecimento dos poderes públicos face aos poderes privados, 

em geral multinacionais, conduziriam a um receio do interesse geral face aos interesses particulares. 

Em numerosos domínios da vida económica, os poderes públicos cederam o passo aos poderes 

privados”. REMICHE, Bernard. Direito económico, mercado e interesse geral. Tradução de Jorge 

Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas 

em honra de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 284-285. 
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Acresça-se fundamento que repousa na proteção dos princípios da 

administração pública. O fato de a pessoa jurídica apresentar a proposta ilícita já 

atinge o princípio da moralidade administrativa.123 O bem juridicamente tutelado 

fora afrontado. 

Por todos estes motivos, com a devida vênia, não podemos anuir ao 

segundo requisito, conforme disposto por Modesto Carvalhosa, porque, além de 

ausência de previsão legal, este requisito não pode permitir a “liberdade” ilícita 

de prática de tais infrações por parte da pessoa jurídica, que, certamente, 

utilizará o argumento da não aceitação da proposta como fato atípico, o que não 

condiz com a realidade disposta pela legislação. 

Devemos recordar, ainda, que o comportamento do agente público, 

neste contexto, inicialmente é tomar providências legais, posto que a oferta já 

configura o crime de corrupção ativa e que o agente poderá responder, ainda, 

também por infrações penais e pela improbidade administrativa praticada. 

1.3.2 Financiamento ilícito 

 
 

O segundo comportamento ilícito previsto no texto legal está inserido 

no art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.846/13, assim disposto: “comprovadamente, 

financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos 

atos ilícitos previstos nesta Lei”.124
 

 

 

 

123 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “Por considerações de Direito e de Moral, o ato 

administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética própria da 

instituição, porque nem tudo o que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos: ‘nom 

omne quod licet honestum est’”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 89. 
124 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 29 de abril 

de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Em primeiro plano, cumpre-nos salientar que os argumentos e os 

fundamentos expostos no item acima, no que couber, restam aplicados para a 

continuação da análise das condutas ilícitas trazidas nos demais incisos e figuras 

ilícitas previstas no art. 5.º em análise. 

Trata o artigo da figura do empresário que fomenta a atividade 

corrupta.125 Neste contexto, há dever do intérprete em observar que a atividade 

de financiamento das condutas vedadas, que podemos chamar de “suporte 

financeiro ilícito”, abrange toda forma de auxílio financeiro direto ou indireto. 

Explicamos. 

Modesto Carvalhosa, de forma precisa, menciona o exemplo de um 

advogado de uma pessoa jurídica, que empresta seu apartamento em um grande 

centro urbano turístico para um Magistrado passar as férias, sem o pagamento de 

qualquer aluguel ou contraprestação.126
 

Evidentemente que uma transação financeira não seria possível, diante 

do aspecto documental e da fácil constatação da prova neste caso concreto. Por 

isso, a forma encontrada para a vinculação de uma decisão futura de tal 

Magistrado (conduta preparatória e proibida pela lei) foi a cessão de uso do 

imóvel, sem qualquer custo, para o Magistrado. Temos que a clandestinidade da 

conduta ainda favorece os agentes. 

Podemos mencionar, ainda, outro exemplo, no caso de captação de 

patrocinadores de festas beneficentes organizadas por Magistrado da localidade 

em projetos sociais (“suborno difuso”)127, que estejam vinculados a processos 

em que este Magistrado terá de decidir sobre a resolução da lide, na qual tais 

empresas estejam envolvidas. 

 

125 “Em outras palavras, o ato lesivo se consuma quando a empresa, de qualquer forma, arca com 

despesas do funcionário público ou provém de recursos financeiros”. BITTENCOURT, Sidney. 

Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/13. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

64. 
126 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 205. 
127 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 208. 
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Tais situações criam um “vínculo obrigacional ilícito” no 

favorecimento futuro e, por estas razões, que a legislação ainda prevê a 

suspeição ou impedimento de tais agentes públicos nos processos, além de 

configuração de conduta criminosa e administrativa. 

Do ponto de vista do empresário, neste ponto, a Lei Anticorrupção 

fixou precisamente a extensão da ilicitude para tais empresas de fomento, que 

agem direta ou indiretamente com o suporte financeiro, para facilitação da 

atividade ilícita que será desenvolvida pelo agente público, logicamente tendo 

conhecimento de seu papel ilícito na prática delitiva.128
 

A redação do respectivo inciso menciona a expressão 

“comprovadamente”. Por se tratar de uma norma jurídica abrangente, suscitando 

a expressão de generalização (“qualquer modo de subvenção”), e para não 

atingir patamar de abrangência injusto, a lei trouxe a expressão para 

demonstração de que o suporte financeiro esteja vinculado direta ou 

indiretamente (por interposta pessoa) à conduta ilícita. 

Assim, apesar de Modesto Carvalhosa apontar que tal expressão seja 

desnecessária, em face da sistemática processual129 do devido processo legal 

administrativo, com a colheita de “provas”, entendemos que o sentido de 

utilização de tal expressão pelo legislador foi a demonstração de necessidade de 

limitação de tais vantagens, exatamente, relacionadas ao ilícito, ou seja, a 

expressão “comprovadamente” aponta para o nexo de causalidade da vantagem 

financeira ou do suporte e o ato ilícito pretendido.130
 

 

128 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 66. 
129 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 205. 
130   “A  teoria  da  cegueira  deliberada,  também  chamada  de  Willful  Blindness  doctrine  ou Ostrich 
Instructions, surgiu nas cortes inglesas em 1861. O caso que deu origem a tal teoria é o de Regina v. 

Sleep, no qual a acusação era de posse de resina de uso naval gravada com a marca do governo, sendo 

tal conduta proibida pelo Embezzlement of Public Stores Act. Nessa primeira judicialização do termo, 

embora não tenha havido a condenação, houve manifestação no sentido de que, se a Corte houvesse 

encontrado suficientes indícios de que o acusado tivesse deliberadamente evitado o conhecimento 

pleno, poderia ser condenado por sua ignorância deliberada. As cortes inglesas passaram a utilizar 

então  a   wilfull  blindness  como  substituta   ao  conhecimento  pleno.   [...]   Pode-se   afirmar   que a 
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A dificuldade apresentada no financiamento ilícito é saber o momento 

em que o comportamento ilícito por parte do agente público será praticado ou 

postulado. Imaginemos uma situação em que um Magistrado esteja em uma 

cidade pequena e várias pessoas o ajudem com a localização de uma casa 

provisória de aluguel ou auxilie seus familiares em condutas simples de 

instalação naquela cidade. 

Ainda, a indicação de hospedagem, exemplo semelhante ao 

apartamento de veraneio, para que este Magistrado possa se instalar 

provisoriamente na localidade. Por fim, alguém adquire confiança do 

Magistrado com o auxílio em levar o veículo para revisão ou com descontos 

especiais em pequenos serviços prestados para tal agente público. 

Evidentemente, tais atos podem assumir papel de conduta corruptível, 

na medida em que tais pessoas, diretamente ou “àquelas que propiciaram o 

serviço” mais em conta, possam ter ações que venham a ser distribuídas para 

aquele Magistrado, para manter sua influência, propiciando um “comércio de 

favores”.131 Tal dificuldade probatória é um grande obstáculo a ser superado, 

diante da expressão “comprovadamente”, até diante do desenvolvimento e do 

aperfeiçoamento incessante das condutas ilícitas. 

 

 

 

 

 

 

 

justificativa normativa central para aplicação da doutrina da cegueira deliberada reside na tese 

denominada ‘Culpabilidade Igualitária’. Na visão das cortes e dos estudiosos justifica-se a doutrina, 

pois igualmente reprovável agir deliberadamente evitando o conhecimento e agir conhecendo a 

ilicitude da conduta ou de elementos que a circundam, o que torna, dentro da perspectiva já tratada 

quanto à influência do direito canônico na common law, a ignorância deliberada o equivalente moral 

ao conhecimento pleno. Resumindo a tese da culpabilidade paritária, são três as principais vertentes 

que a sustentam. A primeira, mais radical, considera a cegueira deliberada uma espécie dentro do 

gênero conhecimento; a segunda defende a igual reprovabilidade da conduta daquele que age evitando 

deliberadamente obter o conhecimento pleno da ilicitude do seu ato em relação àquele que age 

sabendo da ilegalidade de sua ação; a terceira e última defesa da tese, mais restritiva, exige a 

motivação inidônea da manutenção deliberada do agente na ignorância”. CALLEGARI, André Luís; 

WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de dinheiro. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 138-140. 
131 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 206. 
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Em relação à conduta anterior, no caso de promessa, de oferta ou de 

dação de vantagens indevidas, observamos uma conduta mais precisa e objetiva 

de caracterização da ilicitude. Quanto a estas em análise, constatamos a 

necessidade de precisão em relação aos aspectos de vinculação da vantagem 

indevida com o ato a ser praticado. 

1.3.3 Agente simulado 

 
 

Outro comportamento ilícito para fechamento do ciclo de corrupção 

está disposto no art. 5.º, inciso III, da Lei n.º 12.846/13, que expõe: 

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

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

atos praticados”.132
 

O referido inciso traz o reconhecimento do desenvolvimento profundo 

dos atos ilícitos, tendo em vista que os infratores, para a dificuldade de 

identificação de suas pessoas (físicas ou jurídicas) e de seus negócios reais 

ilícitos, utilizam-se de anteparos simulados133, ou seja, de pessoas. As pessoas 

físicas ou jurídicas se tornaram instrumentos de produção de fraudes negociais 

para a ocultação do fato ilícito verdadeiro. 

 

 

 

 

 

 

132 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: 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”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 29 de 

abril de 2017. 
133 “A utilização de interposta pessoa configura o uso de outrem que intermediará a transação, 

emprestando seu nome, documentos, conta bancária ou o que mais for necessário, para ocultar a 

identidade do verdadeiro interessado, é, na linguagem popular, o famoso ‘laranja’, por meio do qual a 

empresa burlará a vigilância da Administração e praticará atos ilícitos”. BITTENCOURT, Sidney. 

Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/13. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

65. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Com tal conduta, a empresa produz uma situação de verdadeira 

simulação134 com a utilização do agente simulado, viabilizando a execução do 

ato ilícito. Diante disso, temos duas considerações a serem formalizadas. 

A primeira, no sentido de que Modesto Carvalhosa deixou claro que 

se a pessoa física for utilizada para a prática da conduta ilícita esta não será ré no 

devido processo administrativo.135 A pessoa física poderá atuar como coautor ou 

partícipe na esfera criminal. Dependendo da pessoa física, poderá ter punições 

na esfera administrativa, caso esteja submetida ao setor público ou à auditoria 

em atividade de “compliance”.136 Quanto ao aspecto civil, poderá estar  

vinculado aos atos de improbidade praticados pelo agente público. 

Se a pessoa for jurídica, obviamente, poderá estar inserida no presente 

processo administrativo, respondendo em concurso de pessoas jurídicas na 

prática das fraudes. 

Segundo Modesto Carvalhosa, a pessoa física, quando participar da 

fraude, poderia estar presente no processo administrativo como testemunha ou 

como informante.137
 

 

 

 

 

 

 

 
 

134 BRASIL. Código Civil: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma. §1.º Haverá simulação nos negócios jurídicos 

quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente 

se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não 

verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. §2.º Ressalvam-se os 

direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
135 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 209. 
136 Basicamente, antes da abordagem do tema, poderíamos mencionar que “compliance” pode ser 
entendido como conjunto de regras a serem estipuladas para o cumprimento pela empresa e por seus 

empregados e funcionários de disciplinas e de limites legais de conduta. Diante dos vários conceitos 

trazidos por Carla Veríssimo, além de constatação de falta de precisão terminológica, demonstramos a 

constante evolução do tema para o conceito. VERÍSSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção de 

medidas anticorrupção. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 90-91. 
137 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 209. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Com o devido respeito ao posicionamento, constata-se que a pessoa 

física como atuante efetivo na prática de atos ilícitos (porque a pessoa jurídica 

apenas representa sua vontade e não age com vontade própria), somente poderia 

estar inserida em acordo de leniência ou em colaboração premiada. 

Sua condição de testemunha ou de informante merece atenção, posto 

que, por vezes, esta pessoa pode ser o próprio mentor ou executor do ato. Não há 

como testemunhar sobre fato que possa estar inserido. Possui interesse direto na 

resolução da demanda. Portanto, apresentamos sua oitiva em aspectos similares 

ao depoimento pessoal da esfera civil138 ou, se reconhecido o caráter penal139, ao 

interrogatório com os direitos atinentes ao processo penal.140
 

De igual forma ao inciso anterior, a expressão “comprovadamente” 

novamente é exposta e, então, repetimos as assertivas anteriores, para a 

demonstração de que tal expressão está afeta ao nexo de causalidade do 

comportamento do agente simulado e do fato ilícito praticado, evitando 

extensões indevidas de comportamentos de agentes diversos que não tenham 

relação efetiva com os atos ilícitos. 

 

 

 
 

138 BRASIL. Código de Processo Civil: “Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da  

outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do 

poder do juiz de ordená-lo de ofício. §1.º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena. §2.º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. 

[...] Art. 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado 

ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará, 

na           sentença,           se           houve        recusa          de depor”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 20 de 

outubro de 2018. 
139 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXIII - o preso 

será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistência da família e de advogado”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del3689.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
140 BRASIL. Código de Processo Penal: “Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado 

do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do 

seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
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Os exemplos podem ser mencionados como “offshores”141, 

contratação de serviços de consultoria, prestação de serviços em geral e de 

outros fornecimentos de produtos, ainda, em aspecto internacional, com 

alocação de produtos, de bens e de serviços no exterior, burlando o controle da 

movimentação financeira internacional, viabilizando a lavagem de dinheiro e a 

corrupção.142
 

1.3.4 Fraudes licitatórias e contratuais 

 
 

Em sequência aos comportamentos ilícitos, a Lei Anticorrupção, após 

enumerar as condutas genéricas que assumem infinitas formas de práticas ilícitas 

atentatórias aos bens juridicamente protegidos, apresentou especificamente 

condutas próprias relacionadas aos contratos confeccionados e às licitações 

respectivas, para impedir que tais práticas permanecessem somente na esfera do 

particular que as tenha praticado. 

Para tanto, houve a descrição pormenorizada de condutas ilícitas 

efetivadas precisamente na relação licitatória e na concretização dos contratos 

com a administração pública, conforme o art. 5.º, inciso IV e suas alíneas, da Lei 

n.º 12.846/13. 

Em tais condutas, a intervenção da pessoa jurídica nas relações com o 

Poder Público tem por finalidade o sucesso na obtenção do objeto do contrato, 

mas não é somente este aspecto. Tem, ainda, o objetivo de alcance, até, de 

monopólio da atividade em discussão da licitação.143
 

 

141 “Convém notar que offshores nada mais são do que empresas abertas em países diferentes do 

domicílio do titular. A princípio não há nada de ilegal em abrir uma offshore. O problema é a empresa 

de fachada, servindo exclusivamente para lavar dinheiro. Este costuma ser o padrão tanto na Mãos 

Limpas quanto na Lava Jato”. CHEMIM, Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção se olha no 

espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 115. 
142 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 211. 
143 Para a correlação dos atos de corrupção da presente lei, Gianpaolo Poggio Smanio ressaltou a 

vinculação do art. 3.º da Lei das Licitações para demonstração da proximidade e da viabilidade dos 

princípios para os atos de corrupção. “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 



67 
 

 

Por fim, com os “ajustes” licitatórios para o direcionamento do objeto 

a ser adjudicado, a pessoa jurídica viabiliza o superfaturamento do produto (bens 

ou serviços) também “ajustado” com o Poder Público, para que este aceite a 

propositura ilegal, mediante a “propina”, causando a lesão ao patrimônio 

público.144
 

Por tais motivos, houve a enumeração de condutas que traremos em 

análise. 

 
1.3.4.1 Fraude concorrencial 

 
 

A primeira modalidade de conduta afeta às licitações é aquela prevista 

no art. 5.º, inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 12.846/13, que disciplina em relação 

às licitações e contratos administrativos a seguinte conduta: “frustrar ou fraudar, 

mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público”.145
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos”. SMANIO, Gianpaolo Poggio. O sistema normativo brasileiro 

anticorrupção. In: FILHO, Alexandre J. Carneiro da Cunha et al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 742 (735-748). 
144 Neste contexto, lembra-nos Adam Smith que “quando ocorre de os lucros do comércio serem 

maiores do que o normal, a negociação sem recursos suficientes torna-se um erro generalizado tanto 

dos grandes quanto dos pequenos negociantes”. SMITH, Adam. A mão invisível. Tradução de Paulo 

Geiger. 1ª ed. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2013, p. 35-36. 
145 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: 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”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso 

em: 29 de abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Nesta espécie de conduta ilícita, inicialmente, salientamos que nas 

licitações as pessoas jurídicas envolvidas, mediante ajuste, estão subjetivamente 

relacionadas em uma “societas sceleris”, nas palavras de Modesto Carvalhosa146, 

para a prática do ato ilícito. Talvez, o melhor exemplo atinente à espécie é o 

cartel147, conforme o art. 36, §3.º, inciso I, alínea “d”, da Lei n.º 12.529/11.148
 

De forma clara, a livre-iniciativa e a concorrência do mercado ficam 

afetadas por tal espécie de ilícito. As pessoas jurídicas licitantes, diante do 

acordo efetivado por elas, dividem o mercado com a anuência do agente público, 

e transformam uma relação pública de fornecimento de produtos e de serviços 

em uma atividade essencialmente privada e coletiva dos integrantes de tal cartel. 

Assim, obtêm melhor acesso aos produtos públicos demonstrados nos processos  

licitatórios e dispõem, como se gerenciassem sua atividade privada, com as  

decisões internas efetivadas por suas diretorias, dos bens públicos, 

extraindo os melhores lucros possíveis em face de tais objetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

146 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 213. 
147 “Essa prática é conhecida como ‘conluio’, ‘cartel’, ‘concertação’, ‘combinação’ de licitantes. Tem 

por objetivo restringir ou eliminar a rivalidade entre participantes potenciais ou efetivos, a fim de 

aumentar o preço pelo qual a Administração contratará determinado bem ou serviço, e, assim, 

aumentar o lucro dos conspiradores”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. 

Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de fraudes. Belo Horizonte: 

Fórum, 2016, p. 90. 
148 BRASIL. Lei n.º 12.529/11: “Art. 36 - Constituem infração da ordem econômica, 

independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 

possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...] §3.º As seguintes condutas, 

além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, 

caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com 

concorrente, sob qualquer forma: [...] d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação 

pública”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Evidentemente, definem suas posições de privilégios negociais 

cartelizados e, para o próximo passo, efetivam a finalidade única e exclusiva do 

lucro. A finalidade lucrativa e o crescimento empresarial149, que também são 

instrumentos de aumento de seu poder econômico, são fomentados pela proteção 

do agente público que não “quebra” a relação espúria criada para a 

“exclusividade ilícita”. 

Com a blindagem da atividade econômica ilícita, identifica-se o 

cenário altamente favorável para a potencialização lucrativa com o 

superfaturamento do produto ou do serviço prestado, não observando qual a 

solução que atenda à limitação do patrimônio público para o suporte de tais 

atividades. 

Por isso, diante da obrigação de pagamento para o funcionamento da 

máquina estatal, principalmente nas atividades essenciais, identificamos outro 

fator agravante e impulsionador de preços nos casos abordados. 

Poderíamos indagar a razão pela qual o agente público não impede tal 

cenário. Mas se torna claro o raciocínio, basta identificar os setores das grandes 

empresas que são especializados na ligação empresarial da atividade particular 

com o fornecimento de vantagens ao agente público. 

Mas não é somente este ponto. O valor pago não é extraído do bolso 

do agente público, porque ele, como pessoa física, jamais pagaria o valor 

superfaturado. Os valores financeiros são extraídos da conta pública, onde os 

valores exorbitantes somente são questionados quando se noticia ao Poder 

Judiciário e ao Ministério Público. Assim, pessoa jurídica (empresa) e pessoa 

 

149 “Naturalmente, o poder ‘economicamente condicionado’ não é idêntico ao ‘poder’ em geral. O 

surgimento do poder econômico pode, antes pelo contrário, ser consequência de um poder já existente 

por outros motivos. [...] Mas nem todo pode traz honra social. O típico boss americano bem como o 

típico especulador em grande escala renunciam a ela conscientemente, e, em geral, o ‘simples’ poder 

econômico, particularmente o ‘meramente’ monetário, de modo algum constitui um fundamento 

reconhecido de ‘honra’ social. Por outro lado, o poder não é o único fundamento de honra social. Ao 

contrário, a honra social (o prestígio) pode ser, e com muita frequência o foi, a base de poder, também 

daquele de natureza econômica”. WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia 

compreensiva. Vol. 2. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 167. 
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física (agente público) se beneficiam, com o pagamento advindo do patrimônio 

público, em relação ao qual seu titular, o povo, não tem conhecimento amplo de 

sua efetivação e transparência. 

Outra pergunta se extrai do raciocínio. Se as pessoas se cartelizassem, 

mas não efetivassem preços exorbitantes aos preços de mercado e fornecessem 

produtos e serviços adequados à média do mercado, haveria interesse em 

combater esta prática? Talvez, não.150 Apesar de ilícita a conduta, argumentos 

como a ausência de lesão ao patrimônio público ou a ausência de manipulação 

dos preços de mercado poderiam ser fundamentos para impedir o combate à 

prática ilícita.151 Não é o que propomos. 

Mas surge neste tópico um contraponto. Não há razão para a empresa, 

que necessita “crescer” e “dominar” o mercado, contratar com o Poder Público e 

permanecer sujeita às regras do contrato público (que podem ser até mais rígidas 

do que as de um mero contrato particular), para manter os mesmos preços do 

mercado comum. 

 

 

150 Temos que atentar para a migração de argumentos relativos à concentração de poder econômico, 

para justificar afastamentos de casos de cartel. Por exemplo, temos a menção de Vicente Bagnoli, que 

não pode ser direcionada para a aplicação em casos de cartéis, mas somente em relação à concentração 

tratada. “Como visto, a legislação concorrencial ao defender a livre concorrência acaba assegurando e 

promovendo o bem-estar econômico do consumidor. Mas ainda, até em casos de concentração 

econômica e que, portanto, eliminam a concorrência, o CADE poderá aprovar tal operação, desde que 

seja repassada aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes da concentração 

econômica”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e concorrencial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 290. 
151 Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “CIVIL E EMPRESARIAL. 

PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR EX-EMPREGADOS. 

CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não caracteriza concorrência desleal, por si só, a 

constituição de sociedade empresária por ex-empregados para atuarem no mesmo ramo da sociedade 

empregadora. 2. Ausente a captação de clientela, tendo em vista que esta apenas procurou a sociedade 

ré por conta da qualidade do serviço prestado e do baixo custo. 3. O preço mais baixo é característica 

de qualquer sociedade empresária que busca firmar-se no mercado e concorrer com as já consolidadas. 

4. Possível a fixação dos honorários advocatícios em valor certo quando o montante dado à causa é 

demasiado e houve julgamento de improcedência dos pedidos. 5. Recurso conhecido e parcialmente 

provido” (Acórdão n.1102244, 20160111274335APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 368/370). BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Disponível em: 

<https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>. Acesso em 05 de dezembro de 2018. 



71 
 

 

As regras do mercado não se configuram desta forma, pois a posição 

do consumidor, neste caso o Poder Público, é muito mais importante que a 

posição do particular. Podemos elucidar os fatos com a realização de um 

orçamento por uma loja de construção. Se o cliente for pessoa que não tem um 

poder econômico alto, tal loja não conseguirá abranger este mercado com preço 

exorbitante. Ao contrário, se o cliente for pessoa jurídica, no nosso caso, o 

Estado, com altíssimo poder econômico, evidentemente que o fornecedor que 

tiver acesso a esta pessoa poderá exorbitar o preço para atingir o melhor lucro. 

Para a empresa privada, claramente, não há razão para sopesar em 

propósito de defesa do patrimônio público, que estaria afeto ao consumidor 

(Poder Público). A empresa privada vislumbra o melhor mercado, com o melhor 

consumidor (demanda) e com o melhor lucro. O argumento do patrimônio 

público não ingressa na linha de estratégia negocial empresarial, porque aquele 

não faz parte de seu gerenciamento. 

Em sentido da Teoria do Mercado, ainda, apontamos as implicações 

resultantes de tal relação. Em primeiro plano, a concorrência fica severamente 

afetada, com o impedimento de outras pessoas que tenham melhor preço, melhor 

produto e melhor serviço, impedindo que o Poder Público tenha, inclusive, 

melhores produtos e serviços a serem fornecidos. 

As empresas favorecidas pela relação de favores públicos e de 

blindagem criam um núcleo fechado de “exclusividade ilícita” com o Poder 

Público, ou até monopólio, que interfere sensivelmente no mercado, como 

vimos, não permitindo que quaisquer outras empresas ou particulares que 

tenham melhor produto, serviço ou outra qualquer prestação possam ter acesso 

aos produtos fornecidos ao Estado. 

A conduta tem similitude com aquela prevista no art. 90, da Lei de 

Licitações, que dispõe a incidência do tipo penal, considerando como crime a 

fraude de licitação, mediante ajuste, frustrando o caráter competitivo, com a 
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finalidade de obtenção das vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da 

licitação.152
 

A espécie prevista na Lei Anticorrupção é mais genérica, pois não 

exige a finalidade específica descrita com o intuito de obtenção de vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto de licitação. Possui um fundamento 

relevante a ser observado. A redação atinge todos as pessoas jurídicas 

participantes da licitação fraudulenta, até mesmo aquela que não vença o 

certame, mas que tenha contribuído para o sucesso da empreitada criminosa. 

Com este fenômeno, enquanto os proprietários ou os administradores 

da pessoa jurídica vencedora fraudulentamente responderão criminalmente pelos 

fatos153, todas as pessoas jurídicas nas esferas civil e administrativa que 

participaram da conduta ilícita estarão inseridas com responsabilidades próprias 

pelas condutas. 

Para Jorge Hage Sobrinho, ex-membro da Controladoria-Geral da 

União, “a responsabilidade dos entes coletivos é sempre objetiva”. E prossegue: 

“A nova Lei não fez mais do que adotar essa mesma doutrina em um novo 

regime punitivo”.154 Por isso, salientamos a natureza civil e administrativa das 

punições elencadas na Lei Anticorrupção, em face da responsabilização civil 

objetiva contida na lei em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 

4 (quatro) anos, e multa”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 2018. 
153 Saliente-se que, nas palavras de Rubens Requião, o administrador ainda pode ser uma pessoa 

estranha à sociedade. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. Vol. 1. 30ª ed. revista e 

atualizada por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 587. 
154 HAGE SOBRINHO, Jorge. Lei nº 12.846/13: lei da empresa limpa. Revista dos Tribunais, ano 

103, vol. 947, São Paulo, set. 2014, p. 42-43. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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Na esfera criminal, as pessoas físicas estarão vinculadas na conduta 

criminosa, mediante a ocorrência de dolo, com a autoria ou com a 

participação155, o que trará a extensão possível para seus comportamentos. 

Assim, outros proprietários e administradores, que não venceram a licitação, 

pois o interesse era que outrem vencesse, somente incidirão na conduta 

criminosa com a vinculação. 

Em relação à Lei Anticorrupção, em face da ausência do “dolo 

específico”, a extensão de condutas aos participantes resta mais facilmente 

constatável.156
 

1.3.4.2 Tumulto licitatório 

 
 

A segunda modalidade de conduta afeta às licitações é aquela prevista 

no art. 5.º, inciso IV, alínea “b”, da Lei n.º 12.846/13, que disciplina em relação 

às licitações e contratos administrativos a seguinte conduta: “impedir, perturbar 

ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público”.157
 

 

 

 
 

155 Em relação aos conceitos de autoria, leciona André Stefam que “[...] o Código Penal adotou a teoria 

restritiva (opinião majoritária da doutrina): autor, portanto, será aquele que praticar a ação nuclear: 

coautores, os que cooperarem na execução do delito; partícipes, por fim, todas as pessoas que 

prestarem auxílio moral (induzimento ou instigação) ou material”. STEFAM, André. Direito penal: 

parte geral (arts. 1.º a 120). 7.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 332 
156 “O descumprimento do dever de vigilância, por si só, não seria necessariamente criminalmente 

punível (embora possa dar lugar a outras formas de punição – em especial, à pessoa jurídica). Somente 

o será se a infração tiver como consequência, ao menos, o início de execução de um delito (doloso) ou 

a sua consumação (se for imprudente) – e desde que o resultado seja imputável à quebra do respectivo 

dever. Aí, então, o vigilante poderá ser punido sob o fundamento material de não haver respeitado a 

própria organização da empresa”. SCANDELARI, Gustavo Britta. As posições de garante na 

empresa e o criminal compliance no Brasil: primeira abordagem. In: BUSATO, Paulo César; 

GUARAGNI, Fábio André (coordenadores); DAVID, Décio Franco (organizador). Compliance e 

direito penal. São Paulo: Atlas, 2015, p. 179. 
157 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: IV - no tocante a licitações e contratos: b) impedir, perturbar ou fraudar a realização 

de qualquer ato de procedimento licitatório público”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Além de todas as finalidades fraudatórias genéricas expostas na alínea 

anterior, evidenciamos que nesta modalidade a conduta do agente fraudador está 

relacionada ao fato de gerar tumulto ao procedimento licitatório em andamento. 

Assim, como fonte de obstáculos para o andamento do certame, o 

agente fraudador, em atitude proativa, inicia uma série de condutas afrontosas ao 

procedimento administrativo158, com vistas à paralisação, anulação, modificação 

e tumultos em geral, para que haja o prejuízo aos licitantes e ao Estado. 

Devemos, então, entender a razão pela qual o agente fraudador 

interfere desta forma. Claramente os motivos podem ser os mais amplos. 

Todavia, podemos evidenciar dois deles como sendo os pontos mais importantes 

para a fraude perpetrada. 

O primeiro, no sentido de que o licitante ou terceiro, em vistas de não 

ser o favorecido pelo certame, provoca os inúmeros obstáculos administrativos 

para que haja o atraso, a modificação ou a anulação do procedimento licitatório, 

como retaliação ao certame em questão. 

Outro motivo de relevância à atitude de turbação ao procedimento 

licitatório é a tomada de medidas judiciais contrárias ao desenvolvimento do 

certame, para que exponha as posições de fiscalizador do procedimento e de 

maior poder de barganha ilícita, com a finalidade de retirada ou desistência dos 

pedidos, bem como para a demonstração de que possa propiciar alguma 

vantagem para os agentes que participam da fraude. 

O que não podemos deixar de referir é que o fato mencionado pode 

ocorrer para, inclusive, evitar que fraudes ocorram. Mas, o tema em análise é 

exatamente a demonstração da prática intencional de tais turbações para impedir 

que o procedimento licitatório possa ocorrer de forma natural. 

158 Por exemplo, desde os pedidos de reconsideração, com a possibilidade de recursos administrativos 

(art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e art. 45 da Lei n.º 12.462/11 – Regime Diferenciado de Contratação), até 

as medidas judiciais, como o mandado de segurança (Lei n.º 12.016/09), podemos mencionar a 

necessidade de atendimento ao Princípio da Legalidade Administrativa, fato que, neste caso, propicia 

atos de corrupção. “O princípio da legalidade [...] é de suma relevância, em matéria de licitação, pois 

esta constitui um procedimento inteiramente vinculado à lei”. DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito administrativo. 27.ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 384. 
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Outro aspecto de tais turbações é a forma pela qual ocorre. Em um 

primeiro momento, observamos que tal atividade, em conluio com os agentes 

públicos, permite atrasos, reformulações e anulações com vistas ao prejuízo de 

terceiros, para que o agente tenha vantagem. 

O agente fraudador, portanto, pela via administrativa na relação ilícita 

obtém o resultado favorável de seus comportamentos com a combinação com o 

agente público para tais interferências no procedimento administrativo. 

Outra forma de atuação nesta modalidade é o agente lançar ao Poder 

Judiciário excesso de pedidos judiciais, evidentemente com abuso de seu direito, 

para obstar o certame licitatório, até criando situações jurídicas inverídicas para 

obter sucesso em suas empreitadas ilícitas em face do certame, com pedidos 

procrastinatórios e sem fundamentos, que ocasionam a modificação da situação 

jurídica até com prejuízo aos demais licitantes. 

Na análise de Modesto Carvalhosa, tal infração não exige que o 

resultado pretendido ocorra para sua caracterização, sendo suficiente o 

comportamento de tumulto.159
 

Neste raciocínio, devemos ressaltar os motivos ilícitos ou ilegítimos 

que levaram o agente à prática de tal conduta. Claramente, uma discussão de 

direitos, por si, não pode gerar a caracterização da infração. A afrontosa e ilícita 

conduta contra o procedimento licitatório deve restar evidenciada, quanto à 

ausência deliberada de fundamentos para a realização dos pedidos judiciais, por 

exemplo, ou para intercessão clara na esfera administrativa com comportamento 

claramente contrário à lei e ao edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

159 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 222. 
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Em relação à Lei das Licitações, apontamos a similitude do 

comportamento em questão com a definição criminosa prevista no art. 93160, do 

referido texto, que traz os mesmos comportamentos expostos no art. 5.º, inciso 

IV, alínea “b”, da Lei n.º 12.846/13. 

Com tal identificação, os atos, que somente repousavam e restavam 

restritos às punições na esfera penal161, em face das pessoas físicas praticantes, 

com a Lei Anticorrupção, permitem que os reflexos punitivos sejam aplicáveis 

às esferas civil e administrativa das pessoas jurídicas que “cederam” sua 

estrutura para tais condutas. 

 
 

1.3.4.3 Fraude ao concorrente 

 
 

Mais uma modalidade de conduta afeta às licitações é aquela prevista 

no art. 5.º, inciso IV, alínea “c”, da Lei n.º 12.846/13, que disciplina em relação 

às licitações e contratos administrativos a seguinte conduta: “afastar ou procurar 

afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo”.162
 

 
 

160 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 2018. 
161 “A independência entre as instâncias não é absoluta. Isso porque a instância penal 

excepcionalmente poderá interferir nas demais esferas de responsabilidade quando houve absolvição 

com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria (CPP, art. 386, incisos I e IV). 

Nestas duas hipóteses de absolvição, a instância penal terá interferência direta na esfera administrativa 

e civil”. QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Responsabilização judicial x responsabilização 

administrativa na lei anticorrupção: independência de instâncias, interferência de instâncias e 

intersecção entre instâncias. In: Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva - 

Patrimônio Público. Apontamentos à lei anticorrupção empresarial (lei n.º 12.846/13). São Paulo: 

MP-SP, 2015, p. 16. 
162 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: IV - no tocante a licitações e contratos: c) afastar ou procurar afastar licitante, por 

meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Constatamos nesta modalidade de ilícito que o agente fraudador 

intenta o afastamento dos concorrentes do certame, com o fim de eliminação das 

dificuldades para obtenção da vantagem advinda da contratação. 

Assim, com a fraude no edital, quando as exigências são tão 

exacerbadas que a amplitude dos concorrentes decai a um número reduzido ou 

até “vinculado” a uma pessoa somente, há a frustração de participação de 

concorrentes outros, diante do excesso de requisitos exigidos.163 Obviamente 

que, nestes casos, atinge-se não somente o Estado, mas também a coletividade 

concorrente. 

Outra forma de exclusão dos participantes é o método de julgamento 

do procedimento licitatório e os fundamentos utilizados para a futura 

adjudicação do bem disputado. Nestes casos, há a afronta aos princípios da 

administração pública previstos no art. 37 da Constituição Federal, 

principalmente, o da moralidade administrativa.164
 

Podemos ainda mencionar mais uma modalidade de afronta do 

procedimento licitatório na exclusão do licitante. Notamos aqui a interferência 

direta do agente fraudador junto ao licitante, seja potencialmente licitante, seja 

participante efetivo do processo licitatório. 

 

 

 

 
 

163 Nas palavras de Marie-Anne Frison-Roche, professora da Universidade Paris-Dauphine, diretora do 

Instituto de Direito Econômico, Fiscal e Social: “Mas podemos também defender que o mercado 

dispõe do poder de servir mecanicamente o interesse geral, neutralizando pela sua mediação as 

relações de forças entre os vendedores e compradores, uma vez que é ele quem fixa os preços de 

equilíbrio, desgastando os interesses egoístas, opondo-os em massa uns aos outros. O facto de ser 

frequente negar-lhe este efeito seria em virtude do mecanismo de exclusão que lhe está subjacente, 

levando-o a ser justo apenas para quem tem ainda os meios de nele existir como produtor ou 

consumidor, mas lançando no vazio quem já não pode desempenhar pelo menos um desses papéis”. 

FRISON-ROCHE, Marie-Anne. Direito económico, concentração capitalística e mercado. 

Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que 

diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 434. 
164 BRASIL. Constituição Federal: “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”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de outubro 

de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Enquanto a primeira modalidade se refere à coletividade de eventuais 

licitantes que pudessem participar do certame, esta se refere à conduta 

direcionada ao licitante efetivo, ou seja, pessoa individualizada. Por isso, há 

demonstração de outra conduta fraudulenta. 

Nesta hipótese, a negociação ilícita privada ocorre para que o licitante 

não ingresse no procedimento licitatório ou desista do procedimento licitatório 

de que participe. O agente fraudador faz acordo, realiza contrato, ou seja, 

“compra” a livre-iniciativa do corrompido privado para vislumbrar a vantagem 

sobre os fatos. 

A conduta exposta está relacionada àquela definida no art. 95 da Lei 

das Licitações165, que atinge a pessoa que afasta ou tenta afastar licitante166 por 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Logicamente que 

o tipo penal relacionado à Lei das Licitações previu comportamentos possíveis 

para as pessoas físicas. 

As condutas de violência e de grave ameaça, diante da ausência de 

corporificação da pessoa jurídica, foram extraídas da infração similar prevista 

pela Lei Anticorrupção. Mas, como os dispositivos já mencionados, permitem 

que a pessoa jurídica responda civil ou administrativamente pelas condutas de 

fraude e de oferecimento de vantagem indevida, para as quais esteve 

relacionada. 

De fato, a redação da Lei Anticorrupção ainda se mostra deficitária, na 

medida em que a conduta mais grave prevista na Lei das Licitações, que é a 

utilização por parte de seus proprietários ou de seus administradores de  

violência ou grave ameaça, para as finalidades já evidenciadas, estaria fora de 

expansão de punição da pessoa jurídica. 

165 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 95. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma 

pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 2018. 
166 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 71. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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Para aqueles que utilizaram a violência ou a grave ameaça, suas 

condutas praticadas para extrair benefícios para a pessoa jurídica que detém o 

foco de suas atividades, em tese, não poderão ser estendidas em procedimentos 

administrativos ou judiciais com a empresa. Portanto, crítica que se faz seria o 

acréscimo de um esclarecimento no sentido de que, ainda que as pessoas físicas 

praticassem violência ou grave ameaça, a pessoa jurídica poderia, também, ser 

responsabilizada por tal conduta. 

 

 
1.3.4.4 Fraude ao ambiente do certame 

 
 

A próxima conduta elencada para a identificação de condutas ilícitas é 

aquela prevista no art. 5.º, inciso IV, alínea “d”, da Lei n.º 12.846/13167, que 

disciplina a fraude da licitação pública, quanto ao edital, ou do contrato 

resultante da licitação. 

Neste ponto, evidenciamos o atingimento de duas etapas do processo 

licitatório. O primeiro, no que tange ao edital. Segundo o conceito de edital168, 

temos que o edital é a maior regra da licitação.169 É o ponto inicial e o maior 

disciplinador das condutas a serem disciplinadas, desde o anúncio da abertura 

para que se atinja amplo conhecimento pelos concorrentes até a confecção do 

contrato ao final da adjudicação com as regras, inclusive, de execução 

contratual. 
 

167 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: IV - no tocante a licitações e contratos: d) fraudar licitação pública ou contrato dela 

decorrente”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
168 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “[...] a vinculação ao edital é princípio básico de toda a 

licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, 

ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado”. MEIRELLES, Hely Lopes. 

Direito administrativo brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 273. 
169 Fato que protege a higidez da competitividade. HEINEN, Juliano. Comentários à lei 

anticorrupção lei n.º 12.846/13. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 133. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Em nosso estudo, trazemos a importância de tal etapa administrativa 

como o instrumento de abertura do campo de mercado mencionado para que os 

competidores possam dele participar. As definições e os limites do objeto 

expostos no edital demonstram a seara de participação dos envolvidos para a 

busca do vencimento do certame e, com isso, ingressar em situação de mercado 

diferenciada, diante das características já expostas nos itens anteriores. 

Na mesma linha de entendimento, mencionamos que o segundo ponto 

a ser observado é o contrato administrativo resultante do procedimento 

licitatório vinculado ao edital. O contrato representa a formalização material do 

edital com o vencedor do procedimento após a adjudicação do objeto posto em 

disputa. 

O contrato administrativo atinge patamar de garantia documental da 

legitimidade de aproximação do setor do Poder Público com o setor privado. A 

relação da pessoa jurídica com o Estado se estreita, garantindo, de igual forma, a 

relação de confiança elucidada sobre o envolvimento dos “superastros” na 

consecução do ambiente de mercado criado para a competição. 

Há, inegavelmente, importância em tais espécies de relação, haja vista 

que, por exemplo, no regime de parcerias público-privadas170, há fixação de 

regras básicas contratuais nos dispositivos elencados na Lei n.º 11.079/04. Os 

dispositivos demonstram normas gerais contratuais para licitações e contratos de 

parceria, definindo os limites e princípios a serem aplicados, bem como os 

limites relacionados à contratação, de forma a se atribuir lisura e transparência 

aos contratos efetivados sob este regime. 

 

170 Em explicação do conceito de parcerias público-privadas, contido do art. 2.º da Lei n.º 11.079/04, 

leciona Diógenes Gasparini que: “é um contrato administrativo de concessão por prazo certo e 

compatível com o retorno do investimento privado, celebrado pela Administração Pública com certa 

entidade particular, remunerando-se o parceiro privado conforme a modalidade de parceria adotada, 

destinado a regular a prestação de serviços públicos ou a execução de serviços públicos precedidos de 

obras públicas ou, ainda, a prestação de serviços em que a Administração Pública é sua usuária direita 

ou indireta, respeitado sempre o risco assumido”. GASPARINI, Diógenes. Visão geral das parcerias 

público-privadas. In: PAVANI, Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emílio de 

(coordenadores); GASPARINI, Diógenes et al. Parcerias público-privadas. São Paulo: MP Editora, 

2006, p.36. 
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Salientamos, inclusive, um acréscimo de cláusulas contratuais, haja 

vista que, no art. 5.º da referida lei171, houve a ressalva de que as disposições 

previstas na Lei n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) são aplicáveis, no que  

couber, às medidas das parcerias público-privadas e, na sequência, são 

disciplinadas as regras atinentes aos contratos específicos, acrescentando as 

especificidades do regime de parceria. 

Mas, em relação às fraudes empregadas, temos o ajuste ilícito entre o 

agente público responsável pela abertura do edital e a pessoa jurídica que será 

beneficiada pelo certame fraudulento.172 A colocação de cláusulas específicas, 

sobre as quais somente os “superastros” possuem condições de atendimento aos 

critérios ou possam dissimular a existência dos requisitos com a promessa de 

atendimento dos critérios e maquinários, por exemplo, para a realização das 

obras, direciona e privilegia os agentes da ilicitude para o favorecimento 

contratual futuro. 

Diante de critérios objetivos de julgamento e devidamente 

acompanhados pelo princípio da transparência, podendo inclusive ser 

questionado via judicial173, o espaço para a fraude se apresenta na confecção do 

 

171 BRASIL. Lei n.º 11.079/04: “Art. 5o - As cláusulas dos contratos de parceria público-privada 

atenderão ao disposto no art. 23 da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo 

também prever: [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 

2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 29 de outubro de 2018. 
172 “O agente público, ao invés de estabelecer as regras do edital conforme sua finalidade 

procedimental que é a livre participação dos interessados, simula a aplicação das leis e das regras 

administrativas pertinentes para, assim, distorcê-las em proveito de determinada pessoa jurídica na 

adjudicação das obras, serviços e fornecimentos ao Poder Público ou para outorga de concessão ou 

permissão”. CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas 

jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 223-224. 
173 “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

INVALIDAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, POR VÍCIOS DE ILEGALIDADE E 

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTES. 

PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS E JULGAMENTO ULTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. 

As instâncias de origem, reconhecendo que a tramitação do feito licitatório se deu com inobservância 

aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, declararam a parcial nulidade do certame (desde 

a habilitação), com a inabilitação da empresa concorrente. 2. A jurisprudência desta Corte já se 

manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica 

na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, 

aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
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edital, com a inserção de elementos diferenciados que somente os conluiados 

poderiam adimplir, demonstrando ampla violação ao princípio da moralidade 

administrativa.174
 

A concorrência permanece viciada, na medida em que os 

competidores determinados ao fim desejado criam um grupo fechado de 

participantes que impedirão, em primeiro lugar, que outros consigam atingir os 

requisitos para habilitação de suas propostas175, e que propiciarão um sistema de 

retroalimentação hermético para a presença das mesmas pessoas jurídicas 

(“superastros”) que esgotarão os mercados do setor dispostos pelo Poder 

Público. 

Assim, aquela punição que restava somente para o agente público e 

para a pessoa física que estivessem à frente da pessoa jurídica, diante da 

improbidade administrativa e das punições advindas da esfera penal, para 

ambos, no que tange aos crimes conexos, nesta seara, tem afetação também para 

a pessoa jurídica com a imposição de uma responsabilização por tais condutas. 

 

 

 

REsp 1.223.353/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/03/2013; AgRg no 

AREsp 141.597/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/10/2012; AgRg no RMS 

37.803/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/06/2012; REsp 1.228.849/MA, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 09/09/2011; REsp 1.059.501/MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/09/2009; REsp 279.325/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 

Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16/10/2006. 3. A análise da controvérsia dentro 

dos limites postos pelas partes não incide no vício in procedendo do julgamento ultra-petita e, por 

conseguinte, afasta a suposta ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC. 4. Recurso especial não provido” 

(STJ - REsp 1278809/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 10/09/2013). 
174 “O princípio da moralidade é de difícil tradução verbal, talvez porque seja impossível enquadrar em 

um ou dois vocábulos a ampla gama de condutas e práticas desvirtuadoras das verdadeiras finalidades 

da Administração Pública. Em geral, a percepção da imoralidade administrativa ocorre no enfoque 

contextual, ou melhor, ao se considerar o contexto em que a decisão foi ou será tomada. A decisão, de 

regra, destoa do contexto, e do conjunto de regras de conduta extraídas da disciplina geral norteadora 

da Administração”. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 15.ª ed. revista, atualizada 

e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 134. 
175 “Na acepção de fase procedimental, a habilitação consiste no conjunto de atos orientados a apurar a 

idoneidade e a capacitação de um sujeito para contratar com Administração Pública. Na acepção de  

ato administrativo, indica o ato pelo qual a Administração finaliza essa fase procedimental, decidindo 

que o sujeito é dotado de idoneidade necessária para participar do certame”. JUSTEN FILHO, Marçal. 

Curso de direito administrativo. 10.ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 516. 
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Todavia, a fraude não somente ocorre em relação ao edital delimitador 

do campo de mercado aberto pelo Estado. Após a formalização de edital 

fraudulento, diante da consequencialidade, os contratos administrativos  

advindos de tal edital ilícito também restam contaminados, porque vinculados. 

Além disso, mesmo que o edital do certame reste lícito, até em razão 

de se conhecer, supostamente, os vencedores diante de um histórico de licitações 

ou de requisitos específicos, dos quais um estudo de mercado aponte para 

supostos vencedores, o contrato administrativo resultante ainda pode ser ilícito, 

no momento de sua confecção, em face de cláusulas divergentes ou violadoras 

dos princípios do edital. 

Portanto, atenção deve ser dada ao contrato administrativo, posto que 

a lisura do edital de licitação e do julgamento das propostas ainda não garante a 

ausência de comportamentos ilícitos.176
 

Demonstramos, ademais, a similitude da conduta prevista, com aquela 

disciplinada pelo art. 90 da Lei das Licitações177, haja vista o combate às fraudes 

mediante ajustes que atingem o caráter competitivo do certame, com a obtenção 

de vantagem decorrente da adjudicação. 

Neste ponto, no que tange à Lei Anticorrupção o dispositivo em 

estudo é genérico, não exigindo qualquer finalidade específica, podendo ser 

ampliado para todos os participantes da fraude empregada, no que tange às 

pessoas jurídicas. 

 

 

 

 

 

176 “Por isso, o presente tipo objetivo se aplica autonomamente com respeito à contratação fraudulenta. 

O contrário já não ocorre. Há uma relação de fraude somente quando o edital é fraudulento. Não há 

essa relação quando o contrato é fraudulento e o edital é regular”. CARVALHOSA, Modesto. 

Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 227. 
177 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 

4 (quatro) anos, e multa”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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e não física, que foi criada para ingressar no local da pessoa jurídica que possui 

inidoneidade para participar do certame licitatório.180
 

No primeiro dispositivo, salientamos que as finalidades demonstradas 

são mais amplas e incluem a pessoa física. Atingem qualquer finalidade buscada 

pela pessoa jurídica. Todavia, ao se mencionar a finalidade de ocultar o real 

participante da licitação ou do contrato administrativo, temos incidência deste 

art. 5.º, inciso IV, alínea “e”, da Lei Anticorrupção, que somente menciona as 

pessoas jurídicas como participantes da licitação. 

Nesta espécie, ainda, quando o certame se dirige às pessoas jurídicas 

de pequeno porte181, quando a inibição pode surgir em futuros e novos 

competidores idôneos, que não terão condições de ingresso no mercado.182
 

Em prosseguimento, a criação da pessoa jurídica dissimula situação de 

realidade para burlar a atenção do Poder Público, tendo por finalidade a clara 

burla da proibição prevista no art. 87, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93183, qual seja, 

a declaração de inidoneidade da pessoa jurídica, impedindo-a de participação 

nos certames licitatórios, durante o período das sanções até a reabilitação 

empresarial. 

 

 
180 Tais contratos possuem características intuitu personae. Por isso, as condições pessoais devem ser 

apuradas. CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas 

jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 228. 
181 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
182 Em relação às barreiras de entrada no mercado, salientamos as palavras de Calixto Salomão Filho 
sobre o tema: “Existe, portanto, uma razão lógica para a análise em separado das barreiras à entrada. 

Muitas delas decorrem exatamente da formação dessas posições de poder. São logicamente posteriores 

e não concomitantes à sua identificação. Como se verá, as posições de poder muitas vezes acabam por 

moldar a própria estrutura do mercado, criando, voluntária ou involuntariamente, barreiras à entrada  

de novos concorrentes”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3.ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2007, p. 184. 
183 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: [...] IV - declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior”. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 27 de 

outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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Diante da velocidade do movimento do mercado, a pessoa jurídica não 

tem como aguardar toda a punição até a declaração de sua reabilitação para o 

reingresso no sistema do mercado. Portanto, diante do agir ético empresarial184, 

em face de um “instinto de autopreservação comercial” para não perder qualquer 

posição alcançada, mantendo o patrimônio e a receita, busca medidas para se 

tornar impune das restrições recebidas, permitindo o prosseguimento das 

condutas ilícitas. 

Os comportamentos podem ser feitos por diversas formas. Podemos 

mencionar algumas práticas que auxiliam no entendimento dos fatos. Em 

primeiro plano, a própria lei expõe a criação de pessoa jurídica para ingressar no 

local da pessoa jurídica punida. Neste comportamento, há a substituição de uma 

pessoa por outra. A constituição da pessoa jurídica, que possuirá documentação 

lícita, será fraudulenta pela finalidade. A dissimulação dos reais proprietários e 

dos administradores, com a utilização de pessoas físicas “laranjas” tornarão a 

pessoa jurídica na figura do “laranja empresarial” para a substituição da pessoa 

jurídica inidônea. 

Mas, ainda, podemos mencionar, diante do silêncio do referido inciso, 

o acerto e a combinação com pessoa jurídica preexistente (e não criada) para que 

esta se preste aos papéis impedidos à pessoa jurídica inidônea. Caso tenhamos 

uma interpretação restritiva, por se tratar de conduta ilícita, teríamos que 

viabilizar a aplicação do inciso III do art. 5.º da Lei Anticorrupção, cujo 

resultado poderia ser o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

184 “No Estado Democrático de Direito, o Estado limita e regula o poder econômico promovendo a 

concorrência. Já o agente econômico compete no mercado para ampliar sua atuação e maximizar seus 

lucros”. BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico: os limites jurídicos do imperialismo 

frente aos limites econômicos da soberania. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 70. 
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Outra forma de aparecimento de nova pessoa jurídica ocorre diante da 

possibilidade de alterações contratuais, transformações, incorporações, fusões ou 

cisões societárias. Em tais modalidades, além de viabilizar a participação de 

“outra” pessoa jurídica, com a finalidade de substituição ilícita da pessoa 

jurídica inidônea, a manobra jurídica ainda pode gerar dupla afetação ilegal.185
 

A primeira é a própria ilegalidade prevista no dispositivo, quanto à 

substituição ilícita no certame ou no contrato administrativo, quando da 

execução. Neste objeto, salientamos o art. 4.º, “caput”, da Lei n.º 12.846/13186, 

que prevê a responsabilização da pessoa jurídica que ingressa no local da pessoa 

jurídica inidônea. Ao que demonstra, poderia se consubstanciar em uma medida 

de proteção da relação jurídica em face das condutas ilícitas. 

Todavia, sob o segundo aspecto, poderá haver uma séria situação 

fática para os fins pretendidos pela Lei Anticorrupção. Os §§1º e 2º, do mesmo 

artigo, disciplinam que, em casos de fusão e incorporação, e não distinguem as 

situações lícitas das fraudes em análise, haverá responsabilidade da sucessora. 

Mas, haverá restrição das punições apenas aos aspectos patrimoniais. 

 

185 Por isso, nas palavras de Adiloar Franco Zemuner, Marília Salerno e Emilim Shimamura, quanto ao 

fenômeno de fusões e de incorporações, relacionado aos credores, ou seja, em nosso tema, 

analogicamente ao titular do patrimônio público atingido pelos atos de corrupção: “O credor anterior 

prejudicado pelos atos relativos à incorporação ou fusão, terá noventa dias, após a publicação dos 

mesmos, para promover judicialmente ação para anulá-los. Caso seja proposta ação de consignação  

em pagamento em favor do credor a ação de anulação ficará prejudicada. Sendo ilíquida a dívida, a 

sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação”. ZEMUNER, 

Adiloar Franco; SALERNO, Marília; SHIMAMURA, Emilim. Fusões e aquisições como meio de 

recuperação judicial de empresas em estado de crise econômico-financeira. Revista de Direito 

Privado da UEL – Vol. II – nº 2, maio/agosto de 2009. Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/direitoprivado/artigos/Adiloar_Marília_Emilim_Fusões_Incorporações_R 

ecuperação_Empresas_Crise_Econômico_Financeira.pdf>. Acesso em: 28 de novembro de 2018. 
186 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 4.º - Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese  

de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. §1.º Nas hipóteses de 

fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa 

e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis 

as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou 

incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. 

§2.º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as 

consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo- 

se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso 

em: 13 de outubro de 2017. 

http://www.uel.br/revistas/direitoprivado/artigos/Adiloar_Mar%C3%83%C2%ADlia_Emilim_Fus%C3%83%C2%B5es_Incorpora%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_Recupera%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_Empresas_Crise_Econ%C3%83%C2%B4mico_Financeira.pdf
http://www.uel.br/revistas/direitoprivado/artigos/Adiloar_Mar%C3%83%C2%ADlia_Emilim_Fus%C3%83%C2%B5es_Incorpora%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_Recupera%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_Empresas_Crise_Econ%C3%83%C2%B4mico_Financeira.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Como observamos, as punições advindas da publicação extraordinária 

dos editais e das proibições de contratações podem ser as mais efetivas na 

proteção de relações negociais corruptas incidentes. Vincular as punições apenas 

aos aspectos patrimoniais pode se tornar até um incentivo para a ocorrência de 

fusões e incorporações no mercado.187
 

As demais sanções somente teriam cabimento no caso de simulação 

ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. Neste ponto, 

cuidado deve ser atribuído ao entendimento do tema, pois, caso haja necessidade 

de exigência de trânsito em julgado de ação civil, pública ou não, a impunidade 

poderia ocorrer pelo tempo e pelas interpretações advindas de uma sentença, no 

caso de pessoa jurídica preexistente que faça a incorporação ou fusão da pessoa 

jurídica inidônea. 

Portanto, a simulação e o intuito de fraude devem ser passíveis 

também de comprovação pelas investigações administrativas.188 Mesmo diante 

disso, tais procedimentos estariam submetidos às possíveis ações judiciais para a 

paralisação de tais investigações. 

O fato que mais pode trazer impunidade é a situação jurídica gerada 

pelos grupos empresariais controladores, controlados e coligados, bem como, no 

caso do contrato, as consorciadas. Apesar de imposição de uma 

responsabilização solidária, esta, em verdade, é limitada à obrigação de 

pagamento de multa e reparação integral do dano causado.189
 

 

 

 

 

 

 

187 Onde as possíveis sanções somente se restrinjam ao caráter pecuniário da pessoa jurídica, conforme 

descrito por Benjamin Zymler e Laureano Canabarro Dios, quando uma ou mais pessoas jurídicas se 

unem, seja pela absorção, seja para a criação de uma nova pessoa jurídica. ZYMLER, Benjamin; 

DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma visão de controle externo. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 45-46. 
188 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 46. 
189 MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, 

Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 230. 
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Para estas, não há a ressalva de estarem cientes ou não das simulações 

ou até estarem auxiliando nas simulações e nas fraudes. Com isso, a fuga das 

sanções de atingimento de tais pessoas, quanto aos editais e às demais punições 

e proibições, trará uma ferramenta eficaz para a burla do sistema anticorrupção. 

Por isso, suscitaremos que a extensão das punições deve atingir 

indistintamente toda a cadeia de ilicitudes praticadas por todas as pessoas que 

participem da infração, até em razão da responsabilização objetiva190 advinda da 

Lei Anticorrupção. 

Em face desta circunstância, o reinício das licitações deve ocorrer, na 

medida em que entre os aspectos patrimoniais em geral, quando se conceitua a 

reparação integral dos danos, devemos incluir os custos do refazimento do 

procedimento licitatório em correção das ilegalidades contratuais efetivadas. Por 

este instrumento, poderá haver atenuação dos efeitos negativos do vácuo 

punitivo encontrado no art. 4.º da Lei n.º 12.846/13. 

Incluímos também na discussão o fato de a pessoa jurídica ter sido 

constituída de forma regular. Neste ponto, não haverá afastamento da fraude, na 

medida em que esta servirá ao papel da pessoa inidônea. A finalidade ilícita191 

repousará na participação ou na realização do objeto contratual, e não sobre o 

aspecto de constituição lícita da pessoa jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 “A responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, é perfeitamente 

admissível no Direito Sancionatório se se trata de sanção de natureza civil ou administrativa, como 

ocorre, aliás, como regra do Direito Ambiental e do Direito do Consumidor. A responsabilidade 

objetiva, porém, não exclui o fenômeno da imputação, que é a operação jurídica de atribuição de 

responsabilidade e que depende de critérios que, no caso, devem consubstanciar-se na prática de um 

dos atos do art. 5º, evidentemente por meio de algum de seus agentes”. GRECO FILHO, Vicente; 

RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à lei de responsabilidade de pessoas 

jurídicas: lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 137-138. 
191 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 232. 
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Outro aspecto trazido por Modesto Carvalhosa192 é o fato do concurso 

com o agente público que fiscaliza e participa das medidas administrativas para 

a substituição da pessoa jurídica que realizará o certame ou o contrato 

administrativo. Neste caso, com o devido respeito, cabe-nos tecer algumas 

considerações. 

O agente público, que responderá pela sua esfera própria, não está 

inserido na espécie de ilegalidade retratada. Apesar de poder sempre ter 

conhecimento da situação de ilegalidade, por vezes, pode, também, estar 

ludibriado pela situação de fato das pessoas jurídicas “fantasmas193” e as reais. 

Por isso, discordamos, em parte, da posição do agente público, que 

pode ter ou não conhecimento da ilicitude no momento da autorização de 

substituição. Todavia, este conhecimento pode ser tomado posteriormente à 

fraude, ainda mais pela globalização194 que permite que diversas pessoas 

jurídicas, consórcios e demais formas de internacionalização da pessoa jurídica 

possam integrar o sistema aperfeiçoado.195
 

 

 

192CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 231. 
193 Em conceituação: “O uso de empresa ‘fantasma’ é a prática de fraude à licitação que consiste na 

criação, por meio de registro nas juntas comerciais, de empresas que não atuam de fato no mercado 

(ou atuam se valendo da estrutura empresarial de outra), mas ‘participam’ das licitações públicas com 

o intuito único de conferir aparência de ampla competitividade ao certame”. SANTOS, Franklin 

Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e 

prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
194 “Com a difusão da internet e o aprimoramento dos meios de comunicação, a globalização propiciou 

maior dinamismo às relações comerciais no mundo, facilitando o gerenciamento de informações e 

precisando os resultados de estudos de viabilidade financeira ao considerar a instalação e manutenção 

de unidades empresariais em diferentes Estados”. OLIVEIRA, Jeferson Sousa; VAILATTI, Diogo 

Basílio. A ordem econômica constitucional como instrumento de proteção da dignidade humana. 

In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: direito 

concorrencial, direitos humanos e direito penal econômico. Vol. 2. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, 

p. 108. 
195 Nas lições de Ulrich Immenga, professor da Universidade de Göttingen: “No que diz respeito aos 

produtos acabados, as empresas sujeitas à pressão de um novo concorrente no mercado nacional 

procuravam novos mercados no estrangeiro, a fim de conservarem a sua rendibilidade e 

competitividade. É uma evolução que não diz respeito em exclusivo aos produtos de alta exigência, 

mas igualmente a produtos de consumo corrente, como os produtos alimentares”. IMMENGA, Ulrich. 

O direito da concorrência na economia global. Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. 

Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. 

Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 439. 
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Neste exemplo, o comportamento do agente público se encontrará 

conivente, na medida em que identificar a fraude e se quedar omisso em relação 

ao fato. Logicamente que, diante do sistema avançado de documentação e de 

possibilidade de identificação dos reais participantes da empreitada ilícita, terá o 

agente condições instrumentais de investigações administrativas para identificar 

tais ilícitos. 

Mas, também, não podemos negar que o sistema de colheita de 

informações poder enfrentar dificuldades de identificação, em primeiro plano,  

de fraudes que envolvam documentação estrangeira em relação a estes grupos 

econômicos. Por isso, esta operacionalização deve ser entendida para 

constatação do momento em que o agente público terá seu comportamento ativo 

ou passivo, no caso de omissão, na viabilização da ilicitude. 

O ponto positivo do dispositivo é o atingimento desde a participação 

da licitação até a formalização do contrato administrativo, pois as inserções 

ilícitas da pessoa jurídica podem ocorrer em todo o caminho do envolvimento 

com o Poder Público. Com isso, evita-se que a pessoa jurídica inidônea seja 

afastada do certame e outra, devidamente vinculada à fraude, possa aparecer em 

momentos posteriores e menos fiscalizados pela administração. 

Por isso, em mais uma oportunidade, identificamos a importância de 

um sistema de fiscalização efetivo, inclusive com possibilidades de acordo de 

cooperação entre Países196 para o fornecimento integrado de informações que 

possam ser documentadas, fato que demonstrará objetivamente situações de 

fraudes empregadas pelas pessoas jurídicas que tenham envolvimento com 

outras personalidades estrangeiras, fatalmente utilizadas para mascarar a prática 

da fraude. 

196 “A cooperação jurídica internacional pode ser definida como o conjunto de atos que regulamenta o 

relacionamento entre dois Estados ou mais, ou ainda entre Estados e Tribunais Internacionais, tendo 

em vista a necessidade gerada a partir das limitações territoriais de soberania”. BECHARA, Fábio 

Ramazzini. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no 

exterior. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010, p. 30. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde- 

23112010-101628/pt-br.php>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-
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Em relação à concorrência, as posições empresariais e comerciais 

atingidas pela pessoa jurídica que praticou os atos ilícitos serão defendidas. 

Todavia, para esta defesa, diante do sistema anticorrupção, a pessoa jurídica 

corrupta implementará subterfúgios para que as punições não afetem seu 

“status”. 

A pessoa jurídica, por meio de seus administradores, terá a plena 

consciência dos reflexos para a concorrência, na hipótese de realmente as 

sanções serem aplicadas e terem a efetividade desejada pela legislação. A 

posição de destaque ocupada, principalmente pelos “superastros”197, não poderá 

ser perdida, em face do a 
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mediante as modificações ou prorrogações fraudulentas do contrato 

administrativo, pode acarretar a infração prevista no dispositivo. 

O dispositivo legal traz respaldo e obediência ao art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal199, que prevê a manutenção das cláusulas que garantem 

as condições efetivas da proposta nas licitações. Neste caso, a maior incidência 

das fraudes em licitações repousa neste dispositivo em relação às condições 

contratuais200, pois, diante da falta de fiscalização intensa201 sobre todos os 

contratos e execuções em andamento, tais alterações ocorrem e permitem as 

situações corruptas. 

Podemos enumerar situações como aumento de preços, fatos que 

permitem exorbitantes superfaturamentos de obras, ou condições de 

pagamentos. Os preços estipulados pelos editais da licitação, após serem 

observados e licitados, quando do momento da execução dos contratos, sofrem 

reajustes fraudulentos, com séries de fundamentos ilegais, como estimativas de 

custo da obra.202
 

 

199 BRASIL. Constituição Federal: “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: [...] XXI - 

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 26 de 

outubro de 2018. 
200 “[...] as denominadas ‘licitações dirigidas’. [...] Consignam-se através de regras e solicitações 

dispostas nos instrumentos convocatórios que fazem com que certas empresas já participem da 

licitação com a certeza que se sagrarão ‘vencedoras’”. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à lei 

anticorrupção: lei 12.846/13. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 68. 
201 Diante do princípio da autotutela administrativa, ainda mencionando a Súmula n.º 473 do Supremo 

Tribunal Federal, leciona Odete Medauar: “[...] a Administração de zelar pela legalidade de seus atos e 

condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração verificar que atos e 

medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si própria; se concluir no sentido da inoportunidade 

e inconveniência, poderá revogá-los”. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 15.ª ed. 

revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 139. 
202 Notícia sobre investigações do Ministério Público Federal, que apontou superfaturamento no 

Programa de Desenvolvimento de Submarino (Prosub), no importe de, no mínimo, R$ 2,8 bilhões de 

reais, diante de mecanismo de estimativas de preços para a realização das obras. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/03/24/mpf-encontra-superfaturamento-de-r- 

28-bilhoes-em-programa-de-submarinos.htm>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Portanto, observamos uma situação preocupante, pois, com a simples 

demora ou atraso na confecção de um procedimento licitatório e, depois, com a 

mensuração da “despesa” final, após o encerramento do certame, os valores 

podem atingir patamares não imaginados, por vezes, diante do disfarce do 

volume dos fatos ou da tecnicidade específica203 exigidos, aspectos de alta de 

custos “não calculados”, certos aspectos de inflação, dentre os motivos que são 

utilizados sem fundamento, mas como elementos de fraudes, para justificar o 

comportamento ilícito. 

Diante do alto valor de superfaturamento, observamos que eventuais 

multas fixadas pelos Tribunais de Contas da União204, por exemplo, ainda 

podem não ser tão efetivas no combate ao sistema ilícito gerado pelas licitações, 

no que tange à obra pública. 

Outro fator que demonstra as benesses ilícitas é a concessão de prazos 

dilatados e prorrogados para a realização dos serviços e das obras não acabados. 

Os atrasos das obras podem levar à pessoa jurídica inadimplente a possibilidade 

de não cumprir com suas obrigações, receber os valores pelos contratos e deixar 

inacabada a obra ou o serviço, abrindo espaço, ainda, para que a administração 

tenha que recontratar com novas licitações outras pessoas jurídicas para o 

término dos contratos. 

 

 

 

 
 

203 Em relação ao Mercado inovador trazido pelo BIG DATA, salientamos as palavras de Vicente 

Bagnoli: “Of course the market power and the relationship between competitors and consumers also 

require other analytical perspectives. However, even if they change the way to consider the issue and 

possible competition concerns arising from it, it is important to note that the competition values and 

the objectives pursued as innovation, consumer welfare and free competition/access to market remain 

unchanged”. BAGNOLI, Vicente. The big data relevant market. Concorrenza e Mercato, vol. 23, 

2016, p. 5. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3064792>. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064792>. Acesso em: 05 de dezembro de 

2018. 
204 Notícia sobre fixação de multa às empresas que compõem o consórcio OAS/Camargo 
Corrêa/Galvão Engenharia, que apontou superfaturamento de R$ 58,5 milhões em obras do Aeroporto 

de Congonhas na cidade de São Paulo. 

Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-multa-empreiteiras-em-r-10-mi- 

por-superfaturamento-em-congonhas,70002479414>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 

https://ssrn.com/abstract%3D3064792
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Tal circunstância, além de inviabilizar o sistema de contratação, cria 

um pressuposto pernicioso para as fraudes contratuais, haja vista que gera uma 

situação reiterada de retroalimentação205 do sistema de corrupção, mantendo 

sempre o mercado gerado pelo Estado aberto para a inserção de pessoas 

jurídicas corruptas que desejarão usufruir das benesses206 e ainda permitirão o 

não encerramento dos objetos para futuras e possíveis recontratações. 

De forma evidente, o agente público estará inserido no sistema de 

viabilização e de autorização para que as fraudes ocorram. Claramente, tais 

situações não ocorreriam se não houvesse a contribuição do agente público, que 

terá sua contraprestação financeira (“propina”) pela permissão para a fraude 

ocorrer. Logicamente, se o agente público, que tem o poder de autorizar os fatos 

ilícitos, tiver uma conduta de probidade ou não tiver o pagamento de sua 

contraprestação, no caso de pagamento de propina, a fraude não ocorrerá no 

contrato em questão. 

Outra forma de alteração fraudulenta do contrato são as modificações 

de objeto do contrato, com a produção ou o fornecimento de produtos ou de 

serviços diversos daqueles contratados. Juntamente aos produtos fornecidos, 

podemos mencionar não somente a quantidade, mas também a qualidade dos 

produtos fornecidos.207
 

 

 

 

 
 

205 “Note−se que há outras causas na base do triângulo da corrupção, reforçando o poder econômico e 

criando um sistema perverso de retroalimentação”. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; OLIVEIRA, 

Gesner; ALVES, Alaôr Caffé. 

. In . FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, Fabio (organizadores). Barueri: 

Manole, 2009, p. 172. 
206 “A escola de Chicago introduz, novamente, algum realismo ao teorizar sobre os grupos de pressão, 

que compram políticas governamentais e vendem apoio político. Mesmo aqui, contudo, os grupos não 

são mais que coalizões efêmeras de indivíduos; qualquer coalização é provável, e o mercado de trocas 

consiste nesses grupos e nos governos”. PRZEWORSKY, Adam. Estado e economia no capitalismo. 

Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, p. 40. 
207 Quanto à possibilidade de análise da quantidade e da qualidade dos produtos apresentados na 

licitação. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/13. 2.ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 71. 
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Quando mencionamos a qualidade dos produtos, devemos atentar, em 

primeiro plano, ao nível de qualidade exigido na licitação. Não se pode exigir 

um produto de maior qualidade, pois tal fato traria um ônus à pessoa jurídica  

não exigido pelos limites do edital. No mesmo sentido, também, não se pode 

permitir o emprego de um produto de nível inferior àquele exigido nas 

limitações do certame. 

Outro ponto ainda relacionado ao produto, por exemplo, é a sua 

efetividade aos fins desejados. O emprego de materiais defeituosos ou produtos 

de descarte interfeririam na efetividade da atividade desenvolvida, de igual 

forma. Por isso, a fiscalização208 deve ocorrer para não se permitir uma 

malversação do dinheiro público para o perdimento do investimento.209
 

A pergunta que se faz em relação aos produtos é a razão pela qual a 

empresa utilizaria uma equação de proporcionalidade entre o mínimo de 

qualidade possível do produto e a efetividade prestada. A resposta que se 

apresenta é o custo atingido pela realização da atividade. Mas este sempre será o 

fim a ser almejado pela pessoa jurídica para melhor resultado de lucros 

atingidos. 

Neste ponto, acrescemos fator que se somará ao mero gerenciamento 

dos custos, que já estão inseridos na proposta de licitação e que fazem parte da 

prévia proposta apresentada quando do edital, que é a modificação do produto 

ou do serviço para superfaturar o preço, com a afirmação de utilização de 

 
 

208 O Estado assume o dever de fiscalização, agindo de forma primordial para o sucesso da tarefa. 

VALLE, Regina Ribeiro do. Parcerias público-privadas: as obras de infraestrutura no Brasil. In: 

PAVANI, Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emílio de (coordenadores); GASPARINI, 

Diógenes et al. Parcerias público-privadas. São Paulo: MP Editora, 2006, p.99. >>>91-107 
209 Em relação à atividade interna dos setores públicos de observância e de controle: “O controle 

interno deve ser visto então como meio de assegurar o melhor emprego dos recursos, de prevenir ou 

reduzir fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim para o cumprimento da missão do órgão 

público. Nesse sentido, diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de 

fraudes e abusos no processo de licitações, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das 

propostas e das alterações contratuais, da verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar 

direcionamento, fracionamento do objeto ou jogo de planilha”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 140. 
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produto mais qualificado para aumentar o preço, de forma desproporcional 

àquele produto efetivamente empregado, o que gerará lucros exorbitantes. 

Reside, portanto, a infração analisada. 

Mais um elemento que pode integrar a conduta ilícita é a modificação 

das condições de execução do contrato. Por exemplo, falhas ilícitas no cômputo 

de medições ou de quantidade de emprego de produtos, bem como outras 

circunstâncias, são fatores que propiciam um meio viável para a realização de 

fraudes licitatórias. Assim, mais uma oportunidade de ressaltar a importância da 

atividade de fiscalização da execução contratual. 

Ainda nas palavras de Modesto Carvalhosa210, salientamos que a 

infração se trata de abertura de possibilidade para obtenção da vantagem 

indevida, com as modificações contratuais ilícitas, independentemente de 

constatação efetiva de recebimento das quantias ilícitas vislumbradas pelos atos 

corruptos. Portanto, trata-se de uma conduta efetivada em sua formalidade. A 

possibilidade de obtenção de vantagem com a modificação contratual já gera a 

incidência da conduta. 

De fato, os argumentos para afastamento da infração seriam 

direcionamento ao fundamento de que não houve recebimento efetivo das 

quantias, não gerando prejuízo ao erário. Mas, a modificação dos contratos já 

demonstra a autorização para a rapina do patrimônio público, configurando a 

infração e possibilitando a moralização do exercício do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

210 “Será, portanto, absolutamente irrelevante, para os efeitos da condenação no devido processo penal- 

administrativo, a alegação que da fraude não resultou nenhum benefício material, ou seja, econômico- 

financeiro para a pessoa jurídica fraudadora do contrato administrativo respectivo”. CARVALHOSA, 

Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 236. 
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Em relação à concorrência livre, os mecanismos expostos nesta 

infração demonstram exatamente o aumento da relação de confiança e a 

efetividade do trabalho do lobista211 para sedimentação dos vínculos contratuais 

ilícitos212, viabilizando ainda mais a situação de “superastros” para a 

manutenção das estabilidades ilegais criadas entre a pessoa jurídica e o 

patrimônio do Estado protegido pelo agente público que permite tais 

modificações contratuais. 

Com tais alterações contratuais, há uma blindagem contratual ilícita 

que impede que concorrentes mais competitivos213 e com melhores produtos 

possam ingressar e vencer o certamente, enfraquecendo o sistema de melhor 

aplicação do patrimônio público com este sistema de retroalimentação das 

atividades ilícitas. 

 

 

 

 

 

211 Segundo Fábio Nusdeo, Raymundo Magliano e Tercio Sampaio Ferraz Junior: “Temos, em 

primeiro lugar, o fenômeno dos chamados grupos de pressão ou grupos de interesse, normalmente 

conhecidos como lobbies. Aqui cabe uma explicação que considero interessante: a palavra lobby tem 

sua origem no fato de que aqueles que iam para Washington, a capital dos Estados Unidos, solicitarem 

algum tipo de legislação, algum tipo de norma que favorecesse determinados interesses, dirigiam-se ao 

lobby – sala de estar – de um hotel onde se hospedavam os congressistas e lá exerciam o seu 

proselitismo”. NUSDEO, Fábio; MAGLIANO, Raymundo; FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O 

jogo e as regras. In . FERRAZ JUNIOR, 

Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, Fabio (organizadores). Barueri: Manole, 

2009, p. 03. 
212 “[...] o criminoso de que ora tratamos é pessoa que possui razoável instrução, geralmente com nível 

superior, tem empregados especializados nas áreas de informática, contabilidade, engenharia, 

eletrônica e outras necessárias ao bom desempenho de sua atividade, como ainda possui grande poder 

de penetração e influência na sociedade, além de normalmente contar com banca de advogados 

exclusivos e dedicados ante eventuais ‘incômodos’ por parte dos órgãos e agentes estatais 

responsáveis pela repressão à criminalidade”. 

CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. “Criminalidade Organizada: antigos padrões, novos agentes e 

tecnologias”, Ponto Urbe [Revista do Núcleo de Antropologia urbana da USP], n. 8 | 2011, p. 20, 

posto online no dia 30 de julho de 2014, consultado em 14 de dezembro de 2018. Disponível em: 

<http://journals.openedition.org/pontourbe/1752; DOI: 10.4000/pontourbe.1752>. 
213 Em uma visão de alterações contratuais para manutenção da situação ilícita, podemos identificar 

que o Estado pode se utilizar de situações lícitas para as adequações contratuais ilegais. “[...] nas 

hipóteses de renovação contratos de serviços contínuos pactuados pela Administração indireta federal, 

que ultrapassem o prazo de doze meses, não haveria reajuste de preços, mas seria praticada a 

repactuação, figura que não foi objeto de definição explícita”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de 

direito administrativo. 10.ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014, p. 556. 

http://journals.openedition.org/pontourbe/1752%3B
http://journals.openedition.org/pontourbe/1752%3B
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1.3.4.7 Desequilíbrio contratual 

 
 

A próxima conduta elencada para a identificação de condutas ilícitas é 

aquela prevista no art. 5.º, inciso IV, alínea “g”, da Lei n.º 12.846/13214, que 

disciplina a conduta ilícita de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico- 

financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

O tema é altamente delicado, mas importante de análise, pois as 

interpretações e as decisões se inserem no âmbito de discricionariedade sobre os 

acontecimentos incidentes no decorrer da execução de um contrato 

administrativo.215 A execução de qualquer contrato, seja da esfera civil, seja da 

esfera administrativa, está sujeita ao dinamismo das relações sociais. 

Os fatos intercorrentes em uma execução de contratação pública 

demonstram uma série de incidentes que podem afetar o transcorrer da relação 

jurídica público-privada. Por isso, há necessidade de se identificar se os fatos 

foram causados por questões da natureza, como uma tempestade que causou 

danos, ou um acidente imprevisto que danificou a obra efetivada. Seja por força 

maior ou caso fortuito216, seja ainda por mero inadimplemento, por problemas de 

fornecedores ou até mudanças de preços, com inflação, podemos identificar  que 

214 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5.º - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional  

ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: IV - no tocante a licitações e contratos: g) manipular ou fraudar o equilíbrio 

econômico-financeiro  dos  contratos  celebrados  com  a  administração  pública”.  Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
215 Salientamos, ainda, a possibilidade de ocorrência de aspectos da Teoria da Imprevisão, quanto aos 

aspectos da ocorrência do caso fortuito, da força maior, do fato da administração, do fato do príncipe e 

de ocorrências não previstas. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à lei anticorrupção: lei 

12.846/13. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 78-79. 
216 Ainda em explicação aos conceitos de caso fortuito e de força maior, condicionados aos eventos da 

natureza e aos comportamentos voluntários humanos, explica Marçal Juste Filho que, “quando os 

eventos supervenientes, produzidos por causas alheias à vontade das partes, tornarem impossível a 

execução da avença, o contrato será desfeito, sem sancionamento por qualquer das partes, 

assegurando-se ao particular a remuneração correspondente ao que tiver executado. Se for possível a 

execução, dever-se-á adotar solução equivalente à gerada pela teoria da imprevisão”. JUSTEN  

FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10.ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 552. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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o contrato administrativo não pode permanecer, por vezes, estabilizado no 

sentido de imutabilidade das condições ali exercidas. 

Neste ponto, algumas considerações são importantes para que 

possamos entender a fraude empregada no referido dispositivo. Em primeiro 

plano, identificamos que há similitude do referido dispositivo com a alínea 

anterior do mesmo dispositivo, pois ambos estão envolvidos com a execução do 

contrato administrativo. 

A referida alínea, nesta análise, dispõe as questões gerais sobre a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Para 

tanto, devemos nos recordar de alguns dispositivos que fundamentam as  

relações contratuais em geral e do direito privado para a percepção de alguns 

conteúdos relacionados à manutenção da regularidade de execução contratual. 

Alguns princípios gerais dos contratos privados podem ser 

mencionados para a demonstração de situações de regularidade contratual que 

podem ocorrer nas relações jurídicas de direito público nas contratações.217 O 

primeiro deles é aquele insculpido no art. 421 do Código Civil218, que disciplina 

nas disposições gerais dos contratos, que se refere à liberdade contratação. 

Logicamente, a função social do contrato se apresenta aos limites dos objetos 

lícitos e ao respeito à lei, quanto à ausência de vedação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

217 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se 

pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 
218 BRASIL. Código Civil: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Em transporte do princípio para o gerenciamento da área 

administrativa, podemos mencionar que o princípio da legalidade 

administrativa219 impõe que o administrador somente pode agir, quando 

autorizado legalmente. Neste ponto, mencionamos que o edital da licitação é o 

instrumento balizador do poder de ação contratual do gestor. Tal princípio ainda 

vem aliado ao princípio da supremacia do interesse público. 

Portanto, o interesse público e a finalidade de busca do bem comum à 

coletividade são impulsionadores dos contratos administrativos.220 Todavia, 

podemos suscitar ainda outros dois princípios balizadores e próximos da 

contratação com a administração, que são aqueles disciplinados no art. 422 do 

Código Civil221, que demonstram a boa-fé contratual e a probidade das partes na 

realização do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

219 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “a legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, 

caput), significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena 

de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

87. 
220 Com a possibilidade de entendimento da lógica dos “superastros”, quanto à formação cultural 

brasileira, em relação à sobreposição do interesse privado sobre o interesse público: “Considerando a 

formação de grupos políticos locais e não nacionais e a formação do Brasil como uma grande empresa 

exportadora, não é difícil comprovar a existência do perfect privatistic no Brasil. Há um incentivo com 

o modelo de capitanias e sesmarias à formação de interesses privados acima dos interesses públicos. 

As delegações (forais) permitem que a colonização brasileira seja feita a partir de interesses 

particulares se sobrepujando aos nacionais. Ao pensar em um projeto de exploração comercial e não  

de formação de uma nação, Portugal, além da formação de elites de poder locais, permite a criação de 

um comportamento privatístico entre os donatários e demais beneficiados. Interesse econômico 

particular passa a ser confundido com interesse da nação brasileira, aplicando-se ao Brasil, mutatis 

mutandis, a frase, dita na década de 20, pelo presidente da General Motors, Charles Wilson: ‘what was 

good for our country was good for General Motors – and vice versa’”. PINTO, Felipe Chiarello de 

Souza; DINALLI, Aparecida; MENEZES, Daniel Francisco Nagao. A formação do estado 

econômico no Brasil e sua instrumentalização jurídica. Direitos Culturais, vol. 11, n. 23, Santo 

Ângelo, jan./abr. 2016, p. 64. 
221 BRASIL. Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Tais princípios demonstram o tratamento recíproco que as partes 

contratantes necessitam desempenhar na realização do contrato, para o sucesso 

da própria avença. Em nosso tema, entre o agente público corrupto e a pessoa 

jurídica, em regra, na confecção de uma avença ilícita, há a boa-fé entre ambos, 

mas não em relação ao patrimônio público. 

De igual forma, há probidade entre as partes, mas ambas agem em 

comportamento de improbidade em relação à malversação do patrimônio 

público. Evidentemente, no que tange ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato222, poderá haver, ainda, certa quebra de conduta em relações negociais 

supostamente lícitas, oportunidade em que uma das partes pretende atingir uma 

vantagem indevida. 

No presente tópico, estamos entendendo a manipulação ou a fraude 

empregada para burlar o sistema de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Identificamos que a conduta pode ser praticada apenas pela pessoa jurídica 

contra a administração pública, mas também em conluio com o agente público 

que fiscaliza a execução do contrato.223
 

 

 

 

 

 

 

 
 

222 “O ato ilícito contratual praticado pela Administração gera o dever de indenizar o particular por 

perdas e danos. Essa solução jurídica não se confunde com o efeito gerado pela quebra de equação 

econômico-financeira, que se traduz na ampliação das vantagens ou na redução dos encargos do 

particular”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10.ª ed. revista, atualizada e 

ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 553. 
223 Neste sentido, sobre a discussão em relação à primazia do interesse público e do desvio de 

finalidade, Maria Sylvia Zanella Di Prieto esclarece que: “em primeiro lugar, as normas de direito 

público, embora protejam reflexamente o interesse individual, têm o objetivo primordial de atender ao 

interesse público, ao bem-estar coletivo. [...] substituiu-se a ideia do homem como fim único do direito 

(própria do individualismo) pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo o direito público e 

que vincula a Administração em todas as suas decisões: o de que os interesses públicos têm 

supremacia sobre os individuais. [...] Em consequência, se, ao usar de tais poderes, a autoridade 

administrativa objetiva prejudicar um inimigo político, beneficiar um amigo, conseguir vantagens 

pessoais para si ou para terceiros, está fazendo prevalecer um interesse individual sobre o interesse 

público e, em consequência, estará se desviando da finalidade pública prevista na lei. Daí o vício do 

desvio de poder ou desvio de finalidade, que torna o ato ilegal”. DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito administrativo. 27.ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 66-67. 
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Ainda neste ponto, constatamos a possibilidade de interferência 

judicial para a correção de eventuais vicissitudes econômicas, conforme 

preconiza o art. 317 do Código Civil224, para o restabelecimento do equilíbrio 

financeiro da execução contratual. Portanto, mesmo na esfera privada, onde a 

disponibilidade ainda é maior, há possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário para a correção do desequilíbrio contratual. 

Na esfera administrativa, a supremacia do interesse público demonstra 

que o Estado, por meio das cláusulas contratuais, poderá preservar a realização 

do objeto contratual com presteza e efetividade. Poderá estipular sistema de 

remuneração variável e com critérios de preservação do patrimônio público 

frente à contratação com a pessoa jurídica. 

De forma clara, existe um limite para o Estado que é a não imposição 

de situações fáticas e contratuais que gerem a onerosidade excessiva para a 

pessoa jurídica contratada. Principalmente nos contratos de execução 

continuada, o administrador não tem condições legais de impor ao contratado 

situações de fato que tragam prejuízo ao prestador de serviço ou fornecedor de 

produto, conforme o art. 58, inciso I, c. c. §2.º, da Lei das Licitações225, também 

de acordo com o art. 478 do Código Civil.226
 

 

 

 
 

224 BRASIL. Código Civil: “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 

manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, 

a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 
225 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 

esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, 

unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado; [...] §1.º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos 

não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. §2.º Na hipótese do inciso I deste 

artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o 

equilíbrio contratual”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. 

Acesso em: 28 de outubro de 2018. 
226 BRASIL. Código Civil: “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a  

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, 

em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 

contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Assim, diante de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não 

há como exigir ou impor à pessoa jurídica um esforço e um prejuízo de atividade 

somente para cumprir com o interesse público, apesar de ser o primeiro objetivo 

na contratação.227
 

O princípio da proibição do enriquecimento sem causa, também 

mencionado no art. 884 do Código Civil228, demonstra que a pessoa jurídica 

também tem direito à remuneração justa pelos serviços e pelos produtos 

fornecidos, trazendo lisura e harmonia para a realização contratual. Trata-se de 

uma tensão entre o fim pretendido e a finalidade lucrativa lícita da pessoa 

jurídica para a manutenção da execução do contrato. 

Por isso, temos o respeito ao princípio do equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato administrativo.229 Este é um dos bens juridicamente 

tutelados pela norma em análise, pois a Lei Anticorrupção preserva o respectivo 

equilíbrio e pune a conduta da pessoa jurídica que efetive a manipulação ou 

fraude que possam atingir esta primazia para o bom andamento contratual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

227 No caso, por exemplo, da recomposição de preços, salientamos as lições de Marçal Justen Filho:  

“A revisão de preços envolve análise ampla e minuciosa da situação do particular e abrange várias 

etapas. [...] consiste na verificação de todos os custos originariamente previstos [...] na investigação 

dos custos que efetivamente oneraram o particular ao longo da execução [...] e a comprovação da 

ocorrência de algum evento imprevisível e superveniente apto a produzir o desequilíbrio entre os 

custos estimados e os efetivamente existentes. A quarta etapa reside na adoção de providência 

destinada a reduzir os encargos ou a ampliar as vantagens, de modo a assegurar a manutenção da 

relação original”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10.ª ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 555. 
228 BRASIL. Código Civil: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 

será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 de 

outubro de 2018. 
229 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos. [...] §1.º Os prazos de 

início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 

cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 28 de outubro 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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Todavia, quando se menciona que os atos são corruptos, apesar de não 

ser condição essencial para o ato, como já dissemos, o envolvimento do agente 

público fiscalizador dos atos é papel fundamental para a caracterização do ato 

ilegal, pois o atingimento do patrimônio público ocorrerá com a violação 

proposital do equilíbrio econômico-financeiro230 para incursão na fraude 

mencionada. 

Este conluio, portanto, cria, assim como no inciso anterior, uma 

relação de dependência e de ganhos ilícitos para ambas as partes, violando o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas não é só. Possibilita o 

fortalecimento de uma relação espúria para o desperdício de patrimônio público, 

gerando um sistema de estabilidade, de proteção das partes envolvidas e de 

retroalimentação231 do sistema de corrupção e da pessoa jurídica. 

Novamente, os prejuízos são inestimáveis para a concorrência, haja 

vista a tendência de perpetuação dos “superastros”232 nas consecuções 

contratuais públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 Trata-se de um princípio fundamental do Direito Administrativo. CARVALHOSA, Modesto. 

Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1.ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 239. 
231 Ainda nas lições de Modesto Carvalhosa, sustenta o autor que “a corrupção sistêmica, ou seja, 

aquela estrutural, que se autoalimenta e se reproduz, encontra nas obras públicas e naquelas 

contratadas pelas empresas estatais o seu maior campo de incidência. Essa modalidade grave de 

corrupção, leva ao desperdício de centenas de bilhões do orçamento, ao enriquecer com 

superfaturamento as empreiteiras e com propinas, a classe política e seus partidos e os servidores 

públicos ‘encarregados’[...]”. CARVALHOSA, Modesto. Da cleptocracia para a democracia em 

2019: um projeto de governo e de estado. 1.ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 97. 
232 “O que a Mãos Limpas e a Lava Jato revelam ao público é que mesmo pessoas abastadas e 

politicamente bem-sucedidas são capazes de prosseguir anos a fio em práticas de corrupção e desvio 

de verbas públicas sem considerar os reflexos sociais, políticos e econômicos negativos”. CHEMIM, 

Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 

230-231. 
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1.3.5 Intervenções probatórias fraudulentas 

 
 

Por fim, em relação ao último comportamento ilícito disciplinado, 

para o fechamento do ciclo de corrupção, mencionamos o disposto no art. 5.º, 

inciso V, da Lei n.º 12.846/13233, que determina ilícita a conduta que dificulta 

atividade de investigação ou de fiscalização de apuração das ilicitudes 

praticadas. 

Trata-se de ponto sensível nas questões de apuração de fatos ilícitos 

praticados. A pessoa jurídica que se encontra em investigação tem uma condição 

de imputada pela ilicitude ocorrida. Diante disso, diz Modesto Carvalhosa234 que 

a pessoa jurídica teria a prerrogativa dos acusados nos demais processos penais, 

no que tange ao princípio da proibição de produção de provas contra si (“nemo 

tenetur se detegere”235), ou seja, não poderia ser compelida a apontar as provas 

que indicariam sua responsabilidade236, logicamente, com a ressalva dos acordos 

 

 

233 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5o - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: 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”.        Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
234 “Isto porque se as garantias penais devem sempre ser respeitadas no processo administrativo 

sancionatório, com maior razão devem ser absolutamente observadas no processo penal-administrativo 

instituído na presente lei. E o direito subjetivo fundamental nesse campo é o de não produzir a pessoa 

jurídica ré provas contra si mesma - nemo tenetur se detegere”. CARVALHOSA, Modesto. 

Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 244-245. 
235 “A Constituição Federal assegura ao indiciado e ao réu o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII). Entre 

nós, foi consagrado o princípio da não autoincriminação (consubstanciado no brocardo latino nemo 

tenetur se detegere). Não pode, assim, o acusado ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se 

optar por permanecer calado, o seu silêncio não importará confissão, nem poderá ser interpretado em 

prejuízo da defesa (art. 186 do CPP)”. BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 12.ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 470. 
236 Em acréscimo, salientamos a posição de Deltan Dallagnol, que defende a postura de ponderação do 

direito de não autoincriminação do acusado, diante do conjunto probatório, fato que pode ser sopesado 

na apuração de fatos abrangidos pela Lei Anticorrupção. DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As 

lógicas das provas no processo: prova indireta, indícios e presunções. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2015, p. 307-308. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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de leniência, onde a colaboração é efetiva para a demonstração do conjunto de 

fatos e de provas cabíveis.237
 

Neste inciso em análise, a proibição de obrigação da pessoa jurídica 

não abrange a conduta ativa da pessoa jurídica que, por meio de seus 

proprietários, representantes, gerentes e outras formas de poder de  decisão, 

passa a obstruir a ação estatal de apuração das condutas ilícitas perpetradas. 

Significa que a pessoa jurídica não está obrigada a agir para se 

apresentar e entregar os elementos de prova, mas não poderá ter um 

comportamento ativo que impeça as autoridades à colheita de provas. Neste 

sentido, por exemplo, mencionamos a destruição dos documentos ou “a 

verificação de instalações físicas particulares”238 da pessoa jurídica. Há 

necessidade de que não impeçam a ação normal do poder de polícia 

administrativa, segundo, também, o art. 78 do Código Tribunal Nacional.239
 

Esta conduta permanece inserida na Lei Anticorrupção e representa, 

na esfera penal, a responsabilização dos agentes da conduta ilícita pelo crime 

previsto no art. 305 do Código Penal240, que disciplina sobre a supressão de 

documento público ou particular verdadeiros, dos quais o agente não podia 

dispor. 

 
237 Quanto aos acordos de leniência, “a impunidade destrói qualquer estímulo à colaboração, haja vista 

que o infrator não busca auxiliar a Administração por altruísmo, mas sim pelo intuito de obter um 

benefício individual”. MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella; MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: 

Fórum, 2017, p. 199. 
238 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 67. 
239 BRASIL. Código Tributário Nacional: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática 

de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
240 BRASIL. Código Penal: “Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de 

outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, 

e multa, se o documento é particular”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
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Neste ponto, podemos mencionar os livros registrários, informatizados 

ou não, que são obrigatórios para a pessoa jurídica, bem como a documentação 

que fundamenta os atos e os comportamentos efetivados na realização contratual 

com o Poder Público. A ação de destruição deste material documental 

fundamental pode impelir conduta de obstruir a ação estatal na apuração das 

ilicitudes. 

Ressaltamos, ainda, os reflexos penais de tais condutas com a 

subtração ou inutilização de livro ou documento disciplinada no art. 337 do 

Código Penal241, ou seja, conduta altamente perniciosa para a apuração dos fatos 

ilícitos constatados pela Lei Anticorrupção.242 Ou ainda, a própria corrupção 

ativa, prevista no art. 333 do Código Penal243, quanto à omissão ou retardo de 

ato de ofício, no que tange, por exemplo, à documentação adequada dos 

comportamentos documentais públicos. 

O comportamento, que tinha sua previsão para as pessoas físicas, com 

a Lei Anticorrupção, abrangerá a possiblidade de responsabilização da pessoa 

jurídica com as devidas sanções, quando houver a obstrução de apuração das 

condutas. 

No mesmo sentido, podemos exemplificar as ameaças sofridas pelas 

testemunhas sobre os fatos relacionados à apuração das condutas ilícitas. Por 

vezes, funcionários públicos, que tenham contato com a prática das infrações 

previstas na seara em estudo, podem ser ameaçados de formas incontáveis para 

que modifiquem ou omitam fatos relacionados às infrações penais. 

 
 

241 BRASIL. Código Penal: “Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, 

processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em 

serviço público: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso 

em: 28 de outubro de 2018. 
242 Ainda mais pelo afastamento da prova da infração para benefício de outrem. STEFAM, André. 
Direito penal: parte especial (arts. 235 a 359-H). 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 698. 
243 BRASIL. Código Penal: “Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a  funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 

(doze) anos, e multa”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-


109 
 

 

Em tais condutas, podemos mencionar, além da imposição da conduta 

ilícita prevista na Lei Anticorrupção para a pessoa jurídica, o cabimento, por 

exemplo, da imputação prevista no art. 343 do Código Penal244, onde os 

envolvidos na apuração dos fatos podem receber a afronta de seus direitos por 

meio da compra de suas consciências.245 Mas não é somente esta conduta que 

pode ter cabimento, haja vista poder ser a mais incisiva para esta espécie de 

crime. 

Salientamos, ainda, a coação no curso do processo, conforme o art. 

344 do Estatuto Repressivo246, onde o comportamento empregado em relação a 

estas pessoas ainda pode ser mais afrontoso, quando se mencionam violência 

física ou grave ameaça247 para que possam se sujeitar aos mandamentos de 

manutenção do sistema de corrupção. 

Enfim, todas as condutas, que possam ser praticadas para o 

constrangimento da ação de investigação pelas infrações previstas na Lei 

Anticorrupção, poderão, também, incidir no referido dispositivo legal, 

impedindo ações de frustração do Estado e estendendo as punições para a pessoa 

jurídica inserida nos fatos. 

 

 

 

 
 

244 BRASIL. Código Penal: “Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem 

a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a 

verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: Pena - reclusão, de três a quatro 

anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido 

com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que 

for parte entidade da administração pública direta ou indireta”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 de outubro 

de 2018. 
245 Trata-se de corrupção ativa da testemunha. STEFAM, André. Direito penal: parte especial (arts. 

235 a 359-H). 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 750. 
246  BRASIL. Código Penal: “Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer 
interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é 

chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena - 

reclusão, de  um a  quatro anos, e  multa,  além da  pena  correspondente  à  violência”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 28 de outubro 

de 2018. 
247 STEFAM, André. Direito penal: parte especial (arts. 235 a 359-H). 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p. 753. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Portanto, após o entendimento da seara criada pelo Estado para a 

contratação com a pessoa jurídica, com as características e riscos de geração de 

negócios ilícitos corruptos248, as condutas ilícitas necessitam ser identificadas e 

apuradas para o entendimento das inserções e das manutenções dos sistemas 

corruptos em tais contratações. Passaremos, então, à identificação das sanções 

previstas na Lei Anticorrupção aos comportamentos ilícitos estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 Ainda na visão de Luiz Regis Prado, a atividade econômico-empresarial atinge diversas áreas como 

as ordens tributária, financeira, monetária e a relação de consumo, constituindo-se em bem 

juridicamente-penal supraindividual. PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 28. 
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2 SANÇÕES CABÍVEIS ÀS CONDUTAS ILÍCITAS NA LEI 

ANTICORRUPÇÃO 

 

A Lei Anticorrupção trouxe, além das possíveis sanções aplicadas na 

esfera criminal, duas categorias de medidas punitivas para a pessoa jurídica no 

que tange às práticas combatidas em seu texto, quais sejam, as punições 

administrativas e as sanções judiciais.249
 

Em primeiro plano, evidencia a lei as medidas administrativas do 

poder de polícia estatal, com a imposição de multa e com a publicidade advinda 

das publicações das condenações, não excluindo a reparação dos danos (art. 6, 

§3.º, da Lei n.º 12.846/13).250
 

Em sequência, expõe as punições judiciais advindas de ação civil 

pública com a determinação de perdimento de bens, direitos e valores, de 

suspensão ou de interdição parcial de suas atividades, a dissolução compulsória 

e a proibição de recebimentos de financiamentos e de incentivos por parte de 

instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público. 

Neste ponto, devemos frisar que as sanções previstas e a forma de  

suas aplicações no caso concreto intervirão no funcionamento da empresa e, por 

isso, há extrema importância de análise da repercussão de tais punições frente ao 

mercado e à concorrência, diante do futuro comportamento de tal empresa na 

condução das atividades. 

 

 

 
 

249 “Na sua função de moralização do processo colectivo, os tribunais controlam também o respeito 

pela finalidade dos direitos ou das instituições. Sem dizer expressamente que castigam a fraude 

cometida ou a má-fé, reprimem o contornamento do processo, mas também o da personalidade 

jurídica”. SAINT-ALARY-HOUIN, Corinne. A moralização dos processos colectivos: um olhar 

sobre a jurisprudência recente. Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do 

direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2001, p. 543. 
250 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 6º, §3.º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, 

em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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2.1 PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 

Em relação às punições administrativas, evidenciamos um papel 

fundamental do Estado na consecução do combate à corrupção. O Poder 

Executivo, pelas próprias funções de gerenciamento e de aplicação dos recursos 

públicos e do desenvolvimento administrativo, por ser o condutor dos negócios 

do Estado, tem por obrigação zelar por tais relações, para que estas sejam as 

mais benéficas no sentido de atingimento de finalidades positivas para a 

coletividade. 

Por tais motivos, o estudo de tais punições afetas ao Estado é 

necessário. Para tanto, apesar de outras punições serem possíveis a cada esfera 

de separação dos três Poderes do Estado, Legislativo e Judiciário, em relação às 

Comissões Parlamentares de Inquérito, quanto aos seus investigados do 

primeiro, e em relação aos réus nas esferas civil e criminal, a Lei Anticorrupção 

já atribuiu a competência à Controladoria-Geral da União251, na esfera do Poder 

Executivo Federal, com a composição designada de dois ou mais servidores 

estáveis para comporem a comissão que fará o relatório final para o julgamento. 

O instrumento em questionamento para aplicação de tais sanções é o 

Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), nome este atribuído pelo 

Decreto n.º 8.420/15, que regulamentou os instrumentos previstos na Lei n.º 

12.846/13.252
 

 
 

251 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2018. 
252 BRASIL. Decreto n.º 8.420/15: “Art. 2º A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa 

jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6º da Lei nº 12.846, de 2013, será 

efetuada por meio de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR”. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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Assim, a identificação do potencial da punição determinada é fator 

que pode interferir nos resultados do funcionamento da empresa e, 

consequentemente, do mercado em relação ao infrator, quanto à esfera 

administrativa, demonstrando que o instituto pode ter ou não interferência na 

regulação da concorrência. 

 

 
2.1.1 Imposição de multa 

 
 

Conforme a ressalva da própria lei em estudo, as punições trazidas não 

impedem a indenização pelos danos causados, conforme já mencionado no art. 

6, §3.º, da Lei n.º 12.846/13. Assim, observaremos a fixação da multa 

estipulada. 

Diante do art. 6.º, inciso I, da Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas 

responsáveis pelos atos lesivos responderão pela multa253, que consistirá no 

pagamento do valor 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 

faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 

administrativo, com a exclusão dos tributos, a qual não será inferior à vantagem 

auferida, quando for possível sua estimação. 

Em relação ao valor da multa, temos o patamar de 0,1% até 20% do 

faturamento bruto. Trata-se de valor que possui uma elasticidade jurídica, em 

primeiro plano, diante de um julgamento administrativo, que poderia bem 

representar o princípio da proporcionalidade, para adequação do caso concreto à 

empresa que cometeu a atividade ilícita. 

 

 

 

253 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 6º - Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 

consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: I - multa, no 

valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último 

exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca 

será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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De fato, algumas análises são importantes sobre tal punição para a 

identificação de um cenário mais amplo com diversas repercussões de 

interpretação a respeito da multa. No caso, por exemplo, da empresa Odebrecht, 

em 2016, houve a aplicação de multa no valor de US$ 419,8 milhões254, em 

relação aos atos de corrupção. Portanto, multa altamente considerável para as 

práticas ilícitas constatadas. 

Inicialmente, poder-se-ia questionar o parâmetro do faturamento bruto 

da empresa como critério de fixação da multa. Permitir-se a fixação de uma 

multa que atinja até 20% de tal faturamento seria demonstrar uma inviabilidade 

de exercício da atividade da empresa que possua pequena margem de lucros e 

que necessite de cada parte para a consecução de suas atividades. 

O fato acarretaria, talvez, a quebra da empresa, diante do ato 

praticado. De fato e de igual forma, não se pode afastar o fato de que aquele que 

pratica a conduta ilícita pode se utilizar de empresas “fantasmas” ou 

“laranjas”255, para a consecução das atividades ilícitas (art. 5.º, inciso III, da Lei 

n.º 12.846/13)256 e, por isso, a empresa pode ter sido criada, exatamente, com tal 

finalidade. 

 

 

 

 

 

 
 

254 ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rego Monteiro; GIZZI, Guilherme Frederico Tobias de 

Bueno. Fraudes corporativas e programas de compliance. Curitiba: InterSaberes, 2018, p. 108. 
255 Em conceituação: “O uso de empresa ‘fantasma’ é a prática de fraude à licitação que consiste na 

criação, por meio de registro nas juntas comerciais, de empresas que não atuam de fato no mercado 

(ou atuam se valendo da estrutura empresarial de outra), mas ‘participam’ das licitações públicas com 

o intuito único de conferir aparência de ampla competitividade ao certame”. SANTOS, Franklin 

Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e 

prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
256 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 5.º - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional  

ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no 

parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 

assim definidos: 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”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Então, o argumento de quebra da empresa, sob o pretexto de se 

reconhecer afronta ao princípio da livre-iniciativa não prospera257 e não pode ser 

suscitado, pois viola o princípio de que “ninguém pode se valer da própria 

torpeza”. Com a possível quebra, também, para o mercado e para  a 

concorrência, há possibilidade de se implementar uma inovação destruidora 

(“destruição criadora”) de uma posição ilícita de mercado para dar caminho e 

espaço a novas empresas.258
 

De outro lado, o piso mínimo para a imposição de multa para a pessoa 

jurídica que participou do ato ilícito corruptivo é irrisório, tornando-se um 

estímulo ou mais um elemento de custo que será embutido nas despesas da 

empresa, em nada impedindo a prática ou a reiteração da conduta. 

Neste sentido, o faturamento bruto do último exercício da pessoa 

jurídica é o valor considerado para a fixação do cálculo-base de imposição de 

multa259, conforme art. 21 do Decreto n.º 8.420/15260, explicitado pela Instrução 

 

257 Sobre a razoabilidade e a proporcionalidade da imposição de multa, defendem Marinela, Paiva e 

Ramalho que o escopo da Lei Anticorrupção não é afetar a livre-iniciativa, respaldando o princípio da 

função social da empresa. MARINELA, Fernanda; RAMALHO, Tatiany; PAIVA, Fernando. Lei 

anticorrupção: lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 200. 
258 “O empresário bem-sucedido ascende socialmente e, com ele, a sua família, que adquire, a partir 

dos frutos de seu sucesso, uma posição que não depende imediatamente de sua conduta pessoal. Esse 

representa o fator mais importante de ascensão na escala social, no mundo capitalista. Como isso 

ocorre com a destruição pela concorrência de negócios antigos e, portanto, das vidas deles 

dependentes, sempre corresponde a um processo de declínio, perda de prestígio, de eliminação. Esse 

destino também ameaça o empresário cujos poderes estejam em declínio, ou os seus herdeiros, que 

receberam sua riqueza sem sua habilidade. Isso não acontece apenas porque todos os lucros 

individuais se esgotam, não tolerando o mecanismo concorrencial nenhum valor excedente 

permanente, mas, antes, aniquilando-os exatamente por meio desse estímulo da luta pelo lucro que é a 

força propulsora do mecanismo; mas também porque no caso normal as coisas acontecem de modo 

que o sucesso empresarial se incorpore à propriedade de um negócio; e esse negócio usualmente é 

levado à frente pelos herdeiros, no que em breve se tornam linhas tradicionais, até que novos 

empresários o suplantem”. SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: 

uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia 

Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 152. 
259 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 89. 
260 BRASIL. Decreto n.º 8.420/15: “Art. 21. Ato do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral 

da União fixará metodologia para a apuração do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos 

para fins de cálculo da multa a que se refere o art. 6º da Lei nº 12.846, de 2013. Parágrafo único. Os 

valores de que trata o caput poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de: I - 

compartilhamento de informações tributárias, na forma do inciso II do §1º do art. 198 da Lei nº 5.172, 

de 25 de outubro de 1966; e II - registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica 
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Normativa n.º 1/15 da Controladoria-Geral da União261, com as regras atinentes 

aos cômputos necessários. 

Sob esta primeira ótica, representa um estímulo ao ato ilícito, 

desprotegendo a livre concorrência262, pois aquele que tem poder econômico 

suporta o pagamento para manter o relacionamento ilícito, até porque o 

julgamento administrativo, para manter vínculos políticos com o ente estatal que 

participa do ato, poderia se manter em patamares irrisórios. 

Observa-se, ademais, que os valores estipulados por tal critério 

equivalem ao ativo lucrativo lícito da empresa, ou seja, o patrimônio empresarial 

tem origem lícita e lastreada em negociações efetivadas. 

Todavia, quando identificarmos que o ativo da empresa é gerado pelo 

produto do ilícito, o critério estipulado é falho, na medida em que se permitiria 

que o infrator permanecesse em poder de até 80% (oitenta por cento) do fruto 

ilícito. Assim, o critério apresentaria falha irreparável. 

Por isso, a Lei Anticorrupção, em seu art. 6º, §4º, dispõe que, na 

impossibilidade de se utilizar tal patamar para a definição do “quantum” de 

faturamento, a multa poderá ser constatada entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Apenas em comparação, podemos 

acusada, no país ou no estrangeiro”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 

2018/2015/Decreto/D8420.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
261 Instrução Normativa n.º 1/15 – Controladoria-Geral da União. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_01_2015.pdf>. 

Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
262 Nas lições de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Ademais, não se deve menosprezar, nas 

sociedades modernas (other directed, na observação de Riesman), o efeito "maria-vai-com-as-outras". 

Se todos fazem, por que não farei? E, todavia, a reprovação social à principal sanção contra a 

corrupção, conforme já se assinalou. De fato, difícil é a prova da corrupção, consequentemente a sua 

punição criminal. Esta reprovação depende, em intensidade sobretudo, da cosmovisão prevalecente. 

Esta leva a comunidade a ser mais ou menos tolerante para com a corrupção, o que, inclusive, varia no 

tempo. Na realidade, há comunidades que pouco se escandalizam com a corrupção-suborno, que 

praticamente a consideram normal”. Prossegue: “A gravidade da corrupção é que ela mina outros 

aspectos da moral social que são indispensáveis para a estabilidade das instituições, ou seja, os 

princípios básicos da forma de governo adotada. Contribui, portanto, para uma desagregação que é 

sempre negativa para a segurança e o progresso dos povos. A democracia não escapa dessa ameaça. A 

experiência mostra não só que ela muito longe está de ser imune à corrupção como certas de suas 

instituições - eleições, partidos - são ambiente propício para o desenvolvimento dessa mácula”. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A corrupção como fenômeno social e político. Revista de 

Direito Administrativo, nº 185, Rio de Janeiro, jul./set. 1991, p. 07 e 18. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_01_2015.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_01_2015.pdf


117 
 

 

observar patamares ínfimos no que tange à Lei de Defesa à Concorrência, que 

prevê patamar entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 2.000.000.000,00 

(dois bilhões de reais).263
 

Novamente, o mesmo raciocínio pode ser aplicado, diante do valor 

irrisório do patamar mínimo e da exorbitância do valor máximo. Constata-se que 

não se discute a proporcionalidade. Discute-se, sim, a forma pela qual tais 

patamares possam ser aplicados, tendo em vista os critérios definidos no art. 7.º 

da mesma lei, para a dosagem do valor final. 

Única ressalva que se faz é que o valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de reais), em muitas vezes de ilícitos, conforme se observa em 

processos que apuraram desvios de bilhões de reais264, também se perfaz em 

valores irrisórios e estimulantes para os infratores. 

Com o julgamento, a intervenção no mercado poderá afetar 

positivamente eliminando a pessoa jurídica que exerce o papel corruptivo, 

protegendo a livre concorrência dos demais ou, dependendo das circunstâncias, 

fomentando o poder econômico corruptivo com aplicações de multas, por vezes, 

desproporcionais ao caso concreto. 

Portanto, a crítica que se faz ao dispositivo é a definição de valores 

que não representam uma sanção adequada ao infrator.265  Demonstrar que o fato 

 
 

263 BRASIL. Lei n.º 12.529/11: “Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os 

responsáveis às seguintes penas: [...] II - no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou 

de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade 

empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será entre 

R$  50.000,00 (cinquenta mil  reais)  e R$  2.000.000.000,00 (dois bilhões  de reais)”.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 09 de 

fevereiro de 2019. 
264 Em matéria publicada pela Revista IstoÉ, em seu sítio eletrônico em 07 de fevereiro de 2017, 

divulgou-se o montante de perda de R$ 200 bilhões de reais em corrupção por ano, conforme 

informações do Ministério Público Federal. Disponível em: <https://istoe.com.br/brasil-perde-cerca- 

de-r-200-bilhoes-por-ano-com-corrupcao-diz-mpf/>. Acesso em: 07 de novembro de 2018. 
265 “Não por outra razão, é comum que os ordenamentos jurídicos impeçam o Estado de cominar 

sanção menor que o benefício gerado pelo comportamento ilícito ao infrator, pois, caso isso fosse 

possível, infringir a lei valeria a pena”. MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017, p. 199. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
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não impedirá a busca por uma indenização em outra esfera, qual seja, judicial, 

ainda é incerto, posto que, às vezes, a medida poderá até não ser proposta ou não 

encontrar futuramente recursos para a cobertura de tais indenizações. 

Algumas ações, que se tornam crescentes no âmbito da Advocacia- 

Geral da União266, buscam o ressarcimento ao erário, mediante a utilização de 

instrumentos judiciais, e não puramente administrativos para o atingimento de 

tal ressarcimento, fato que demonstra que o sistema da Lei Anticorrupção, neste 

ponto, ainda se torna insuficiente. Evidentemente, ressalva deve ser feita em 

relação a acordos de leniência, que serão pontuados nas seções subsequentes. 

Neste ponto, há necessidade de se ter consciência da insuficiência de 

apuração real do verdadeiro total das quantias que possam ser objeto dos 

ilícitos.267 Em contraponto, a Lei Anticorrupção dispõe como orientação, pois, 

faticamente talvez, não seja possível a busca de uma indenização “nunca” 

inferior ao dano causado. 

 

 

266 Trata-se da ação civil de improbidade administrativa n.º 5017254-05.2017.4.04.7000, que tramita 

pela 11ª Vara federal de Curitiba, proposta pela Advocacia-Geral da União, postulando dentre outros 

pedidos o ressarcimento ao erário, diante dos fatos tratados na Ação denominada “Lava Jato”, no 

âmbito civil. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,agu-cobra-ressarcimento- 

de-r-11-3-bi,70001752114> e <https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces 

sual_resultado_pesquisa&txtPalavraGerada=yqvc&hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb& 

selForma=NU&txtValor=501725405.2017.4.04.7000&chkMostrarBaixados=&todasfases=&todosvalo 

res=&todaspartes=&txtDataFase=&selOrigem=PR&sistema=&codigoparte=&txtChave=&paginaSub 

meteuPesquisa=letras>.Acesso em: 26 de agosto de 2018. 
267 Quanto às funções da leniência como instrumento de estímulo à colaboração: “[...] o estímulo à 

colaboração, não obstante seja previsto em diversas leis brasileiras, concretizou-se através da 

metodologia investigatória da delação premiada, que, na esfera penal, consiste na negociação da 

redução da pena, do perdão judicial e da não persecução penal ao agente infrator que colabora com as 

investigações”. Ainda: “Não raro se deduz que o direito sancionador tem como reais propósitos a 

aplicação de penalidades e a repressão aos ilícitos, mas há de se ponderar que a sanção não é um fim 

em si mesmo, mas um instrumento de pacificação das relações sociais sempre vinculado ao interesse 

público, daí a possibilidade de sua modulação para que se atinjam as finalidades da lei: a identificação 

mais ampla e célere possível dos agentes envolvidos nos atos de corrupção empresarial e a reparação 

efetiva do dano causado ao Poder Público. As críticas a esse sistema negocial dão conta de que o 

mesmo estaria violando as regras e os princípios processuais, argumento que não merece prosperar, 

ante o que já foi exposto a respeito da similitude na obediência principiológica, tanto da delação 

premiada quanto do acordo de leniência”. ANDRADE, Jackeline Póvoas Santos de. O combate à 

corrupção no Brasil e a lei n.º 12.846/2013: a busca pela efetividade da lei e celeridade do 

processo de responsabilização através do acordo de leniência. Revista Digital de Direito 

Administrativo - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, vol. 4, n. 1, 2017, p. 188 e 190. Disponível 

em: <www.revistas.usp.br/rdda>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cagu-cobra-ressarcimento-de-r-11-3-bi%2C70001752114
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral%2Cagu-cobra-ressarcimento-de-r-11-3-bi%2C70001752114
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces%20sual_resultado_pesquisa&amp;txtPalavraGerada=yqvc&amp;hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb&amp;%20selForma=NU&amp;txtValor=501725405.2017.4.04.7000&amp;chkMostrarBaixados&amp;todasfases&amp;todosvalores&amp;todaspartes&amp;txtDataFase&amp;selOrigem=PR&amp;sistema&amp;codigoparte&amp;txtChave&amp;paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces%20sual_resultado_pesquisa&amp;txtPalavraGerada=yqvc&amp;hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb&amp;%20selForma=NU&amp;txtValor=501725405.2017.4.04.7000&amp;chkMostrarBaixados&amp;todasfases&amp;todosvalores&amp;todaspartes&amp;txtDataFase&amp;selOrigem=PR&amp;sistema&amp;codigoparte&amp;txtChave&amp;paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces%20sual_resultado_pesquisa&amp;txtPalavraGerada=yqvc&amp;hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb&amp;%20selForma=NU&amp;txtValor=501725405.2017.4.04.7000&amp;chkMostrarBaixados&amp;todasfases&amp;todosvalores&amp;todaspartes&amp;txtDataFase&amp;selOrigem=PR&amp;sistema&amp;codigoparte&amp;txtChave&amp;paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces%20sual_resultado_pesquisa&amp;txtPalavraGerada=yqvc&amp;hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb&amp;%20selForma=NU&amp;txtValor=501725405.2017.4.04.7000&amp;chkMostrarBaixados&amp;todasfases&amp;todosvalores&amp;todaspartes&amp;txtDataFase&amp;selOrigem=PR&amp;sistema&amp;codigoparte&amp;txtChave&amp;paginaSubmeteuPesquisa=letras
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_proces%20sual_resultado_pesquisa&amp;txtPalavraGerada=yqvc&amp;hdnRefId=7433e5c4c058a3bda725dbe168b68eb&amp;%20selForma=NU&amp;txtValor=501725405.2017.4.04.7000&amp;chkMostrarBaixados&amp;todasfases&amp;todosvalores&amp;todaspartes&amp;txtDataFase&amp;selOrigem=PR&amp;sistema&amp;codigoparte&amp;txtChave&amp;paginaSubmeteuPesquisa=letras
http://www.revistas.usp.br/rdda
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Como restrita solução, conforme dispõe a Lei, em seu art. 7.º, inciso 

II, o critério poderia ser identificado como a potencialidade lesiva a ser almejada 

com a relação jurídica ilícita, sob o título de “vantagem pretendida”. Mesmo 

assim, em relações jurídicas ilícitas continuativas, em obras de grande porte e 

em infinidades de adendos contratuais, não há como se definir, muitas vezes, o 

valor total dos danos causados. 

 

 
2.1.2 Publicação extraordinária da decisão condenatória 

 
 

Outra consequência da responsabilização administrativa da empresa 

na esfera da Lei Anticorrupção é a medida sancionadora da publicação 

extraordinária da decisão condenatória268 (art. 6.º, inciso II, da Lei n.º 

12.846/13). 

Consiste em uma medida denominada “name and shame”269 pelo 

Manual de Responsabilização Administrativa da Pessoa Jurídica270 editado pela 

Controladoria-Geral da União para a definição de critérios e definições básicas 

das esferas de incidência dos atos ilícitos frente ao disciplinamento jurídico. 

 

268 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 6º - 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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
269 Por exemplo, em casos de eleições, citamos artigo publicado no Journal of Regional Analysis and 

Policy: “Just as transportation to the polls can be a method of reducing the cost of voting, making the 

C term a target for voting “transactions,” the D term is also a potential transactional term. The D term 

need not be only a psychological cost of abstention, but can include any payment to vote, including 

direct monetary payments, employment or promises of employment, or any sort of inkind payment to 

go to the polls. The D term, of course, includes social - pressure or psychological costs, such as a 

threat to publicize the names of nonvoters to publically shame them”. LACOMBE, Donald J.; 

COATS, R. Morris; SHUGHART II, William F.; KARAHAN, Gökhan. Corruption and voter 

turnout: a spatial econometric approach. Disponível em: <http://www.jrap- 

journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n2_a5_lacombe_etal.pdf>. Acesso em: 05 de dezembro 

de 2018. 
270 No portal da transparência da Controladoria-Geral da União, há apresentação de um Manual para 

esclarecimento sobre as esferas e os objetos de responsabilização na prática de atos ilícitos 

identificados. BRASIL. Controladoria-Geral da União. Disponível em: 

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/imagens/CURSOPAR.png/view>. 

Acesso em: 26 de agosto de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/imagens/CURSOPAR.png/view
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Trata-se, portanto, de ampla divulgação para o conhecimento da coletividade 

técnica e em geral da incidência da pessoa jurídica na prática dos atos ilícitos 

que foram analisados e julgados no Processo Administrativo de 

Responsabilização. 

Tal fenômeno tem por finalidade o constrangimento legal da empresa 

que fora considerada corrupta, para que a coletividade possa ter conhecimento 

sobre o nome da empresa e as atividades ilícitas que exerce, na tentativa de 

coibir e inibir novas práticas ilícitas como aquelas que foram praticadas, 

demonstrando que esta não usufrui de confiança do mercado para o exercício de 

tais atividades. 

Ainda em aspectos de definição jurídica, a própria lei, em seu art. 6.º, 

§5.º, disciplina a forma pela qual a divulgação da situação administrativa da 

empresa ocorrerá e em quais locais e abrangência seriam atingidos com a 

publicação.271
 

A mesma norma foi repetida pelo Decreto n.º 8.420/15, em seu art. 24, 

para o esclarecimento da medida. Todavia, observamos que se trata de uma mera 

repetição do texto legal.272
 

 

 
 

271 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 6º - Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas 

consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: §5.º 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”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
272 BRASIL. Decreto n.º 8.420/15: “Art. 24. A pessoa jurídica sancionada administrativamente pela 

prática de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei n.º 12.846, de 2013, publicará 

a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente: I - em meio 

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; II - em edital afixado no próprio estabelecimento 

ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo  

prazo mínimo de trinta dias; e III - em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na 

página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a que se refere o caput será feita a 

expensas da pessoa jurídica sancionada”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
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No que tange à publicação, alguns pontos ainda merecem ser 

analisados no entendimento da sanção administrativa. A sentença condenatória 

emanada no Processo Administrativo de Responsabilização será devidamente 

divulgada a expensas da pessoa jurídica infratora. 

Por isso, constatamos que, além de se tornar uma obrigação de fazer, o 

custo da implementação da medida permanece afeta ao infrator. Evidentemente, 

não se pode paralisar a publicação dos atos, sob o argumento de que a empresa 

não teria condições financeiras para tanto. 

A publicação deverá ocorrer e, se o caso, ser posteriormente cobrada 

da pessoa jurídica, evitando-se a burla na norma legal que disciplina tal 

publicidade. 

Outro aspecto de relevância é o entendimento de que as comunicações 

deverão ser efetivadas nas áreas específicas da infração e da atuação da pessoa 

jurídica. Evidentemente que, se existir qualquer órgão de classe, associação, 

federação ou conselho, estes serão comunicados para o conhecimento geral dos 

fatos. 

Além disso, por meio de instrumento de grande circulação nacional, 

também será dado conhecimento sobre as manobras ilícitas utilizadas pela 

empresa para a coletividade em geral, inclusive, com a publicação de editais. 

As finalidades, conforme constatadas, estão afetas à ligação do nome 

da empresa à prática de atos ilícitos. Tal demonstração aponta para o fato de que 

há a determinação de um prazo mínimo para a publicação em 30 (trinta) dias. 

Em relação ao prazo, a previsão de constar apenas o prazo mínimo 

poderia demonstrar uma aparente exasperação da penalidade a ser imposta, 

posto que, de forma argumentativa, não haveria prazo máximo para o 

conhecimento de todos de forma prolongada sobre a conduta praticada, o que 

traria uma incerteza e uma imposição de ônus exacerbada.273
 

 

273 Nesta lacuna legislativa, alguns argumentos poderiam surgir sobre a onerosidade excessiva da 

ausência de tempo máximo na publicação. Todavia, diante da inovação legislativa, não há como 
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As publicações e conhecimentos gerais sobre a conduta ilícita não 

podem se eternizar no cenário do mercado, tendo em vista que não se trata de 

infração imprescritível. Por isso, a publicação poderia permanecer, em tese, por 

prazo não superior ao prazo da prescrição, qual seja, 05 (cinco) anos, conforme 

dispõe o art. 25, “caput”, da Lei n.º 12.846/13.274
 

Evidentemente que ainda repousa o tema em aspecto de 

discricionariedade do aplicador da sanção administrativa, mantendo-se, 

possivelmente, um critério similar ao identificado no art. 7.º da Lei 

Anticorrupção para a definição do “quantum” de sanção aplicada. 

Por fim, a lei permite, ademais, que as publicações permaneçam no 

próprio estabelecimento ou nos locais de exercício de atividades. É a 

demonstração de que aquele que procura pelas atividades da empresa corrupta 

saberá, mesmo que não consulte qualquer meio de informação, as condutas 

praticadas e as sanções empregadas contra a empresa. 

Diante da evolução dos meios de comunicação, de igual forma, 

constatamos que os sítios eletrônicos representam uma das maiores fontes de 

“marketing” e de divulgação do nome empresarial.275 Portanto, a obrigação de se 

 

respaldar a pretensão pelo Código de Processo Civil, que não previu como matéria de embargos à 

execução tal fenômeno para contraposição à publicação administrativa. BRASIL. Código de Processo 

Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] III - excesso de execução 

ou cumulação indevida de execuções [...] VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como 

defesa em processo de conhecimento [...] §2.º Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia 

quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se 

processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a 

prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não 

prova que a condição se realizou”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
274 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta 

Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 

em que tiver cessado”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
275 Cláudio Torres ressalta a importância e o potencial da divulgação e marketing expressados na 

internet para o atingimento de resultados desejados. “As ferramentas de busca, em conjunto com os 

blogs, transformaram as pesquisas por produtos em pesquisas por informações. Elas se especializaram 

cada vez mais em encontrar sites, capturar seu conteúdo e relacionar o conteúdo a palavras-chave, a 

fim de apresentar um resultado muito mais rico e útil para quem pesquisa. Os blogs se especializaram 

em publicar conteúdo relevante sobre assuntos específicos, e como são milhões de blogs, eles formam 

uma enorme biblioteca de conteúdo”. TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo o que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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constar na página de internet as informações constantes do edital é mais um 

instrumento que apontará a conduta ilícita da pessoa jurídica para que haja 

amplo e irrestrito conhecimento à coletividade sobre os fatos condenados 

administrativamente. 

Assim, constatamos que a Lei Anticorrupção prestigiou o princípio da 

ampla publicidade dos atos ilícitos em sua forma mais abrangente para o 

combate aos atos ilícitos constatados na esfera administrativa de apuração e de 

punição da pessoa jurídica. 

Observamos, também, outras ferramentas admitidas pela Lei 

Anticorrupção para que os fatos não se percam difusamente em processos 

administrativos e judiciais, no que tange às punições aplicadas. 

Os bancos de dados em forma de cadastros restaram respaldados pela 

referida lei. A primeira norma que trata do assunto é o Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas276, conforme o art. 22 da Lei n.º 12.846/13. 

Nas palavras de Modesto Carvalhosa277, o referido cadastro não 

repousa somente nos aspectos punitivos advindos da esfera administrativa da Lei 

Anticorrupção. O referido cadastro deverá “dar publicidade dos posteriores 

efeitos judiciais da originária punição penal-administrativa ocorrida, ou seja, das 

condenações ressarcitórias decretadas na ação civil pública”, não se restringindo 

apenas aos aspectos sancionadores da lei em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São 

Paulo: Novatec, 2009, p. 83. 
276 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
277 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 

n.º 12.846 de 2013. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 420. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Além disso, temos também uma obrigação aos três Poderes de 

manutenção278 e de inserção das informações punitivas no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas.279 A manutenção do referido cadastro tem por 

finalidade manter os registros de pessoas jurídicas que permanecem proibidas de 

contratação com o Poder Público. 

A inserção dos dados é de fundamental importância. Os Poderes do 

Estado, para a demonstração de probidade de seus atos, deverão agir de forma 

transparente para impedir que pessoas jurídicas sujeitas à corrupção estejam 

participando de sistemas de desvios de recursos nas negociações ilícitas. 

Caso contrário, a omissão pode gerar para tais poderes, inclusive, 

questões afetas à dúvida quanto à moralidade e à idoneidade daqueles que têm 

primordialmente a função de evitar os fatos praticados. A ausência de 

alimentação do banco de dados permitiria a manutenção do sistema corrupto, 

com a continuação das relações negociais espúrias e sem controle por parte da 

população. 

Por isso, haverá abertura de comportamento, sendo que tais entes 

deixarão evidenciado de forma objetiva que a “vontade de manutenção” dos 

ilícitos seria uma decisão dos três Poderes do Estado. Não se trata de puros 

cadastros administrativos restritos. Em realidade, existem de forma indireta, e 

não menos importante, comportamentos objetivos que apontam para a admissão 

de estímulo ao sistema corrupto coibido. Após a apresentação deste aspecto 

 

278 Todavia, o estímulo à manutenção de obras paralisadas em relação a supostos atos ilícitos pode 

inverter a dinâmica de coibir as manobras ilícitas. Salientem-se algumas medidas a serem  

manifestadas pelos Poderes de Estado, quanto à mudança da Presidência do Supremo Tribunal Federal 

e as intenções manifestadas quanto às obras paralisadas pelo Poder Judiciário em instâncias inferiores 

da Justiça. Disponível em: 

<https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/nacional/noticia/2018/08/28/na-presidencia-do-stf-tof 

foli-tentara-destravar-obras-paradas--352648.php>. Acesso em: 28 de agosto de 2018. 
279 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/nacional/noticia/2018/08/28/na-presidencia-do-stf-tof%20foli-tentara-destravar-obras-paradas--352648.php
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/nacional/noticia/2018/08/28/na-presidencia-do-stf-tof%20foli-tentara-destravar-obras-paradas--352648.php
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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jurídico, podemos analisar os reflexos específicos para a pessoa jurídica diante 

da concorrência e do mercado. 

A pessoa jurídica, por ter seu nome divulgado e atrelado à prática de 

ilícitos, recebe um ônus e uma diminuição da “marca”.280 Em um mercado 

altamente competitivo, ainda mais quando se discutem mundialmente as 

questões afetas à corrupção281, a vinculação do nome da pessoa jurídica a tais 

atos gerará situação fática de afastamento de consumidores e de outros 

negociadores em relação aos produtos da empresa. 

As relações empresariais restarão prejudicadas e os possíveis 

financiamentos poderão estar bloqueados. Neste ponto, salientamos que, no 

sistema de financiamento empresarial, fomentando o investimento em 

infraestrutura, por exemplo, há necessidade de a pessoa jurídica angariar capital 

para os passos iniciais de seus projetos e de início de suas atividades 

empresariais. 

Por isso, com o nome empresarial registrado nos cadastros, a pessoa 

jurídica não encontrará documentação hábil para obter o levantamento 

financeiro para o fomento das atividades até que pudesse se pagar pelos 

trabalhos efetivados. 

Além da impossibilidade de alavancagem dos empreendimentos, a 

pessoa jurídica ainda poderá ter outros resultados negativos advindos dos 

editais.282 Em um exemplo em que a pessoa jurídica dependa de venda de 

 

280 Em relação à importância da marca: “A primeira maneira de conquistar clientes e vendas, e mais 

usada, enfoca a geração de preferência de marca entre as escolhas de marca consideradas pelos 

clientes, ou seja, vencer a concorrência. Os estrategistas de marketing pensam em si mesmos como 

guerreiros em uma batalha por preferência de marca”. AAKER, David. Relevância de marca: como 

deixar seus concorrentes para trás. Tradução de Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: 

Bookman, 2011, p. 24. 
281 O jornal Folha de São Paulo, em sua página eletrônica, divulgou em 15 de março de 2018 mais 

quedas das ações da Petrobras, em razão da queda dos lucros, também por vinculação aos acordos 

efetivados com os Estados Unidos da América em face dos aspectos ilícitos vinculados às ações 

anticorrupção. Matéria: “Ações da Petrobras caem mais de 4% pressionadas por prejuízo; Bolsa 

recua”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/prejuizo-da-petrobras- 

desagrada-e-acoes-caem-mais-de-4.shtml>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
282 “Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2009), 

propostas fictícias ou de cobertura, também conhecidas como propostas ‘pró-forma’, complementares, 
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produtos como fornecedor, seja por relação de intermédio, seja por  relação 

direta ao consumidor, terá uma diminuição de fomento financeiro pela venda de 

produtos, de igual forma, com a redução de seu capital para a manutenção de seu 

custo de sobrevivência283 ou “capital de giro”.284
 

Do mesmo modo, não há possibilidade de se mensurar em cada setor e 

em cada pessoa jurídica quais seriam as reais consequências para a empresa, 

caso esta não seja extinta285, quando as publicações atingirem o conhecimento 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cortesia, figurativas ou simbólicas, são a forma mais comum de fraudes à licitação, principalmente 

pelo fato de conferirem um caráter aparente de competitividade ao certame licitatório, com o objetivo 

de afastar investigações pelas autoridades de controle e defesa do Estado”. SANTOS, Franklin Brasil; 

SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção 

de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 59. 
283 Observando um conceito de capital social da empresa no sentido moderno, demonstramos a 

necessidade de proteção, também, de propriedade intelectual. Nas palavras de Antunes Soares de 

Camargo: “Em um mundo cada mais globalizado e desmaterializado, é fundamental ao empreendedor 

se preocupar com a proteção de seus bens intangíveis, que incluem as marcas, patentes, nome 

empresarial, desenhos industriais, nome de domínio e software entre outros direitos que possam lhe 

render verdadeiros diferenciais competitivos. São bens e direitos que resultam da inteligência e da 

inovação humana e que possuem um potencial de mercado, portanto passíveis de proteção jurídica 

para que seu titular possa extrair o benefício econômico desejado sem perturbações de terceiros e, ao 

mesmo tempo, sem causar efeitos sociais negativos”. CAMARGO, André Antunes Soares de. 

Aspectos jurídicos do ambiente empresarial brasileiro. São Paulo: Almedina, 2018, p. 52-53. 
284 Quanto à lucratividade que definirá a formação de preços, salientamos as palavras de Joel Santos, 

em relação às causas que contribuem para o aumento da taxa de retorno de investimento operacional: 

“a) Aumento do volume físico das vendas. b) Aumento das vendas em função de reajustamento do 

preço de venda unitário. c) Redução de custos em função de medida que proporciona aumento de 

produtividade. d) Redução do nível de estoque de matérias-primas, deixando-o compatível com o ciclo 

de produção (aumento de rotação ou renovação do estoque em menor tempo)”. SANTOS, Joel José 

dos. Fundamentos de custos para formação do preço e do lucro. 5.ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 

108. 
285 De forma clara, acarretando uma mácula ao nome empresarial, nas palavras de Newton Silveira, 

que dispõe sobre a característica atual do nome empresarial: “A bipolaridade sujeito/objeto vem do 

velho direito comercial. Estamos hoje em pleno direito da empresa, na trilogia 

empresário/empresa/estabelecimento, ou sujeito/atividade/universalidade de bens. O estabelecimento 

empresarial é definido no art. 1.142 do Código Civil de 2002: ‘Considera-se estabelecimento todo 

complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária’”. SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de 

autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5.ª ed. São Paulo: Manole, 2014, 

p. 113. 
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De fato, algumas quebras de pessoas jurídicas poderiam ocorrer. 

Todavia, a manutenção de um sistema de corrupção pela pessoa jurídica, de fato, 

que poderá ser novamente inserida no fomento ilícito relacionado à organização 

criminosa formada, não impedirá novos atos ilícitos e nova lucratividade, caso a 

pessoa jurídica não dependa de atividades lícitas. 

As consequências comuns da divulgação e do armazenamento do 

cadastro das pessoas jurídicas não afetam as empresas que estão protegidas pelo 

sistema de organização criminosa, porque, até o momento em que não se 

descubra a empresa vencedora e o conjunto de participantes ilegais de uma 

licitação, por exemplo, não haverá afetação econômica para o infrator. 

Claramente, não há porque ignorar a utilização de “empresas de 

fachada”286 que transferirão o lucro ilícito para a empresa que esteja inserida nos 

cadastros em questão, burlando o mercado e a concorrência, mantendo-se a 

atividade ilícita, mesmo com a existência de um sistema rigoroso punitivo em 

relação às infrações praticadas. 

Portanto, as medidas administrativas e judiciais deverão abranger toda 

a rede de corrupção e as empresas não poderão ser punidas apenas 

individualmente, posto que o sistema atual de desenvolvimento da corrupção, 

como endemia, não será atingido pelas condenações pontuais. 

A efetividade da medida administrativa somente ocorrerá com o 

trabalho integral, ou seja, com interpretação das condutas dos consortes ilícitos 

de maneira global e geral para as pessoas jurídicas287, afastando de forma mais 

extensiva a corrupção e o sistema de organização criminosa. Conforme já 

 

286 Por exemplo, podemos mencionar: “Com os Panama Papers foi possível compreender melhor a 

mecânica da lavagem de dinheiro em todo o globo via offshores de fachada. Segundo o que se apurou, 

grandes bancos em paraísos fiscais como Suíça, Luxemburgo Principado de Mônaco, Ilhas Jersey, 

dentre outros, solicitavam ao escritório de advocacia Mossack Fonseca, com sede no Panamá, a 

abertura de offshores para seus clientes”. CHEMIM, Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção 

se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 118 
287 “As offshore companies são sociedades empresárias constituídas e estabelecidas em país 

estrangeiro. Não são necessariamente fraudulentas, mas podem servir, como todas as demais 

sociedades, de instrumento para fraudes ou abusos”. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito 

comercial. Vol. 02. 19.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 71. 
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afirmado, a interferência da cúpula do Poder Judiciário288, de forma precitada, 

poderia propiciar o reinício de obras ilícitas, causando novamente o fomento das 

atividades ilícitas. 

Em relação ao mercado e à concorrência, inclusive, com a exclusão 

das ineficiências de aplicação das medidas de punição, os resultados são 

positivos, posto que o atingimento do fomento financeiro por meio da 

contrapropaganda, com as divulgações de editais, permitiria uma higienização 

do sistema do poder econômico gerado, garantindo que novos concorrentes 

possam ter a oportunidade de ingressar no sistema de cooperação empresarial 

para o retorno de atividades lícitas.289
 

Portanto, as medidas contribuem para uma inovação290 em área de 

gestão de atividades de cooperação entre os entes públicos e privados. 

2.2 PUNIÇÕES JUDICIAIS 

 

 
Apesar da existência de diversas punições advindas de legislação 

conexa, por meio de ações de improbidade e da Lei das Licitações, com o 

advento da Lei Anticorrupção destinada às pessoas jurídicas houve a 

 

 

 

288 Disponível em: <https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/nacional/noticia/2018/08/28/na- 

presidencia-do-stf-toffoli-tentara-destravar-obras-paradas--352648.php>. Acesso em: 28 de agosto de 

2018. 
289 Neste sentido: “O processo de reposicionamento por parte de um concorrente existente envolve os 

mesmos estágios. Um concorrente primeiramente contempla o reposicionamento e depois começa a 

investir de fato neste reposicionamento e, por fim, alcança ou não consegue alcançar sua posição 

almejada. Um concorrente estabelecido pode também se reposicionar através de uma sequência de 

etapas. Portanto, os movimentos iniciais feitos por um desafiante no reposicionamento em geral não 

indicam com segurança sua estratégia-alvo derradeira”. PORTER, Michael E. Vantagem 

competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Tradução de Elizabeth Maria de 

Pinho Braga e revisão técnica de Jorge A. Garcia Gomes. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989, p. 447. 
290 “O Estado, entretanto, não é inimigo da empresa. Pelo contrário, ele é parte fundamental da solução 

para os problemas que o mundo atravessa. [...] o Estado pode contribuir para superar a crise e 

proporcionar um espaço mais saudável e dinâmico para a atividade empresarial. [...] um elemento se 

fortalece cada vez mais no bojo dos debates sobre o crescimento econômico: a inovação”. SILVA, 

Virgínia Gomes de Barros e. O papel do estado como agente empreendedor e impulsionador da 

inovação. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: 

concentração e poder econômico. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 365. 
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estipulação, por meio do art. 18 da Lei n.º 12.846/13291, da possibilidade de 

responsabilização judicial da pessoa jurídica, mesmo que já tenha sido punida na 

esfera administrativa. 

Há, assim, uma cumulação de punições permitidas expressamente. 

Além disso, como já tínhamos observado, há possibilidade de fixação de 

indenização, mesmo com a imposição das medidas administrativas. Portanto, 

algumas características necessitam ser estudadas com a identificação das 

punições judiciais trazidas pela Lei Anticorrupção. 

Com a possibilidade de cumulação de punições, importante frisar que 

as punições mais severas e constritivas para a pessoa jurídica restaram afetas ao 

Poder Judiciário. As sanções judiciais trazem o condicionamento de ajuizamento 

de ação civil pública, diante da vinculação da corrupção, ou até outras ações 

possíveis, como instrumento de combate aos atos ilícitos. 

O raciocínio parece simples. Enquanto o órgão administrativo 

responsável pela apuração administrativa das infrações poderá implementar a 

apuração dos fatos, os legitimados para a ajuizamento de ação civil pública 

poderão ainda ter alguma dificuldade de investigação para a colheita de provas. 

Portanto, apenas como ilustração da diferenciação das searas 

punitivas, se não houver uma colaboração entre as esferas para um 

compartilhamento de provas, as sanções mais severas podem permanecer 

obstadas em face da ausência de interligação para as apurações. 

Neste ponto, constatamos que, para as sanções administrativas, 

mencionamos a possibilidade de fixação de multa, que seria proporcional aos 

critérios já evidenciados. A multa determinada poderá ou não atender aos 

reflexos benéficos da lei. Todavia, a multa ainda representa uma medida aquém 

das consequências proporcionais aos praticantes dos atos ilícitos. 

 

291 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa 

jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
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Em relação à divulgação das medidas punitivas podemos identificar 

que a sanção administrativa, que abrange a publicidade das medidas judiciais, de 

igual forma, traz um atingimento ao nome da pessoa jurídica frente ao mercado 

e à concorrência, podendo atenuar os reflexos dos atos ilícitos praticados. 

Em acréscimo, analisaremos abaixo o rol de medidas explícitas na Lei 

Anticorrupção em relação às medidas judiciais aplicadas diretamente à pessoa 

jurídica, neste momento, salientadas na Lei Anticorrupção. 

 

 

2.2.1 Perdimentos de bens 

 
 

O alcance das apurações e das condenações advindas do processo 

judicial contra as pessoas jurídicas que praticam os ilícitos pode atingir os bens 

que sejam proveito direito ou indireto da infração, conforme dispõe o art. 19 da 

Lei n.º 12.846/13.292
 

O dispositivo tem por finalidade trazer uma similitude com a Lei de 

Lavagem de Dinheiro293, no sentido de extensão e de resgate de todo o 

patrimônio  que  possa  ter  sido  gerado  como  proveito  da  infração.  Podemos 

 
 

292 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º desta Lei, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas 

ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com 

vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: I - perdimento dos bens, 

direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, 

ressalvado      o      direito     do      lesado      ou      de     terceiro      de      boa-fé”.      Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
293 BRASIL. Lei n.º 9.613/98: “Art. 1.º - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão de três a dez anos e multa. §1.º Incorre na mesma 

pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de 

infração penal: I - os converte em ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em 

garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores 

não correspondentes aos verdadeiros. §2.º Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na  

atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; II - 

participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. §3º A tentativa é punida nos termos do 

parágrafo único do art. 14 do Código Penal [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm>. Acesso em: 07 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
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mencionar que, após a prática de um ato de corrupção que tenha gerado um 

lucro excessivo e ilegal para a empresa294, qual seja, o patrimônio direto, ou um 

lucro indireto, que seja resultado lícito de uma aplicação financeira com lastro 

no objeto ilícito apurado, há possibilidade de atingimento deste patrimônio. 

Nesta interpretação do dispositivo de forma clara, a pessoa jurídica, 

que tenha realizado uma aplicação financeira com o produto ilícito gerado e que 

tenha alcançado triplicar o patrimônio ilícito, será atingida em todo este capital 

pela decretação da perda dos bens. 

O dispositivo deixa claro que não poderá o condenado invocar o 

enriquecimento ilícito do Estado com o lucro obtido da aplicação financeira 

lícita gerada com o patrimônio ilícito, posto que, neste caso, o infrator estaria se 

beneficiando da própria torpeza. 

Assim, a situação da empresa que funcionaria somente com 

patrimônio ilícito gerado com os atos ilícitos seria solucionada com a retirada de 

todo o patrimônio, praticamente, cessando suas atividades. 

Mas outro problema ainda se apresenta, na medida em que as pessoas 

físicas atreladas à pessoa jurídica, enquanto os atos ilícitos não são identificados, 

são utilizadas para dissimulação e ocultação do produto dos ilícitos.295
 

 

 

 

 

 
 

294 Quanto ao montante desviado dos cofres públicos, torna-se de difícil constatação a comprovação do 

total de quantias objeto da criminalidade. Assim, recordando os aspectos italianos sobre a lavagem de 

dinheiro: “O percurso dos títulos do Estado é uma das aventuras mais fascinantes da Mãos Limpas. 

[...]. No entanto, a caça ao tesouro dá resultados apenas parciais. De 140 bilhões, falta a 

individualização de 75 bilhões, distribuídos a ‘políticos não identificados’. Cusani, trancado em seu 

silêncio solene, conta apenas uma pequena parte do que sabe, refugiando-se atrás das regras: ‘Sou um 

banqueiro, devo manter o sigilo profissional’”. BARBACETTO, Gianni; GOMEZ, Peter; 

TRAVAGLIO, Marco. Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou  

a Lava Jato. Porto Alegre: CDG, 2016, p. 203. 
295 Notícia publicada pela BBC News sobre mulher que gastou R$ 78,8 milhões em uma loja de luxo 

no Reino Unido e que terá que se explicar, diante de nova lei anticorrupção naquele Estado, 

denominada Criminal Finances Act 2017. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45816450>. Acesso em: 13 de outubro de 2018. 

Reino Unido. Criminal Finances Act 2017. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents/enacted>. Acesso em: 13 de outubro de 2018. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-45816450
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents/enacted
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A globalização, neste aspecto, constitui uma ferramenta de 

impunidade, na medida em que a pulverização do lucro ilícito antes da 

descoberta dos atos permite a manutenção dos rendimentos ilícitos.296
 

Portanto, ressaltamos a importância da esfera administrativa na 

fiscalização. Tal ferramenta permitirá a prevenção com a comunicação das 

esferas judiciais para a constrição, por meio de medidas cautelares tendentes à 

preservação dos valores, antes que sejam disseminados para tais terceiros. 

A legislação ainda faz a ressalva no mesmo dispositivo sobre o 

patrimônio do lesado e sobre o terceiro de boa-fé. Neste ponto, não há espaço 

mais para argumentações superficiais diante do alto sistema de desenvolvimento 

das organizações criminosas que praticam os atos de corrupção, até porque há 

grande dificuldade na identificação dos membros e dos terceiros 

intencionalmente envolvidos. 

As figuras dos “laranjas”297, que poderiam ser alçados indevidamente 

à condição de terceiros de boa-fé298, e de “empresas fantasmas”, que poderiam 

 

 

296 Alguns casos de patrimônios suspeitos sob investigação diante do montante identificado, conforme 

publicado no portal de transparência do Reino Unido, com fundamento no Criminal Finances Act 

2017. Disponível em: <https://www.transparency.org.uk/uwo-consider-today/#.W8XkhC3Orx4>. 

Acesso em: 13 de outubro de 2018. 
297 Em relação ao caso alemão de lavagem de dinheiro praticado por meio de advogado, que entendeu, 

por exemplo, que os honorários do advogado não estariam inseridos na conduta de lavagem de 

dinheiro, apesar de possibilidade de aplicação sobre a aplicação da teoria de cegueira deliberada. 

Assim, expôs Rodrigo Sánchez Rios: “Com base em interceptações telefônicas, a polícia tomou 

ciência da relação dessa pessoa com um sujeito suspeito de ser o chefe de uma organização criminosa 

dedicada ao tráfico de entorpecentes. Esse suposto mandante, ao tomar conhecimento da detenção da 

mulher, contratou um advogado da cidade de Hamburgo para providenciar junto aos tribunais um 

pedido de liberdade. Com esse fim, entregou ao advogado a soma efetiva de 5.000 marcos a título de 

honorários. Apoiado em novas interceptações telefônicas realizadas no próprio escritório do advogado, 

o representante do Ministério Público entendeu que o dinheiro entregue procedia do narcotráfico, 

concretamente da venda de 300 gramas de cocaína por uma quantia de 19.000 marcos. Desse modo, 

em 04 de junho de 1999, o advogado foi acusado do delito de lavagem de acordo com o §261 do 

StGB, pois o profissional teria atuado, ao menos, na forma da imprudência grave em relação aos 

cuidados exigidos no tocante à origem do dinheiro. Contudo, o Landgericht (LG) de Hamburgo, 

Tribunal competente para conhecer e julgar a imputação, considerou não procedente a abertura do 

juízo oral, pois não estava devidamente provada a atuação dolosa do advogado (§261.II do StGB) ou 

com imprudência grave (§261.V do StGB). Verificou-se, na ocasião, que a decisão do Landgericht 

alemão estava assentada na solução do dolo, diante da ausência de provas contundentes quanto ao 

conhecimento por parte do defensor da origem delitiva do dinheiro recebido a título de honorários, 

excluindo-se assim o aspecto subjetivo do tipo”. RIOS, Rodrigo Sánchez. 

http://www.transparency.org.uk/uwo-consider-today/#.W8XkhC3Orx4
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ser alçadas à condição de “patrimônios lesados” de forma dissimulada, são 

mecanismos que incrementam a prática criminosa, inclusive nos aspectos 

extraterritoriais, viabilizando a impunidade com a dificuldade de obtenção de 

elementos de provas para tais assertivas. 

Para tanto, acordos de colaboração entre as nacionalidades são 

fundamentais para a vinculação do patrimônio estrangeiro à prática da infração 

em apuração.299
 

Diante deste panorama, podemos identificar os aspectos de 

repercussão para a pessoa jurídica da perda de bens decorrentes da condenação 

judicial. 

A perda de patrimônio, em primeiro plano, afeta os lucros, neste 

momento, sem questionamento sobre a licitude ou ilicitude do ato, na medida 

que, enquanto não descoberto o ilícito, a pessoa jurídica estará usufruindo dos 

valores ilícitos para o gerenciamento do seu funcionamento. Nas palavras de 

Marinela, Paiva e Ramalho, a perda de bens deve se restringir ao valor obtido 

direta ou indiretamente com a prática ilícita, não recaindo sobre a totalidade dos 

bens da empresa.300
 

 

 

-penal  e de p , 

Série GVLAW, 1.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 247. 
298 “As ‘fantasmas’ podem até mesmo excluir empresas idôneas da fase de lances de um pregão, 

considerando-se que a empresa fantasma, necessariamente, formula proposta de preços fictícia. Na 

maior parte dos casos, os fantasmas assumem a natureza de micro ou pequena empresa (ME ou EPP), 

gozando de prerrogativas de desempate e preferência nas licitações, conforme dispõe o art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006. Ou seja, não bastasse a competitividade de fachada e a possibilidade de 

exclusão de licitantes idôneos, a constituição de microempresas fantasmas pode ainda levar à 

preferência de contratação destas em detrimento das demais”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
299 O jornal O Estado de São Paulo, em sua página eletrônica, divulgou, em 28 de março de 2017, com 

fundamento no acordo de cooperação internacional entre Brasil e Suíça, rastreamento de parte das 

propinas arrecadas por Roberto Gonçalves, preso na Operação Paralelo, 39ª fase das investigações da 

operação Lava Jato, que estavam vinculadas às contas estrangeiras. Matéria: “Suíça enviou provas à 

Lava Jato sobre contas secretas de ex-gerente da Petrobras”. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/suica-enviou-provas-a-lava-jato-sobre-contas- 

secretas-de-ex-gerente-da-petrobras/>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
300 MARINELA, Fernanda; RAMALHO, Tatiany; PAIVA, Fernando. Lei anticorrupção: lei n.º 

12.846, de 1.º de agosto de 2013. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 213. 
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Todavia, discordamos desta proporção, haja vista que, em se tratando 

de poder econômico utilizado como instrumento da infração, pode ser atingido, 

também como defendem os autores, quando mencionam a possibilidade de 

aplicação do art. 91, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código Penal, quanto à perda 

de bens, em relação aos instrumentos do crime.301 No mesmo sentido, há 

permissão de perdimentos de bens resultantes de atos de improbidade 

administrativa, conforme dispõem os arts. 12, inciso I, e 18, ambos da Lei n.º 

8.429/92.302
 

Com a redução, os pagamentos a fornecedores podem diminuir, 

dependendo do poder econômico já atingido pela empresa. Assim, há que se ter 

em consideração a proporção do resultado do ilícito ao patrimônio em geral com 

o patrimônio lícito da pessoa jurídica, haja vista que, em caso de descoberta do 

ilícito, suportará sem qualquer dificuldade o atingimento de seu patrimônio. 

Também, por isso, que se torna importante identificar em momento 

mais antecipado, se possível antes da infração, a prática de eventual ato ilícito, 

sob pena de permitir o ganho patrimonial da empresa em alto poder econômico 

desvinculado de infrações em apuração, fato que permitiria o pagamento, no 

futuro, de qualquer outra medida pecuniária, sem que houvesse afetação no 

sistema de desenvolvimento da empresa na manutenção de futuros atos ilícitos. 

 

301 BRASIL. Código Penal: “Art. 91 - São efeitos da condenação: [...] II - a perda em favor da União, 

ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que 

consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto 

do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do 

fato criminoso” Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
302 BRASIL. Lei n.º 8.429/92: “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de dez anos [...] Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de 

reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 

reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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Outro argumento relevante para os fatos é a circunstância de ausência 

de pagamento de impostos, diante da diminuição patrimonial. O fato gerará um 

ônus com juros à pessoa jurídica. Mas, uma pergunta seria efetivada. Se a dívida 

de impostos for muito alta, a pessoa jurídica estaria comprometida? A resposta é 

negativa. 

Em uma realidade de mercado adequada, a resposta seria positiva, 

pois a dívida poderia atingir patamares não pagáveis pelos lucros e rendimentos 

da empresa. Todavia, em um sistema de atos ilícitos e de corrupção, a pessoa 

jurídica inserida em uma organização criminosa não tem a necessidade de se 

adequar ao pagamento do imposto. 

A empresa poderia contar com outro sistema de benefícios303 que 

permitiria o perdão de dívidas, o parcelamento ou a rolagem da dívida. 

Salientamos que tal situação representa outra afronta ao patrimônio público, que 

restará desonerado pela ausência de recolhimento de impostos. 

Evidentemente que os benefícios seriam concedidos sob a 

contraprestação de a empresa poder ser utilizada como instrumento para novos 

atos ilícitos. O serviço prestado pela pessoa jurídica passa a ser importante para 

a manutenção do sistema corrupto. 

Então, há a identificação de um sistema de trocas mútuas, no qual a 

empresa é utilizada para a “montagem” do sistema corrupto de desvios 

financeiros. Em contrapartida, a empresa tem a garantia de manutenção de suas 

atividades, mesmo que seja responsável por grandes passivos tributários ou seja 

proibida de frequência em outros procedimentos ilícitos, por exemplo, 

licitatórios, com a concessão de tais benesses com o afastamento das punições 

 

 

303 O jornal Valor Econômico, em sua página eletrônica, divulgou em 29 de agosto de 2018 que “quase 

40% dos contribuintes autuados até o momento pela Receita Federal por indícios de sonegação de 

tributos em razão da Operação Lava Jato conseguiram se beneficiar do Programa Especial de 

Regularização Tributária (Pert), mais conhecido como Novo Refis. Eles podem, com isso, parcelar 

suas dívidas com descontos”. Matéria: “Empresas autuadas na Lava Jato conseguem lançar R$ 9 bi no 

Refis”. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5781807/empresas-autuadas-na-lava-jato- 

conseguem-lancar-r-9-bi-no-refis>. Acesso em 15 de novembro de 2018. 

http://www.valor.com.br/brasil/5781807/empresas-autuadas-na-lava-jato-
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ou com a utilização de empresas “fantasmas” e “laranjas”304, que ainda não 

teriam seus nomes atrelados à criminalidade. 

Por isso, a inscrição do nome da empresa nos respectivos cadastros em 

somatória às medidas tomadas é circunstância que deve ser implementada para a 

diminuição da atividade criminosa gerada pelos atos ilícitos. 

Mas um fator de suma importância tem cabimento no entendimento do 

tema. Dependendo da perda efetiva de bens, com a redução considerável do 

patrimônio da pessoa jurídica infratora, esta perde o “poder ilícito de 

negociação”305, correndo o risco de não poder mais corromper ou propor 

negociações ilícitas para a manutenção do sistema implementado. 

Então, a afronta patrimonial pode ter uma eficácia adequada na 

responsabilização direta pela prática do ato ilícito, mas poderá ter um reflexo 

efetivo e preciso contra o sistema corrupto por desencadeamento do afastamento 

natural do mercado por perda do poder econômico ilícito. 

 

 

304 “Ademais, empresas fantasmas podem servir para burlar penalidades de impedimento de licitar, 

permitindo que seus verdadeiros dirigentes continuem a lucrar com a máquina pública. Na esteira 

desse entendimento, a responsabilidade pela manutenção, atualização e veracidade das declarações de 

enquadramento nas várias categorias legais compete exclusivamente às firmas licitantes, que deverão 

manter seus registros atualizados, na forma da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), do Decreto nº 6.204/2007 e da Instrução Normativa nº 

103/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC)”. SANTOS, Franklin Brasil; 

SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção 

de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
305 Como forma de demonstração de que o rastreio do dinheiro ilícito possui efetividade para o 

combate à criminalidade organizada: “Criminal money attracts crime. Criminals come to know a 

country, create networks and eventually also locate their criminal activities there Utrecht School of 

Economics”. Prosseguem os autores: “International Currency Transfer Reports (ICTRs) involve cash. 

Individuals and entities (such as companies) are required to lodge a report when carrying, mailing or 

shipping $10.000 or more (or its foreign currency equivalent) into, or out of, Australia. Most of ICTR 

reports are declared to Australian Customs Service by individuals as they enter and depart Australia 

through its airports. Unlike the United States, these requirements only apply to cash, not monetary 

instruments such as cheques, drafts, letters of credit or bearer instruments (shares, bonds or 

debentures). This is the only transaction reporting category to have decreased in the last two years. 

This may indicate a decline in cash transfers in favour of electronic/other monetary instrument transfer 

methods, some of which are less detectable. In 2001-02, 29,538 ICTRs were reported, but by 2003-04 

this had fallen to 25,579 ICTRs”. UNGER, Brigitte; SIEGEL, Melissa; FERWERDA, Joras; KRUIJF, 

Wouter de; BUSUIOIC, Madalina; WOKKE, Kristen; RAWLINGS, Greg. (PDF) The Amounts and 

Effects of Money Laundering. Available from: 

<https://www.researchgate.net/publication/46667096_The_Amounts_and_Effects_of_Money_Launde 

ring> [accessed Dec 15 2018], p.14 e 156 (1-181). 

http://www.researchgate.net/publication/46667096_The_Amounts_and_Effects_of_Money_Launde
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Com tais características, a livre concorrência poderá estar protegida 

com tal atingimento, preservando o equilíbrio entre as pessoas jurídicas que 

participam do mercado e que compõem a concorrência saudável306 para as 

relações empresariais envolvidas com o entrelaçamento com o Poder Público. 

2.2.2 Suspensão ou interdição parcial das atividades 

 
 

A Lei n.º 12.846/13, em seu art. 19, inciso II, disciplinou que outra 

sanção possível em relação à pessoa jurídica é a suspensão ou a interdição 

parcial das atividades.307 Trata-se de uma medida de impedimento de exercício 

das atividades empresariais de forma parcial, em razão dos atos ilícitos 

praticados. 

Entende-se por suspensão das atividades a circunstância de a pessoa 

jurídica não poder exercer atividades determinadas durante certo tempo. O 

mecanismo demonstra que a pessoa jurídica estará impedida de proceder às 

atividades durante o tempo fixado, retornando às atividades após o cumprimento 

da medida.308
 

 

 

 

 
 

306 Ainda em seara estritamente privada, fato que se afasta do objeto do estudo, mas para exemplificar 

possíveis medidas para a concorrência, salientamos a disputa entre “superastros”, no caso envolvendo 

Apple/Microsoft e Google (“superastros”), ainda em relação às patentes e à concorrência. Assim 

lecionou Simonetta Vezzoso: “Thus, basically, the defence at issue creates a legal framwork where in 

the existence of na entitlement to a “compulsory license under competition law”, would prevent a 

prevent a patentee from enforcing ist rights by way of injunction. The core idea behind this defence is 

that, if a proposed licensee does all that is required, injunctive relief can be denied because the refusal 

by the patent holder to grant a license would constitute anticompetitive behavior”. VEZZOSO, 

Simonetta. The use of standard essential patentes: competition policy issues. In: Ana Cláudia Silva 

Scalquette e José Francisco Siqueira Neto (coordenadores); Felipe Chiarello de Souza Pinto e Vicente 

Bagnoli (organizadores). 60 desafios do direito. São Paulo: Atlas, 2013, p. 47-48. 
307 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º 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: II - suspensão ou interdição 

parcial de suas atividades”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
308 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 94. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Em termos técnico-jurídicos, a impossibilidade de exercício das 

atividades, com a paralisação, representaria a ausência de giro econômico da 

pessoa jurídica, retirando-a temporariamente do mercado. Evidentemente, em 

um mercado altamente desenvolvimento e ágil, qualquer ausência temporal de 

exercício de atividades pode acarretar a diminuição ou o afastamento da pessoa 

jurídica das relações negociais ilícitas. 

O atrelamento do nome da pessoa jurídica à suspensão das atividades 

pode acarretar uma forma de isolamento negocial da empresa, diante do fato de 

que negociações futuras poderiam vincular terceiros ainda não identificados em 

relação à ilicitude. 

Portanto, identificamos que a “contaminação” do nome da pessoa 

jurídica para outras ainda não investigadas ou punidas pode causar tal 

isolamento comercial da pessoa jurídica naquele determinado mercado, o que 

fomentaria uma concorrência mais justa. 

Outro ponto a ser analisado é a interdição parcial das atividades da 

empresa. Podemos afirmar que se trata de uma cessação definitiva de parte dos 

objetos efetivados pela pessoa jurídica. Determinados setores da pessoa jurídica 

poderiam ser proibidos de exercício, fato que eliminaria determinados negócios 

daquela empresa, por exemplo, proibição de participação em determinados atos 

negociais relacionados com o ilícito. 

Observamos uma similitude mais genérica em relação às demais 

sanções provenientes da  Lei  das  Licitações309, posto que  a  abrangência da Lei 

 

309 BRASIL. Lei n.º 8.666/93: “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. 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 
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Anticorrupção, neste ponto, permite maior restrição às atividades ilícitas e as 

atividades secundárias ligadas à atividade principal. 

De igual forma e sob o mesmo raciocínio, a pessoa jurídica 

permaneceria em atividade em outros campos de atuação. Para aquele setor 

proibido, a pessoa jurídica não poderia mais exercer suas atividades. Portanto, 

trata-se de permissão de manutenção da pessoa jurídica, mas evitando que 

retorne a exercer tais atividades consideradas afetadas pela ilicitude anterior. 

Todavia, quanto à suspensão das atividades ou à interdição das 

atividades, em relação à sentença, observamos dois aspectos. O primeiro, no que 

tange ao cumprimento da obrigação. A pergunta que se apresenta é o fato de que 

a fiscalização da sentença se torna de difícil concretização, não somente pela 

necessidade de acompanhamento diário das condutas da empresa, mas também 

pela possível utilização de terceiros (venda de notas, por exemplo), para o 

exercício fático dos comportamentos negociais. 

O segundo aspecto se perfaz em uma obrigação acessória a ser 

discutida em sede de Poder Executivo, qual seja, a cassação do alvará, no caso 

de interdição de atividades. Diante do fato de as medidas administrativas não 

incluírem tal possibilidade em sede de Lei Anticorrupção, restringindo-se 

somente em multa e publicações, a cassação parcial do alvará para determinadas 

atividades seria uma medida mais efetiva para inibir a prática de infrações 

corruptas. 

Em relação a este fenômeno, poder-se-ia questionar em colocação na 

ação judicial o Poder Executivo para a determinação de uma obrigação de fazer. 

De fato, a obrigação de fazer (cassação), como resultado de um pressuposto 

básico de conduta que é a omissão. 

 

 

 

 

licitação; III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


140 
 

 

A omissão do Poder Executivo na fiscalização da empresa310, 

enquanto na prática de atos ilícitos, é pressuposto para a inclusão do ente no 

polo passivo da demanda, independentemente de figuração de outros 

funcionários ou membros também em tal polo passivo. 

Antes da responsabilização pessoal de tais agentes é imprescindível a 

identificação do polo passivo com aquele que tinha o dever inicial de evitar os 

atos ilícitos nas questões de corrupção. 

A dificuldade política de cassação de alvarás também pode estar 

relacionada à corrupção prévia com os tráficos de influência para a manutenção 

das atividades negociais da empresa que participa do sistema corrupto. Neste 

caminho, cria-se nova forma de identificação de responsabilidades omitidas nas 

investigações iniciais. 

Mais um elemento a ser objeto de entendimento é o tempo de 

suspensão das atividades ou dos atos negociais a serem vedados para a pessoa 

jurídica. Em relação à suspensão, uma vez determinado o tempo de 

cumprimento da medida, a empresa voltaria às práticas do livre exercício de sua 

atividade abrangida pela decisão após o atingimento da data limite. 

Neste sentido, observamos que, diante da ausência de prazo 

determinado para tal condenação, a característica permanece ao critério 

discricionário do julgador que determinará o tempo em que a medida estará 

válida para a suspensão das atividades. 

Evidentemente, haverá a interferência do Poder Judiciário, diante da 

fixação de um tempo de exercício de atividades, na realização do mercado e da 

concorrência, posto que, dependendo do tempo fixado, a empresa poderá estar 

até excluída totalmente das disputas concorrenciais diante da velocidade e da 

evolução do mercado. 

310 “O dever de controlar o poder econômico é exercido pelo Estado por meio de seus órgãos 

competentes, impondo-se a todos os agentes econômicos atuantes no mercado, independentemente de 

serem entes privados ou estatais desempenhando atividade econômica”. BAGNOLI, Vicente. Direito  

e poder econômico: os limites jurídicos do imperialismo frente aos limites econômicos da 

soberania. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 76. 
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Para que a pessoa jurídica possa se atualizar, não poderá perder seu 

capital de giro econômico.311 Se está cerceada em tal atividade, estará cerceada 

também de reinvestimento e de modernização. Há, portanto, um impacto 

financeiro à pessoa jurídica que é sancionada com a medida em análise.312
 

Ainda assim, o Poder Judiciário, no exercício de combate aos atos de 

corrupção, deverá analisar exatamente com critérios proporcionais a fixação de 

um prazo que possa coibir a prática de atos de corrupção, não permitindo prazos 

exíguos que estimulem o retorno, o quanto antes, das atividades ilícitas. 

No mesmo raciocínio, não há como se fixar prazos altamente 

dilatados313, sob pena de interferência no mercado de maneira negativa à 

empresa, dependendo da proporcionalidade da infração e do envolvimento da 

pessoa jurídica no sistema corrupto. 

Tais perspectivas não podem inibir a fixação de prazos sensíveis ao 

problema da corrupção. A elasticidade da norma pode se tornar a própria 

ineficácia do instituto. A possibilidade de retorno às atividades e a probabilidade 

de retorno das práticas ilícitas, segundo a Teoria dos Superastros já analisada, 

são grande risco à higidez do sistema concorrencial saudável.314
 

 

 

 
 

311 De igual forma, terá que manter seu capital social, pois representa a força do seu poder econômico. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 02. 19.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 71 

e p. 183. 
312 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 95. 
313 “Por fim, cumpre consignar que a lei anticorrupção não previu prazo para a sanção de suspensão e 

interdição das atividades da pessoa jurídica infratora. Logo, caberá ao magistrado analisar o caso 

concreto e determinar um período, atentando-se para os limites da razoabilidade”. CAMPOS, Patrícia 

Toledo de. Comentários à lei nº 12.846/2013 lei anticorrupção. Revista Digital de Direito 

Administrativo, vol. 2, nº 1, 2015, p. 169. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rdda/article/download/80943/pdf_10/>. Acesso em 15 de novembro de 

2018. 
314 “A preocupação da lei é com uma eventual alteração de estrutura de um determinado mercado, com 

a redução do número de seus participantes e a unificação e centralização do poder decisório, 

aumentando o poder de mercado de uma determinada empresa, potencialmente lesivo aos seus 

concorrentes e, indiretamente, a todos os consumidores desse mercado. Não se proíbem as 

concentrações, desde que seus motivadores e efeitos sejam legítimos e lícitos”. CAMARGO, André 

Antunes Soares de. Aspectos jurídicos do ambiente empresarial brasileiro. São Paulo: Almedina, 

2018, p. 140-141. 

http://www.revistas.usp.br/rdda/article/download/80943/pdf_10/
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Por isso, após a cessação do tempo de suspensão, o retorno às 

atividades é automático com o julgamento de extinção das obrigações impostas. 

Em relação ao outro termo equívoco, qual seja, a interdição parcial de 

atividades, podemos evidenciar algumas características. A primeira, no sentido 

de equacionar a similitude da expressão com o sentido de cessação parcial de 

atividades. 

Tal sistemática envolveria exatamente a proibição do exercício de 

atividades fixadas no rol de vertentes econômicas da empresa. Na atualidade, 

observamos pessoas jurídicas que possuem vários ramos de atividades inseridos 

em seu nome comercial. 

Assim, a interdição parcial de algumas destas atividades, principais e 

acessórias à prática do ato ilícito, são de fundamental importância como punição 

efetiva, por vezes, equivalendo-se à dissolução parcial da empresa. 

Em contrapartida, podemos analisar a sistemática de outra forma, qual 

seja, a interdição ainda com tempo a ser fixado, mas com características 

diversas. Salientamos que a interdição das atividades, durante determinado 

prazo, poderia gerar uma medida futura de reanálise do retorno às atividades da 

empresa no determinado setor, mediante o cumprimento de medidas preventivas 

de atos de corrupção, conforme verificaremos nos temas seguintes. 

Tal fato significa que a empresa estará interditada (proibida de 

exercício de atividade específica) até que haja uma reapreciação após o 

cumprimento do prazo administrativo ou até judicial para o retorno de tais 

atividades. 

Como dissemos, a dificuldade de fiscalização é a grande característica 

do fato que impede uma eficácia maior da Lei Anticorrupção. Neste ponto, já 

reafirmamos o que restou evidenciado quanto à suspensão do exercício das 

atividades. A diferença é que, na suspensão, haveria possibilidade de retorno às 

atividades assim que encerrado o prazo, com o reconhecimento da extinção das 

obrigações. 
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No caso da interdição, para que a empresa retorne ao exercício das 

atividades, deverá novamente proceder aos pedidos e às documentações 

necessárias para a reanálise de retorno à atividade pelo mercado. 

Repita-se, em muitas vezes, as empresas podem mudar o nome 

empresarial, participar de fusões, cisões e outras formas de readequação 

administrativa, para a burla das proibições. Por isso, os Cartórios de Registros 

são uma ferramenta de fiscalização que pode trazer certa efetividade, juntamente 

aos demais mecanismos administrativos de publicação de editais. 

Ainda em termos de efetividade da medida, salientamos que a 

suspensão ou interdição das atividades da pessoa jurídica é uma medida que 

pode trazer efetividade material para prevenir novas infrações. Todavia, em 

termos de análise de mérito de demanda, dependendo da complexidade da causa, 

o processo judicial pode avançar pelo tempo, sem a possibilidade de imposição 

de uma medida. 

Fatalmente tal circunstância gera danos para a coletividade e a 

manutenção da atividade e, enquanto não ocorre a sentença de mérito, pode 

gerar ainda mais danos à coletividade. Por esta razão, devemos mencionar os 

aspectos relacionados às medidas liminares de forma geral, para a tentativa de 

impedimento de novas infrações.315
 

Trata-se de instrumento hábil para se evitar o prosseguimento do 

sistema criminoso corrupto desenvolvido pela pessoa jurídica, a partir do 

momento em que se inicia o procedimento judicial para apuração dos fatos 

ilícitos postos em discussão. 

 

 

 

 

 

 

 
 

315 BRASIL. Código de Processo Civil. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 02 de setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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O início da resolução das questões ilícitas também começa com a 

cessação da atividade, posto que a demora em prestação jurisdicional causa 

danos irreparáveis, por vezes, à coletividade. A ausência de fiscalização 

ininterrupta das atividades investigadas, diante da impossibilidade fática de 

imposição de auditores permanentes, pode ser suprida pela concessão de uma 

tutela de urgência, conforme dispõe genericamente o art. 300 do Código de 

Processo Civil já mencionado. 

Tal dispositivo ainda se soma ao fato de que a Lei da Ação Civil 

Pública, em seu art. 11316, dispõe, quanto à execução de mérito, a possibilidade 

de cominação de multa diária pelo inadimplemento da obrigação ou pela 

imposição de execução específica, no caso de não cumprimento da sentença 

judicial. 

Por isso, salientamos que não terá efeito qualquer medida judicial 

final, sem que seja garantida, durante a apuração, a preservação dos aspectos 

fáticos. O resultado do pedido não tem efetividade se não houver uma medida 

mais preventiva aos fatos. 

Mas, não somente em relação ao mérito da demanda, em termos de 

análise específica das liminares na ação civil pública, o próprio art. 12 da Lei n.º 

7.347/85317 definiu, claramente, a possibilidade de imposição da medida liminar 

para interferência imediata na prática das infrações corruptas. 

 

 
 

316 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação 

da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm>. Acesso em: 02 de setembro de 2018. 
317 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. §1º A requerimento de pessoa jurídica de direito 

público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, 

poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a 

execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas 

julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. §2º A multa cominada 

liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas 

será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm>. Acesso em: 02 de setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
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Algumas ressalvas podem influir na aplicação correta do instituto, que 

fica atenuado diante de consequências para o postulante em face da natureza do 

pedido. De forma clara, seja pela suspensão, seja pela interdição, observamos 

que a concessão de tutela de urgência pode gerar danos. Como dissemos, a 

paralisação de atividades da pessoa jurídica possibilita a paralisação de capital 

de giro empresarial, diminuição do patrimônio ou até “quebra” da empresa. 

Neste caso, não haveria que se considerar tais consequências, diante 

do fato de que a pessoa jurídica que pratique os ilícitos deveria arcar com os 

reflexos de seus atos ilícitos. 

O obstáculo de concessão de medidas liminares poderia surgir, na 

medida em que os mandamentos contidos no dispositivo supramencionado 

apontam para a responsabilização da parte que postular a concessão da medida 

liminar no caso de improcedência do pedido, resgatando para este ponto 

aspectos de uma Teoria Concreta da Ação318, com a vinculação do pedido ao 

sucesso da demanda.319
 

 

 

318 Em relação à vinculação do objeto de discussão à ação como direito autônomo e concreto, 

salientamos que: “Ainda à teoria concreta filia-se Chiovenda, que em 1903 formulou a engenhosa 

construção da ação como direito potestativo. Segundo ele ação configuraria um direito autônomo, 

diverso do direito material que se pretende valer em juízo, mas esse direito de ação não seria um 

direito subjetivo, porque não lhe corresponde uma obrigação do Estado, e muito menos um direito de 

natureza pública. Dirige-se contra o adversário, correspondendo-lhe a sujeição. Mas precisamente, a 

ação configuraria, sempre segundo Chiovenda, o poder jurídico de dar vida à condição para a atuação 

da vontade da lei. Exaure-se com seu próprio exercício tendente à produção de um efeito jurídico em 

favor de um sujeito e com ônus para o outro, o qual nada deve fazer, mas também nada pode fazer a 

fim de evitar tal efeito”. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 287. 
319 Sobre a análise da isonomia e da paridade de armas na concorrência, salientamos as palavras de 

Cândido Rangel Dinamarco: “Uma das notas diferenciais da jurisdição, e talvez a única que a  

distingue da legislação e faz com que o juiz não se equipare ao legislador, é a vocação que a sentença 

tem, e a lei não, a pronunciar-se sobre casos e situações concretas. [...] o juiz deixa fora das decisões 

que profere todos os demais sujeitos que poderão estar na mesma situação de uma das partes (no caso, 

da Ambev), mas aos quais, por não haverem sido partes, não se estendem os efeitos diretos da  

sentença nem a autoridade da coisa julgada [...] enquanto seus concorrentes poderiam prosseguir 

livremente divulgando seus produtos, sem qualquer vinculação dessa ordem. E essa disparidade de 

tratamentos ganha tintas mais fortes e uma nítida feição concreta quanto se atenta à relevantíssima 

circunstância de ter havido julgado improcedente uma outra demanda [...] com o resultado consiste em 

atar os braços desta e deixar a multinacional Coca Cola com todas as armas publicitárias em punho”. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Processo civil empresarial. 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

162. 
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Neste ponto, o art. 302 do Código de Processo Civil320 é claro no 

sentido de que o autor, no caso, os titulares da ação civil pública, responderiam 

pelos danos causados à pessoa jurídica que estivesse sendo processada pela 

corrupção e tenha sido absolvida pelos fatos apurados. 

Portanto, constatamos que se trata de uma responsabilidade 

objetiva321, que pode, inclusive, inibir o entendimento de cabimento de medidas 

de urgência tendentes a evitar a continuação de práticas ilícitas prejudiciais ao 

mercado e à concorrência, sem mencionar também os aspectos de patrimônio 

público atingido com tal conduta. 

A situação jurídica, então, torna-se mais agravada, com o risco de 

futuro resultado negativo da demanda, que gera automaticamente a 

responsabilização pelo prejuízo causado à parte adversa. Por certo, o titular da 

ação somente postularia tal medida quando da existência de sérios e fundados 

elementos de prova, diante do fato de que muitas condutas podem estar 

fundamentadas em provas documentais robustas. 

Mas não se pode afastar a possibilidade de decisões que possam 

prestigiar outros fundamentos jurídicos para a absolvição da pessoa jurídica 

suspensa de suas atividades. 

Por isso, implanta-se ainda mais uma situação de análise de risco e de 

credibilidade de ajuizamento de ação civil pública com pedidos liminares para  

as infrações praticadas. Por reflexo, pode gerar uma inibição de utilização do 

instituto jurídico para sanar imediatamente atos ilícitos. 

 

 

 

 

 

 

320 BRASIL. Código de Processo Civil. “Art. 302. Independentemente da reparação por dano 

processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 02 de 

setembro de 2018. 
321 LIVIANU, Roberto. Corrupção incluindo a lei anticorrupção. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2014, p. 185. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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A imposição de responsabilização civil decorrente de uma 

sucumbência é medida grave, inclusive nos casos em que a parte possa não 

responder pela sucumbência. Responderá, segundo os critérios processuais, 

pelos danos gerados pela liminar cassada pelo mérito da demanda. 

Transforma-se, também, em medida mais gravosa do que aquela 

prevista na Lei n.º 13.655/18, em seu art. 28, quando traz a responsabilização 

pessoal dos agentes que interpõem ações civis públicas por improbidade 

administrativa322, nos casos de erro grosseiro ou de dolo. 

Portanto, além do receio jurídico gerado por tal sistemática, 

acrescentamos o risco de ineficiência das medidas liminares, o fato de o 

Presidente do Tribunal competente poder suspender a incidência da liminar, 

quando os fatos pudessem atingir os fundamentos explicitados nos dispositivos, 

principalmente quando se menciona a economia pública. 

Quando as partes privadas estão em conluio com o Poder Público, 

com a utilização destes argumentos por este, haverá a manutenção do sistema 

ilícito sob tais fundamentos, com a cassação das medidas, neste momento, com a 

chancela do Poder Judiciário. Por isso, há uma grande responsabilidade para o 

Poder Judiciário na análise de tais pedidos, pois refletem frontalmente aos 

aspectos do mercado e da concorrência. 

Outro fenômeno, que pode ser analisado em face da aplicação de tais 

medidas, é o acolhimento de um princípio de menor lesividade ou menor 

onerosidade em face da pessoa jurídica, no que tange à medida liminar. Todavia, 

a busca pela concessão de liminar menos gravosa pode resultar em dois pontos 

controversos. 

 

 

 

 

 

322 BRASIL. Lei n.º 13.665/18. “Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões 

ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm>. Acesso em: 02 de 

setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm
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O primeiro, no sentido de que a insuficiência da medida cautelar 

poderia deixar, ainda, situações ilícitas não abrangidas, o que se tornaria em 

medida ineficaz perante o caso concreto. O segundo, no sentido de que, por 

mínima que seja a medida, no caso de julgamento improcedente do pedido, a 

parte postulante responderia, da mesma forma, pelos prejuízos causados. 

Por se tratar de responsabilização objetiva, não haverá amplitude de 

questionamento sobre a opção da parte em postular a concessão da liminar, o 

que, realmente, inibe a análise de postulação da medida. 

Como resultado de excesso de zelo pela postulação de medidas 

liminares, o ponto principal, que é a gravidade da ilicitude praticada, deixa de 

integrar o escopo a ser buscado e combatido com efetividade no processo 

judicial para aguardar o resultado final da demanda, o que inviabiliza a proteção. 

Também como resultado, haverá possibilidade de continuação dos 

fatos ilícitos praticados e, portanto, o risco e as lesões não cessariam até que 

sobreviesse um provimento jurisdicional definitivo sobre a demanda posta em 

questionamento. 

Neste ponto, os valores e a responsabilização mereciam um certo 

repensar na aplicação de tais sanções à parte postulante das tutelas de urgência, 

pois há uma alimentação indireta para a continuação da atividade lesiva, 

podendo gerar ainda mais impunidade. 

Em relação às medidas de suspensão e de interdição ora em discussão, 

temos que salientar, ademais, argumentação que sustenta que tais circunstâncias 

afrontam o livre exercício da propriedade privada, no que tange ao inciso II do 

art. 170 da Constituição Federal.323
 

 

323 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - 

função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e 

sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É 
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Em primeiro plano, observamos que o princípio econômico exposto 

no texto constitucional não é absoluto. O princípio faz parte de um sistema 

jurídico orientador de uma atividade econômica que não gere prejuízos e possa 

trazer a estabilidade para as relações econômicas. 

O argumento é superficial e incentivador para a prática de ilícitos. 

Considerar que as medidas em debate sejam inconstitucionais324 em relação a tal 

princípio é a demonstração de falta de entendimento sobre o tema. 

Como princípios norteadores da aplicação da livre-iniciativa temos o 

princípio da função social325 da propriedade, conforme dispõe o mesmo artigo, 

em seu inciso III, já mencionado. 

O respeito à propriedade, inclusive como direito fundamental (art. 5.º, 

“caput”, da Constituição Federal)326, é preceito a ser seguido para estabilidade e 

harmonia social, devendo cumprir a sua função social (art. 5.º, inciso XXIII, da 

Constituição    Federal).327      Todavia,    diante    da    relativização    dos direitos 

 

 

 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização    de    órgãos    públicos,    salvo    nos    casos    previstos    em    lei”.    Disponível    em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
324 “[...] é preciso ter presente que a propriedade se faz sempre acompanhar de sua função social, 

consoante se colhe do art. 5.º (inc. XII e XIII) e na exposição os princípios da ordem econômica no art. 

170 (inc. II e III). O florescimento necessariamente conjunto importa na percepção de simbiose pela 

qual existência da propriedade depende de sua função social [...]”. FACHIN, Luiz Edson; 

SCHULMAN, Gabriel. Contratos, ordem econômica e princípios: um diálogo entre o direito civil 

e a constituição 20 anos depois. In: DANTAS, Bruno et al. (organizadores). Constituição de 1988: o 

Brasil 20 anos depois. Brasília: Senado Federal, Instituto Legislativo Brasileiro, 2008, p. 356. 
325 Deverá haver subordinação do exercício da propriedade privada ao cumprimento de sua função 

social. GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988. 11.ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 247. 
326 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
327 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a 

propriedade atenderá a sua função social”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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fundamentais e das normas constitucionais328, devemos observar que o sistema 

de aplicação dos princípios econômicos deve, de igual forma, trazer estabilidade 

para as relações econômicas com o respeito à função social.329
 

Permitir que haja o abuso do exercício do direito à propriedade pela 

pessoa jurídica, fatalmente, gerará consequências contrárias à estabilização. A 

possibilidade de utilização do patrimônio da pessoa jurídica para causar lesões 

ao patrimônio público e para a implementação de condutas ilícitas corruptoras 

não pode ser protegida com o argumento em questão. 

A propriedade necessita ser utilizada, sim, de forma lícita e harmônica 

com o sistema econômico, com o atendimento de sua função social. Mas não é 

somente tal característica que traz o delineamento das condutas da propriedade 

privada da pessoa jurídica. 

Preconiza, ainda, o art. 170 da Constituição Federal, em seu inciso IV, 

o princípio da livre concorrência.330 Quando a propriedade privada está sendo 

utilizada para a prática de atos corruptivos, além de não atendimento da função 

328 Em relação à ponderação dos direitos fundamentais, quanto às restrições diretamente 

constitucionais, salientamos as lições de Robert Alexy: “Como direitos de hierarquia constitucional, 

direitos fundamentais podem ser restringidos somente por normas de hierarquia constitucional ou em 

virtude delas [...]. Isso corresponde exatamente à definição de restrição fornecida acima. A regra 

expressa pela cláusula restringe a realização de um princípio constitucional. Sua peculiaridade consiste 

no fato de que foi o próprio constituinte que estabeleceu a restrição definitiva. A disposição 

constitucional tem, nesse sentido, a natureza de regra. Mas, por trás do nível de regra, o nível do 

princípio mantém sua importância”. ALEXY, Robert.  Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de 

Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 286-287. 
329 “A empresa atua para atender não somente os interesses dos sócios, mas também os da coletividade 

[...] São nessas hipóteses, precisamente, que se deve falar em função social ou coletiva. [...] Em se 

tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário de dar à coisa uma destinação compatível 

com o interesse da coletividade transmuda-se, quando tais bens são incorporados a uma exploração 

empresarial, em poder-dever do titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos interesses 

coletivos”. COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 63, São Paulo, USP, 1986, p. 

44. 
330 Nas lições de Ives Gandra: “Toda a ordem econômica está voltada a um liberalismo social ou a um 

socialismo liberal [...]”. Prossegue afirmando em relação à livre-iniciativa que “só é possível em face 

da livre concorrência (art. 170, inciso IV), balizada por dois mecanismos de cerceamento de desvios, 

quais sejam, na ponta da produção e circulação de mercadorias e serviços, o controle do abuso do 

poder econômico (art. 173, §4.º, da CF), e na ponta do consumo, a proteção ao direito do consumidor 

(§5.º, XXXII, e art. 170, V)”. MARTINS, Ives Gandra da Silva. As parcerias público-privadas à luz 

da constituição. In: PAVANI, Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emílio de 

(coordenadores); GASPARINI, Diógenes et al. Parcerias público-privadas. São Paulo: MP Editora, 

2006, p. 24-25. 
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social desejada331, está também violando a livre concorrência, no que tange ao 

ambiente econômico gerado pela relação do ente privado com o Poder Público. 

Portanto, não há como analisar isoladamente um dos princípios, 

afirmar que se trata de um direito fundamental e postular que os preceitos da Lei 

Anticorrupção são inconstitucionais. A análise deve ser do sistema envolvido 

para a matéria. 

Ao contrário, o equilíbrio dos princípios norteadores da economia é a 

ferramenta jurídica mais condizente com o sistema de proteção do patrimônio 

público nas relações público-privadas e com a permanência de uma posição de 

mercado de livre concorrência332 entre os competidores. 

Ainda quanto à exploração econômica, tendo o Estado como 

participante da atividade, temos as diretrizes expostas pelo art. 173, §§4.º e 5.º, 

da Constituição Federal.333
 

Há a imposição de uma diretriz de impedimento do abuso do poder 

econômico que atinja dominação de mercados e que elimine a concorrência. 

Evidentemente que, apesar de ser uma orientação quanto às empresas que estão 

vinculadas ao Estado, deve se estender ao exercício da propriedade privada. 

 

 

 
 

331 “Reconhecendo a função social da propriedade, sem a renegar, a Constituição não nega o direito 

exclusivo do dono sobre a coisa, mas exige que o uso da coisa seja condicionado ao bem-estar geral. 

Não ficou, pois, longe o constituinte da concepção tomista de que o proprietário é um procurador da 

comunidade para a gestão de bens destinados a servir a todos, embora não pertençam a todos”. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 393. 
332 No sentido de que a livre-iniciativa se difere da livre concorrência, mas também podem se 

relacionar. GRAU, Eros. A ordem econômica na constituição de 1988. 11.ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 201-202. 
333 BRASIL. Constituição Federal. “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. [...] 

§4.º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. §5º 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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Além disso, com a responsabilização paralela dos sócios, a 

Constituição Federal ainda permitiu que a lei pudesse responsabilizar a pessoa 

jurídica, quando esta praticasse atos contra a ordem econômica. 

De forma clara, observamos, assim, que a Lei Anticorrupção pode 

exercer o papel de prevenção e de repressão de atividades ilícitas que afrontem 

esta ordem econômica que inclui condutas que afetam o sistema econômico, em 

face da alta lesão ao patrimônio público, e o sistema do mercado e da 

concorrência, diante da restrição de ingresso no relacionamento econômico 

público-privado de outros participantes.334
 

Por tais motivos, a Lei Anticorrupção, em atendimento aos ditames 

constitucionais, permitiu a imposição de tais medidas em análise para a 

prevenção e para a repressão das condutas ilícitas analisadas. 

Do ponto de vista da concorrência no mercado, diante do cenário 

econômico desenhado pela imposição das medidas de suspensão e de interdição 

de atividades para a pessoa jurídica, a Lei Anticorrupção, com amplo 

fundamento delineado pela Constituição Federal, em seus princípios 

econômicos, traz uma exemplar compatibilidade de tratamento de tais 

comportamentos, com as ressalvas de alguns obstáculos que inibem algumas 

medidas. 

2.2.3 Dissolução compulsória da pessoa jurídica 

 
 

Outra medida a ser analisada para aplicação à empresa que pratica atos 

de corrupção é a possibilidade de dissolução compulsória da pessoa jurídica335, 

conforme disciplinado no art. 19, inciso III, da Lei n.º 12.846/13. 

 

334 Nas palavras de Vicente Bagnoli, em relação às parcerias público-privadas: “Trata-se da articulação 

entre o setor público e privado, a partir da concretização de projetos tidos como necessários e de 

interesse da coletividade”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e concorrencial. 7ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 200. 
335 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º 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 
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Trata-se de uma medida de extinção da pessoa jurídica que pratica 

atos de corrupção. Segundo Sidney Bittencourt336, a dissolução empresarial 

representa uma série de efeitos danosos, dos quais discordamos. Salientamos 

que o instituto se traduz em uma “pena de morte” empresarial. Diante de um 

cenário que possui participantes do mercado que contaminam a existência 

saudável da economia e das relações concorrenciais, pode-se ter que o 

envolvimento de tais pessoas jurídicas seja intensamente pernicioso, permanente 

e comandante, inclusive, de todo o sistema corrupto de ilícitos. 

Discordamos, porque o grau de lesividade da pessoa jurídica, por ser 

intenso e profundo para o mercado e para o patrimônio público, deve ser 

devidamente observado. Quando há a constatação de que a pessoa jurídica 

atingiu patamares econômicos exorbitantes, fomentando a máquina corrupta, 

não se pode entender a pessoa jurídica somente como violadora de normas 

legais. 

O entendimento não pode deixar em segundo plano a importância do 

esclarecimento da Teoria dos Superastros já observada. A posição alcançada 

pela pessoa jurídica em termos de concorrência a transformou em um 

“superastro”337, ou seja, a respeitabilidade ilícita nos meios corruptos atingida 

faz da empresa, que visa altos lucros, peça fundamental para o desenvolvimento 

de todos os atos ilícitos. 

 

 
 

vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: III - dissolução compulsória da 

pessoa jurídica”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
336 Leciona Sidney Bittencourt que: “[...] sanções como a extinção ou interdição temporária podem 

produzir efeitos danosos à sociedade como um todo, pois, além de implicar o afastamento de um ente 

produtivo da economia do país, com prejuízo para a comunidade de trabalhadores, consumidores e 

credores, podem ainda impedir que a pessoa jurídica produza receita necessária para reparar o próprio 

dano derivado do crime”. BITTENCOURT, Sidney. Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/13. 

2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 168. 
337 Por exemplo, nas palavras de Modesto Carvalhosa: “Há, também, promiscuidade absoluta entre as 

empresas escolhidas – as ‘campeãs’ – e o Estado nas concessões de serviços públicos, inclusive na 

modalidade de parcerias público-privadas”. CARVALHOSA, Modesto. Da cleptocracia para a 

democracia em 2019: um projeto de governo e de estado. 1.ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2018, p. 45. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Diante da “experiência” da pessoa jurídica na manutenção de um 

mercado corrupto e do tempo de envolvimento nas atividades ilícitas338, 

observamos que haverá uma condição altamente diferenciada como protagonista 

e essencial, não podendo ser “excluída” da concorrência. 

Por isso, em termos de reparação de tais situações, a Lei 

Anticorrupção trouxe medida severa, mas proporcional, para evitar todo o lado 

negativo da Teoria dos Superastros aplicada ao mercado e à concorrência. 

Podemos afirmar que se trata de uma resposta efetiva para evitar a prática de tais 

ilícitos. 

Poder-se-ia indagar a razão de existência de medida extintiva da 

pessoa jurídica, no que se refere à conduta corrupta. Devemos observar que, 

quando se constata que a empresa está alçada à condição de indivíduo essencial 

para manutenção do sistema, não há como a empresa simplesmente obedecer ao 

mandamento legal ou acatar passivamente às decisões judiciais para cessar a 

conduta ilícita. 

Tal comportamento geraria a perda de toda a “posição” conquistada 

pela pessoa jurídica e de todo o lucro ilícito gerado pelo sistema corruptivo. A 

perspectiva de regressão de mercado não é finalidade, em geral, de atividades 

comerciais, não importando eticamente se a pessoa jurídica age licitamente ou 

ilicitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º 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: [...] II - suspensão ou 

interdição parcial de suas atividades; III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; [...] §1.º A 

dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: I - ter sido a 

personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos 

[...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm> 

Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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O comportamento ético de geração de lucro utilizado pela pessoa 

jurídica para a manutenção de suas atividades e de sua posição privilegiada no 

mercado é o mesmo comportamento utilizado pelas pessoas jurídicas que 

praticam as condutas ilícitas. Nestas, o comportamento ainda é mais intenso, na 

medida em que os altíssimos lucros ilícitos fomentam a mudança de finalidade 

da pessoa jurídica para ingresso no sistema corrupto. 

Em termos de mercado e de desenvolvimento de atividade econômica 

livre a situação ilícita estimula maior poder de decisão da empresa, porque os 

lucros exorbitantes atingidos pela exploração ilícita do patrimônio público se 

tornam uma fatia de mercado irresistível muitas vezes para a atividade 

comercial. 

Em observação de análise interna das pessoas jurídicas entre 

manterem uma atividade lícita, com lucros modestos comparados ao mercado e 

com a busca de uma condição de estabilidade e diferenciação de mercado, e um 

comportamento ilícito com altos lucros e ainda protegidas pelo Poder Público 

diante do relacionamento ilícito, fatalmente, a tendência será pelo lucro, ainda 

que ilícito. 

A medida de extinção da pessoa jurídica, ainda, pode encontrar 

dificuldades em relação à sua aplicação e à sua efetividade. Algumas 

circunstâncias pontuais podem trazer situações que diminuem ou eliminam a 

eficácia da medida de extinção permitida pela Lei Anticorrupção. 

O patrimônio da pessoa jurídica, em primeiro plano, pode estar 

atrelado em empresa oculta. Assim, não importa que a pessoa jurídica aparente 

seja objeto de ação judicial que lhe decretou a extinção. O patrimônio protegido 

pela pessoa jurídica oculta viabilizará a continuação da atividade ilícita. 

Diante disso, as pessoas jurídicas aparentes não representam nada 

mais do que uma empresa “máscara” para figurar como se fossem as principais 
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na relação negocial ilícita.339 Todavia, se descobertas e processadas, não haverá 

qualquer consequência para a atividade ilícita que está oculta e protegida pela 

real controladora dos fatos. 

Tal fenômeno é muito comum na área de sonegação fiscal, com a 

falsificação de notas fiscais e circulações falsas de mercadorias para ocultação 

das reais negociações, com o fim de fraudar o fisco em relação à obrigação 

tributária. 

Por isso, a atenção e a investigação dos atos negociais entre as pessoas 

jurídicas são de fundamental importância, fato que assume papel mais 

importante do que a descoberta da própria conduta ilícita da pessoa jurídica 

aparente, posto que a demonstração de união entre as pessoas jurídicas é a 

possibilidade de se atingir uma efetividade. 

Tal fenômeno poderia aumentar a incidência da medida judicial 

extensiva, com a inclusão no polo passivo da demanda, para todos os envolvidos 

de fato no sistema operacional. 

Observamos que não é somente o conluio anterior que pode fomentar 

a ampliação de atuação da empresa corrupta. Outra ferramenta de atenção é a 

observação das incorporações, fusões, aquisições entre empresas. 

A atuação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) sobre tais fenômenos protege o funcionamento do mercado e a livre 

concorrência. Mas, além da função mais evidente na proteção da concorrência, a 

falha de fiscalização de tais atividades pode viabilizar a prática de tais condutas 

com a finalidade de dissimulação de situações ilícitas para a continuação de 

atividades ilícitas. 
 

339 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º 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: [...] II - suspensão ou 

interdição parcial de suas atividades; III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; [...] §1.º A 

dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: [...] II - ter sido 

constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos 

praticados [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm> Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Em situação hipotética, salientamos que uma empresa esteja em 

observação, mas ainda não processada, pelas condutas ilícitas praticadas. Há 

uma deliberação de venda da pessoa jurídica e encerramento de suas atividades. 

Neste momento, pode haver uma das ferramentas de junção empresarial340, que 

podem interferir nas futuras punições, minimizando somente os aspectos 

meramente patrimoniais. 

O fato pode caracterizar situação de lavagem de capitais341 preventiva 

a eventuais descobertas. Por isso, a atenção sobre tais atos negociais a serem 

devidamente registrados e fiscalizados pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE)342 é de suma importância, evidentemente em relação às 

características da concorrência, mas também em relação à dissimulação de 

atividades ilícitas anteriores para a nova realidade empresarial. 

 

 

 

 

340 “[...] Em outras palavras, a pessoa jurídica sucessora de outra que sofreu processo de transformação 

ou de cisão responderá integralmente pelos eventuais atos ilícitos praticados pela pessoa jurídica 

transformada ou cindida, sujeitando-se a todas as sanções legais cabíveis; enquanto a pessoa jurídica 

sucessora de outra que sofreu processo de fusão ou incorporação estará exposta apenas às sanções de 

multa e de reparação integral do dano causado pelo ilícito anteriormente praticado pela pessoa jurídica 

fundida ou incorporada”. BERTONCINI, Mateus; CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara; SANTOS, José 

Anacleto Abduch. Comentários à lei n.º 12.846/2013: lei anticorrupção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 100. 
341 BRASIL. Lei n.º 9.613/98: “Art. 1.º [...] §1.º - Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou 

dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: [...] II - os adquire, 

recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; 

[...] §2.º Incorre, ainda, na mesma pena quem: [...] II - participa de grupo, associação ou escritório 

tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes 

previstos nesta Lei. §3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal 

[...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm>. Acesso em: 07 de 

novembro de 2018. 
342 “De acordo com o presidente do Cade, Alexandre Barreto, as preocupações do Conselho não se 

referem a negociações específicas entre a Petrobras e terceiros, mas ao fato de que ‘a estrutura do 

mercado confere à Petrobras, indubitavelmente, um poder de mercado significativo, o que pode levá-la 

a abusar desse poder, gerando efeitos negativos não só para um particular, mas sim para a sociedade,  

e, em especial, para os consumidores’. ‘Assim, quando considerado um ambiente propício à prática de 

condutas anticompetitivas, com indícios de abuso por um detentor de poder de mercado, entendo que 

cabe uma atuação da autoridade antitruste’, argumentou Barreto”. Matéria divulgada em 23 de maio de 

2018 em página oficial eletrônica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), sob a 

nomenclatura “Tribunal do Cade pede investigação ampla contra a Petrobras no mercado de gás 

natural”, demonstrando a condução de superastro, por exemplo, à Petrobras. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-pede-investigacao-ampla-contra-a-petrobras-no- 

mercado-de-gas-natural>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm
http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-pede-investigacao-ampla-contra-a-petrobras-no-
http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-pede-investigacao-ampla-contra-a-petrobras-no-
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Assim, deve garantir a amplitude da incidência dos fatos para se evitar 

a fuga de incidência da medida extintiva em relação aos terceiros envolvidos que 

utilizarão seus nomes para garantir a proteção ilícita do futuro investigado. 

Além disso, outra forma de se proteger a apuração efetiva quanto à 

pessoa jurídica é o fenômeno de acompanhamento do patrimônio “follow the 

money”.343 Se não for possível constatar em primeiro plano as relações entre as 

pessoas jurídicas, há possibilidade de acompanhamento do patrimônio 

envolvido. 

Esta outra ferramenta traz, de igual forma, efetividade de 

comprovação fática da ocultação de patrimônio, para frustrar eventual extinção 

da pessoa jurídica pela Lei n.º 12.846/13. 

Importante, ainda, ressaltar que a pessoa física que está no comando 

da pessoa jurídica infratora responderá em sua esfera e vinculação próprias, 

quanto aos atos ilícitos por ela praticados. Todavia, as limitações para a pessoa 

física retornar às atividades comerciais não afetam o sistema de corrupção, caso 

não tenha uma pena privativa de liberdade. Ainda assim, mesmo que reclusa, a 

pessoa não perde a comunicabilidade para a continuidade de administração 

oculta das atividades ilícitas.344
 

 

 

 

 
 

343 Matéria publicada pela revista Veja, em 03 de março de 2015, com a entrevista de Sérgio Moro, 

identificou a característica explicada pelo ex-juiz federal e Ministro da Justiça, quanto ao rastreamento 

do dinheiro da corrupção para a responsabilidade dos agentes: “Segundo o magistrado, é importante 

que se crie uma barreira para tentar isolar o dinheiro sujo, justamente em decorrência do poder 

econômico resultante do crime. “O poder do dinheiro de origem criminosa, do dinheiro sujo, em uma 

economia não pode ser subdimensionado”, ponderou. “Uma empresa que na prática de sua atividade  

se valha de recursos obtidos por meios criminosos vai ter, dentro do mercado econômico cada vez 

mais competitivo, vantagens que as empresas que atuam de maneira limpa não vão ter””. Disponível 

em: <https://veja.abril.com.br/politica/sergio-moro-para-encontrar-o-chefe-siga-o-dinheiro/>. Acesso 

em 05 de dezembro de 2018. 
344 Em observação à matéria publicada pelo portal eletrônico G1: “Cunha recebeu R$ 5 milhões em 

propina depois que foi preso, diz delator”, em 19 de maio de 2017, demonstrou-se que Joesley Batista, 

em interrogatório e delação, “pagou R$ 5 milhões em propina ao deputado cassado e ex-presidente da 

Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) depois que ele foi preso”. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/cunha-recebeu-r-5-milhoes-em-propina- 

depois-que-foi-preso-diz-delator.ghtml>. Acesso em 05 de dezembro de 2018. 
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Diante disso, a dissolução compulsória da empresa ainda não tem 

interferência necessária para o impedimento da pessoa física em retornar às 

atividades ilícitas. Todavia, há possibilidade de se trazer uma benesse para o 

mercado e para a concorrência. 

Em primeiro plano, o nome empresarial que não existirá mais pode 

representar um obstáculo ao retorno do prestígio do mercado e da confiança que 

tal nome assume perante terceiros.345 Não nos referimos aqui aos puros aspectos 

ilícitos, porque se o agente com nova empresa desejar ingressar no mercado 

ilícito terá que possuir, às vezes, capital suficiente para novo ingresso. 

De fato, também cientes devemos estar que apenas seu nome, como 

pessoa física, já é suficiente para o retorno das atividades ilícitas. Neste ponto, 

salientamos o segundo aspecto. A proibição de a pessoa física exercer atividade 

empresarial poderia ser uma medida mais bem definida como obrigação de não 

fazer por determinado tempo. 

A pessoa física, então, se desejasse manter suas atividades, deveria se 

expor ainda mais com a utilização de “testas de ferro”346 ou “laranjas”. Tais 

constatações são de fundamental importância para o entendimento da 

complexidade das relações ilícitas que envolvem os temas. 

 
 

345 Em matéria publicada em 22 de março de 2017 no jornal Valor Econômico (“Inidoneidade é 'pena 

de morte' para empreiteiras, dizem advogados”), em portal eletrônico, divulgaram que “Os advogados 

das maiores empreiteiras do país, acusadas de envolvimento no cartel da contratação da usina nuclear 

de Angra 3, disseram nesta quarta-feira (22) no plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) que a 

declaração de inidoneidade pode representar a "pena de morte" para essas empresas. "Essa condenação 

mata a empresa, traz prejuízos enormes. Ainda que esteja suspensa, provoca a antecipação de 

pagamentos, com juros altíssimos em garantias e seguros tomados", afirmou a advogada Tatiane 

Fernandes, que representou a Andrade Gutierrez durante a sessão plenária do tribunal”. Disponível  

em: <https://www.valor.com.br/politica/4910430/inidoneidade-e-pena-de-morte-para-empreiteiras- 

dizem-advogados> Acesso em 05 de dezembro de 2018. 
346 No caso de corrupção na Itália, quanto à operação Mãos Limpas, podemos mencionar quanto ao 

capítulo da FIAT: “No dia 27, reapresentou-se Papi, que ajudou o pool a montar o complicado quebra- 

cabeças da conta da Sacisa. Para os pagamentos no exterior, revelou, ‘dirigia-me à procuradora da 

Sacisa em Lugano, fornecendo os dados das contas em que deveria depositar o dinheiro’. Quanto os 

pagamentos deveriam ser à vista, ‘ou me dirigia a Lugano para sacar o dinheiro e o levava ao destino, 

ou o dinheiro chegava a mim diretamente de Milão, disponibilizado pelo diretor financeiro da Fiat 

Impresit, Aldo Morniroli’”. BARBACETTO, Gianni; GOMEZ, Peter; TRAVAGLIO, Marco. 

Operação mãos limpas: a verdade sobre a operação italiana que inspirou a Lava Jato. Porto 

Alegre: CDG, 2016, p. 229. 

http://www.valor.com.br/politica/4910430/inidoneidade-e-pena-de-morte-para-empreiteiras-
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No que tange à possibilidade de concessão liminar, constatamos que 

se torna impossível a concessão de uma liminar neste sentido, por razões de 

irreversibilidade da medida. Todavia, há possibilidade de se conceder uma 

medida liminar sob o fundamento anterior de suspensão das atividades, para se 

evitar o prosseguimento dos atos danosos. 

No mesmo sentido explicitado no item anterior, mesmo com a liminar 

de suspensão de atividades, poderá haver discussão e complexidade futura sobre 

os efeitos da suspensão no caso de improcedência do pedido ao final do feito. 

Em sequência da análise do fato relativo à dissolução da pessoa 

jurídica, observamos que os fundamentos da Constituição Federal ainda 

necessitam ser analisados para o afastamento do argumento da afronta à livre- 

iniciativa da propriedade privada. 

Outro fundamento constitucional que pode ser invocado, na medida 

em que a propriedade privada necessita cumprir com a sua função social, 

conforme preconiza o art. 170, inciso III, da Constituição Federal347, é a 

possibilidade de imposição de medidas em relação à propriedade privada que 

não está cumprindo seu papel, também com fundamento no art. 5.º, inciso 

XXIII, da Constituição Federal.348
 

Assim, a utilização da pessoa jurídica como instrumento das infrações 

é a maior demonstração de que a propriedade não está cumprindo sua função 

social. No caso da pessoa jurídica, certamente, esta tem sua função patrimonial 

 

 

 

 

347 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: III - função social da propriedade”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 
348 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII - a 

propriedade atenderá a sua função social”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 23 de abril de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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de gerar lucro para seus proprietários. Inimaginável a exigência de que a pessoa 

jurídica não produza ganhos patrimoniais para seus proprietários. 

A assertiva não pode ser utilizada, em contrapartida, para que a pessoa 

jurídica seja instrumento na realização de ilícitos. No que tange à corrupção, 

diante do poder econômico e do fluxo patrimonial envolvidos nas negociações, a 

inserção da pessoa jurídica na prática dos ilícitos pode ser entendida como 

desvio de finalidade na esfera privada. 

Observamos que não são somente ilícitos civis que estão envolvidos 

nas práticas corruptas. As condutas estão muitas vezes atreladas na esfera penal. 

A ocorrência de infrações penais conforme já evidenciado nos itens anteriores é 

a maior demonstração de que a pessoa jurídica não está cumprindo com sua 

função social349, apesar de trazer amplos resultados positivos econômicos para 

seus proprietários. 

O argumento exposto aponta, ademais, ao fato de que a busca pela 

superlucratvidade (“superastros”), de forma ética para a empresa, suplanta 

qualquer conduta condizente aos ditames legais. Em relação ao mercado, a 

dinâmica econômica e o ambiente criado em um relacionamento altamente 

lucrativo com o Poder Público são circunstâncias que estimulam sem critérios e 

sem regras éticas para a sociedade, que, se não fiscalizadas, permitirão o 

direcionamento empresarial para o descumprimento da função social da pessoa 

jurídica.350
 

 

 

 

 

 

 

349 “O que se impõe é que a empresa concilie – no que se tem um delicado convício – seus interesses 

particulares com interesses coletivos ou sociais constitucionalmente avalizados. É possível afirmar que 

a função social da empresa, portanto, se espraia para diversos outros deveres”. TAVARES, André 

Ramos. Direito constitucional da empresa. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 106. 
350 Por exemplo, quanto às regras de “compliance”, que será objeto de análise, “no mundo corporativo, 

a expressão designa o cumprimento de lei, normas e códigos de ética e de conduta, tanto no ambiente 

interno, quanto no ambiente externo”. ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rego Monteiro; 

GIZZI, Guilherme Frederico Tobias de Bueno. Fraudes corporativas e programas de compliance. 

Curitiba: InterSaberes, 2018, p. 128. 
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Por esta razão, o princípio econômico de cumprimento da função 

social não pode ser desconsiderado, pois se trata de obstáculo para que seja 

argumentada a afronta à propriedade privada para o impedimento de aplicação 

das sanções judiciais em relação à dissolução da pessoa jurídica que pratica atos 

de corrupção. 

Outra observação se faz importante em relação à dissolução da pessoa 

jurídica em face dos atos de corrupção. O cumprimento do princípio da função 

social da propriedade está relacionado aos mandamentos constitucionais, no que 

tange à possibilidade ou não de decretação de desapropriação, quando a 

propriedade atender ou não aos ditames do plano diretor, diante do que dispõe o 

art. 182, §§2.º, 3.º e 4.º, da Constituição Federal.351
 

Em relação à desapropriação propriamente dita, não há como se 

defender a aplicação de tal instituto para as hipóteses de atos de corrupção 

praticados pela pessoa jurídica. Por isso, constata-se que, além das hipóteses 

penais de afetação do patrimônio das pessoas físicas proprietárias da empresa, 

como efeitos da condenação352, são possíveis as medidas de atingimento 

patrimonial e de extinção, inclusive, conforme dispõe a Lei Anticorrupção. 

 

 

 

 
 

351 BRASIL. Constituição Federal. “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. [...] §2º A 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor. §3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com 

prévia e justa indenização em dinheiro. §4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 

pena, sucessivamente, de: [...] III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 

de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso  em: 

23 de abril de 2017. 
352 BRASIL. Código Penal. “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de 

indenizar o dano causado pelo crime; II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé: [...] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 

auferido      pelo      agente      com      a      prática      do      fato      criminoso”.      Disponível      em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 23 de abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm


163 
 

 

Todavia, os dispositivos constitucionais já demonstrados apontam 

para um princípio norteador do mercado, em face das novas formas de atos de 

corrupção, que é um princípio do atendimento à função social da propriedade. 

Apesar de não constarem possibilidades também consideradas quanto 

à desapropriação, como os ditames constitucionais, que possuem uma 

interpretação histórico-evolutiva, como o princípio da função social da 

propriedade353, há seara suficiente para a aplicação de tais mandamentos e para 

aplicação da medida civil de dissolução da pessoa jurídica, sem que se aleguem 

questões sobre a propriedade e a livre concorrência. Portanto, há, sim, 

constitucionalidade na aplicação da sanção de dissolução da pessoa jurídica por 

parte da Lei Anticorrupção. 

Diante da possibilidade de extinção da pessoa jurídica, por 

consequência automática, aquela posição de mercado e de concorrência 

desempenhada pelo infrator permanecerá em aberto, gerando uma espécie de 

inovação no mercado com a movimentação de outras pessoas jurídicas para 

ocuparem o local de destaque. 

Repetimos, novamente, que a arguição de afronta ao direito de livre 

exercício da propriedade privada não terá cabimento nesta seara, diante dos 

fundamentos já expostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353 Quanto à função social da propriedade, podemos comparar com as lições de Ronald Dworkin: “a 

análise econômica sustenta, em seu aspecto normativo, que a maximização da riqueza social é um 

objetivo digno, de modo que as decisões judiciais deveriam tentar maximizar a riqueza social 

atribuindo, por exemplo, direitos aos que os comprariam, não fossem os custos da transação. [...] Por 

que alguém que não cometeu esse erro deveria pensar que a maximização da riqueza social é um 

objetivo digno? [...] A riqueza social é, segundo essa descrição de ‘alvo falso’, um segundo melhor 

objetivo, valorizado não por si nem porque causará ou poderá ser usado para ocasionar outras 

melhoras, mas porque existe uma correlação suficientemente alta entre melhoras na vida social e tais 

outras melhoras para fazer do alvo falso um alvo bom”. DWORKIN, Ronald. Uma questão de 

princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 356-357. 
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Então, resta-nos demonstrar o acréscimo trazido à livre concorrência, 

com a imposição da medida dissolução. A abertura de espaço negocial de 

relacionamento com novas pessoas jurídicas fomenta a movimentação 

empresarial para novos investimentos e novas estruturas empresarias, que antes 

não seriam efetivadas em razão da ausência de acesso àquela posição de 

mercado. 

Com a dissolução da pessoa jurídica corrupta, a pessoa jurídica que 

busca a posição e que tiver interesse no âmbito do mercado específico, e 

consequentemente todos aqueles que também desejarem, movimentarão uma 

série de fatores como investimentos, financiamentos, contratação de pessoal, 

dentre outras medidas, para se apresentarem em outro patamar de mercado para 

a conquista de espaço. 

Quantas vezes se constatam argumentos de que os postos de trabalho 

da empresa dissolvida afetaram a economia354 e, por isso, algumas medidas 

judiciais se tornam ainda mais gravosas do que a manutenção da existência da 

pessoa jurídica.355
 

Neste ponto, não há como se acolher o referido fundamento, no 

sentido de que o próprio mercado poderá absorver a força de trabalho para o 

crescimento de outras pessoas jurídicas com atividades lícitas. Evidentemente, 

os únicos postos de trabalho que não serão absorvidos pelo mercado são dos 

causadores dos fatos ilícitos. 

 
 

354 Em página eletrônica do portal de notícias G1, segundo Samy Dana, professor da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, houve matéria publicada em 

1.º de abril de 2016: “Como o desemprego e a crise geram um círculo vicioso?”, que expôs sobre os 

reflexos das crises econômicas, quanto ao aumento do desemprego, que reflete diretamente no 

consumo e na economia. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/como- 

o-desemprego-e-crise-geram-um-circulo-vicioso.html>. Acesso em 05 de dezembro de 2018. 
355 Em matéria publicada em 02 de setembro de 2018 pelo Superior Tribunal de Justiça, em seu portal 

eletrônico, sob o título “O princípio da preservação da empresa no olhar do STJ”, houve o relato dos 

efeitos perniciosos de uma dissolução empresarial, principalmente, com a citação de vários recursos 

especiais interpostos na esfera do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao fenômeno. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%AD 

cias/O-princ%C3%ADpio-da-preserva%C3%A7%C3%A3o-da-empresa-no-olhar-do-STJ>. Acesso 

em: 05 de dezembro de 2018. 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/como-
http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/como-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%AD
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%AD
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Estes somente permanecerão com o prestígio ilícito de suas condutas 

para novas e futuras infrações se desejarem, ainda, reinserção nos atos de 

corrupção, com base na Teoria dos Superastros. Portanto, a afetação com o 

encerramento das atividades, apesar de sustentação em sentido de que a 

coletividade sofrerá, ocorrerá na medida em que os autores dos atos ilícitos não 

terão mais o acesso356 ao sistema corrupto. 

Quanto aos fatores decorrentes de prejuízo, em face do fornecimento 

de produtos, se o caso exigir, da demissão de empregados, que poderão ser 

absorvidos pelo mercado357, ou de quaisquer outras ferramentas de mercado, não 

poderão ser postos como obstáculos jurídicos para a aplicação de medidas 

eficazes no combate à corrupção. 

Ao contrário, a manutenção da pessoa jurídica ilícita com tais atos é o 

maior senso de impunidade que se poderia surgir, autorizando, por via de 

consequência, a pessoa jurídica a manter suas atividades ilícitas somente porque 

possui um poder econômico tal que diversos setores poderiam estar vinculados e 

dependentes. 

 

 

 
356 Evidentemente que a pressão de novos concorrentes é fato constante quando se mencionam 

aspectos de mercado. Neste sentido, salientamos as lições de Celso Furtado, quanto à crise cafeeira do 

século passado: “Se, por um lado, a descentralização republicana deu maior flexibilidade político- 

administrativa ao governo no campo econômico, em benefício dos grandes interesses agrícola- 

exportadores, por outro lado a ascensão política de novos grupos sociais facilitada pelo regime 

republicano, cujas rendas não derivavam da propriedade, veio reduzir substancialmente o controle que 

antes exerciam aqueles grupos agrícola-exportadores sobre o governo central. Tem início assim um 

período de tensões entre os dois níveis de governo - estadual e federal - que se prolongará pelos 

primeiros decênios do século XX”. FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32.ª ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. p. 180. 
357 Nas palavras de José Paulo Zeetano Chahad, Professor da FEA-USP, Pesquisador da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas: “A segunda transição diz respeito à passagem de uma economia 

fechada para uma economia aberta. O processo de abertura comercial teve impactos setoriais bastante 

nítidos. Por exemplo, o setor industrial passou por uma forte reestruturação produtiva e  

organizacional, que levou à perda de dinamismo da economia brasileira e uma diminuição sensível da 

mão de obra absorvida pelos seus diferentes ramos industriais, implicando profundas transformações 

na geração de empregos, em sua qualidade e nas relações de emprego”. CHAHAD, José Paulo 

Zeetano. Tendências recentes no mercado de trabalho: pesquisa de emprego e desemprego. São 

Paulo Perspectivas, vol. 17, n. 3-4, São Paulo, dezembro de 2003, p. 205-217. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102- 

88392003000300021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 de dezembro de 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0102-
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De fato, não se pode permitir o grande poder econômico gerado pela 

empresa como fator de isenção de medidas judiciais que realmente impõem 

resoluções para as condutas ilícitas. 

Ainda em relação à absorção dos empregados pelo mercado, não é 

saudável gerar uma situação de estabilidade de emprego baseada em atividades 

ilícitas da pessoa jurídica. Os riscos de demissão se atenuam quando a pessoa 

jurídica age de acordo com os ditames legais, ou seja, a estabilidade deve 

decorrer de gerenciamento e de exercício de atividades lícitas da pessoa jurídica. 

Assim, o risco de demissões resultante de imposição de sanções 

advindas de atos de corrupção não tem o condão de fundamentar e autorizar a 

impunidade da pessoa jurídica.358 A amplitude do mercado, com a existência e o 

comportamento lícitos de outras pessoas jurídicas, absorverá o material humano 

qualificado, porque este também representará poder econômico para a pessoa 

jurídica se destacar no ambiente concorrencial. 

 

 

 

 

 
358 Em trabalho apresentado no VII Congresso Brasileiro de Custos, realizado na cidade de Recife (PE) 

entre os dias02 e 04 de agosto de 2000, apresentado por Welington Rocha, Célia Maria Braga Carneiro 

e Osório Cavalcante Araújo: “Diante da importância dos dados sobre os concorrentes para alcance e 

manutenção da vantagem competitiva, é necessário um mecanismo organizado para fazer o 

acompanhamento dessa análise de concorrentes. Necessita-se, portanto, de um sistema de informação 

sobre concorrentes o qual deve prover informações que facilitem o processo de concepção, 

desenvolvimento, implementação e monitoramento de estratégias competitivas [...] A empresa, 

analisando as informações fornecidas pelo sistema de análise de concorrentes, pode redefinir sua 

estratégia frente aos concorrentes, decidindo sobre os seguintes eventos característicos do processo de 

gestão estratégica: reformulação do modelo de gestão; redesenho do subsistema organizacional, 

redimensionamento da planta e da capacidade produtiva; grau de utilização da capacidade de 

produção; montante de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos; 

montante de investimento em marketing; amplitude da linha de produtos e serviços oferecidos quanto 

a modelos volumes, produtos e serviços complementares; revisão dos processos de produção, 

suprimento, marketing e distribuição, administração etc., inclusive à tecnologia empregada; alteração 

do projeto de produto ou serviço; mudança na natureza e intensificação das relações com clientes e 

fornecedores; reconfiguração da cadeia de suprimento, ampliando ou reduzindo o número de estágios 

nos quais participa a empresa, seus clientes e fornecedores; montante de investimento em preservação 

ambiental; dentre outros”. ROCHA; Welington, CARNEIRO; Célia Maria Braga; ARAÚJO, Osório 

Cavalcante. Análise de custos de concorrentes proposta de um modelo de relatório para análise 

de posicionamento estratégico da empresa, p. 06 e 15-16. Disponível em: 

<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/viewFile/2985/2985>. Acesso em: 05 de dezembro de 

2018. 
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Temos, então, outra característica relevante que é o fato de que os 

empregados atrelados à pessoa jurídica com alto potencial econômico podem 

estar mais qualificados para o desempenho de suas funções, o que gerará 

também uma competição paralela para se absorver a mão de obra 

especializada359, ainda, infelizmente, com chances de menores salários, mas com 

possibilidade de manutenção de suas atividades. 

Por fim, em relação às ponderações dos danos aos trabalhadores, os 

benefícios concedidos e atrelados às ações trabalhistas àqueles que perderam 

seus postos de trabalho minimizam as perdas.360
 

Outro argumento ainda poderia ser invocado. Ainda de forma 

altamente controversa quanto aos direitos trabalhistas361, o questionamento da 

terceirização  em relação  aos  trabalhadores  da  empresa  acarreta  uma situação 

 

 

 

359 A Revista Exame, em seu portal eletrônico, publicou matéria, em 15 de outubro de 2018, sobre a 

incorporação da empresa Smiles pela empresa GOL, com a migração para o novo mercado: “Gol 

anuncia incorporação da Smiles e migração para o Novo Mercado”, onde ressaltou as vantagens 

econômicas  e  competitivas  a  serem  apreciadas  pela  empresa  após  aprovação.  Disponível  em 

<https://exame.abril.com.br/mercados/gol-anuncia-incorporacao-da-smiles-e-migracao-para-o-novo- 

mercado/>. Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
360 “Qualquer que seja a atividade desempenhada no processo de produção, o habitante metropolitano 

sempre apresenta vantagens nos níveis de renda. [...] A falta de mão de obra não-qualificada verificada 

há alguns meses, a par com uma falta quase ‘crônica’ de mão de obra especializada, deve configurar 

algumas mudanças resultantes do período de desenvolvimento acelerado, nos últimos anos”. 

SPINDEL, Cheywa R. O processo de desenvolvimento econômico e a absorção de mão de obra no 

Estado  de  São  Paulo  1968/72.  Revista  de  Administração  de  Empresas, vol.  16, n.   1, São 

Paulo, fevereiro 1976, p. 31-36. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

75901976000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. Em comparação à 

época do referido trabalho, salientamos que a falta mão de obra qualificada, principalmente no 

mercado altamente competitivo dos “superastros”, para determinados setores de inovação poderia 

minimizar os efeitos da inovação. Em matéria publica em 19 de março de 2018, no jornal Estadão, sob 

o título “Falta de mão de obra qualificada é o gargalo do setor”, houve a divulgação de que “o 

crescimento do agronegócio no futuro pode ser afetado pelo déficit de trabalhadores especializados”. 

Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,falta-de-mao-de-obra-qualificada-e-o- 

gargalo-do-setor,70002232831>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. Também em revista Época 

Negócios, sobre a falta de mão de obra especializada no mercado. Disponível em 

<https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/10/demanda-por-mao-de-obra-especializada- 

ainda-e-mais-alta-do-que-oferta-no-brasil.html>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
361 Trata-se de questionamento sobre o possível enfraquecimento das condições de trabalho em relação 

à terceirização. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1873956- 

terceirizacao-pode-enfraquecer-fiscalizacao-de-condicoes-de-trabalho.shtml>. Acesso em: 09 de 

setembro de 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-
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reflexa, pois as empresas vislumbram a aplicação da terceirização para redução 

de seus custos.362
 

Mas, quanto ao tema em discussão, em relação à dissolução da 

empresa e perda dos postos de trabalho, dependendo da incidência da 

terceirização, a dissolução da pessoa jurídica, que praticou atos de corrupção, 

pode não afetar tanto os trabalhadores que terão acesso a outras empresas, diante 

da renovação de mão de obra. 

Sob este enfoque de dissolução da empresa por atos de corrupção, 

repita-se, ainda em alta discussão de violações trabalhistas do empregado, a 

recolocação no mercado da mão de obra poderia estar facilitado, minimizando as 

objeções argumentadas para o afastamento da dissolução. 

Portanto, a dissolução compulsória da pessoa jurídica tem por 

finalidade higienizar o sistema de mercado em análise para trazer uma inovação 

de postura de mercado, que trará diversos benefícios para a manutenção de 

atividades lícitas. 

A contribuição positiva da dissolução da pessoa jurídica é inegável 

para as readequações necessárias. 

 

 

2.2.4 Proibição de recebimento de financiamentos 

 
 

Em frente de atingimento do poder econômico financiador da pessoa 

jurídica, o art. 19, inciso IV, da Lei n.º 12.846/13363, possibilita outra medida 

 

 

362 Em contrapartida, para as empresas, representando a desoneração no custo de suas atividades, a 

terceirização   demonstra   uma   proteção   ainda   maior   ao   poder   econômico.   Disponível   em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1906655-empresas-buscam-substituir-mao-de-obra- 

por-terceirizados-e-autonomos.shtml>. Acesso em: 09 de setembro de 2018. 
363 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5.º 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 
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que pode afetar o desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica que pratica 

atos de corrupção: a proibição de recebimento de quaisquer quantias sob as 

diversas categorias (incentivos, subsídios, subvenções, doações e empréstimos) 

relacionadas ao Poder Público. 

Em um sistema capitalista, em que o investimento de capital 

representa um dos pilares para o desenvolvimento de atividade econômica, a 

afronta, mediante o impedimento de financiamento público, é uma medida que 

pode trazer efetividade em uma vertente de geração de suporte para atos de 

corrupção. 

Assim, com a proibição de obtenção de recursos para a realização das 

atividades ilícitas, a pessoa jurídica pode permanecer obstada em um dos 

campos de facilidade para a concretização dos atos ilícitos. 

Neste sentido, não afirmamos que se trata de um único meio, pois a 

pessoa jurídica atrelada ao sistema de atos de corrupção poderá obter outros 

incentivos, como perdão de dívidas tributárias ou com omissões de fiscalizações 

trabalhistas, para evitar outros ataques financeiros ao seu patrimônio que é 

utilizado para tais condutas. 

Evidentemente, a pessoa jurídica, por meio de outros favores 

concedidos e concessões junto aos agentes públicos, terá acesso aos mecanismos 

paralelos como o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)364, gerando 

 

 

 

 

 

máximo de 5 (cinco) anos”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
364 O jornal Estadão, em reportagem divulgada em 16 de maio de 2018 em sua página eletrônica, 

demonstrou os programas de parcelamento para pessoas investigadas pela Polícia Federal destinado a 

reduzir e parcelar dívidas de mais de três bilhões de reais:  “Empresas e pessoas físicas investigadas 

nas operações Lava Jato, Zelotes e Ararath, da Polícia Federal, conseguiram parcelar, no último Refis, 

R$ 3,85 bilhões de autuações decorrentes de fraudes e sonegação, segundo levantamento oficial da 

Receita Federal, obtido pelo Estadão/Broadcast. Ao aderirem ao programa, além de conseguirem 

descontos generosos e ganhar um prazo maior para o pagamento, também se livraram de responder a 

processos por crime fiscal”. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investigados-pela-pf-usam-refis-para-reduzir-e- 

parcelar-dividas-de-r-3-8-bi,70002310138>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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sonegação fiscal, para rolagem de dívidas e impedimento de pagamentos, o que 

protegerá seu capital de giro para consecução de outros atos de corrupção.365
 

No mesmo sentido, quando há o risco de cortes de linhas de crédito, 

uma ferramenta de gerenciamento financeiro de custo é o corte de pagamento de 

tributos, evidentemente, com anuência de setores públicos que não protegem a 

violação do patrimônio, seja com a omissão no impedimento de atos de 

corrupção, seja, agora, com a manutenção de permissão de refinanciamento de 

dívidas, gerando ainda maior desoneração do patrimônio público em cifras de 

bilhões de reais. 

Então, o mecanismo de sanção quanto à obtenção de financiamentos 

ainda pode se mostrar pálido, quando observamos que outros setores financeiros 

da empresa, como o de planejamento tributário, ainda conseguem benevolência 

de outros setores públicos para continuarem fomentando os ilícitos com novos 

danos patrimoniais com as rolagens impagáveis de dívidas proteladas ou 

perdoadas por parte dos entes públicos. 

Observamos, assim, uma parte de um sistema de retroalimentação 

financeira que burla a possibilidade de obtenção de recursos financeiros. Por 

isso, devemos atentar que a obtenção de tais medidas por meio das sanções 

estaria na esfera de recebimento de valores para seus investimentos ilícitos. 

O que demonstramos é que, além de não recebimento de fomentos 

financeiros, a pessoa jurídica não pode deixar de recolher suas obrigações, pois, 

do contrário, a primeira medida não teria a eficácia desejada. 

 

 

 

 

 

365 Em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em 15 de abril de 2018, em sua página 

eletrônica, divulgou-se que os investigados pela Polícia Federal utilizam o refinanciamento de dívidas 

em autuações por corrupção: “Empreiteiras, agências de publicidade, empresas do setor elétrico e 

outras companhias investigadas pela Polícia Federal parcelaram pelo Refis, programa de 

refinanciamento de débitos tributários, cerca de R$ 4 bilhões em autuações da Receita Federal por 

fraudes e corrupção”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/alvos-da-pf- 

usam-refis-para-parcelar-r-4-bi-em-autuacoes-por-corrupcao.shtml?loggedpaywall>. Acesso em: 10 de 

setembro de 2018. 
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A interpretação coerente para esta problemática de obtenção de tantos 

favores financeiros é a extensão do entendimento da sanção prevista pela Lei 

Anticorrupção da proibição de incentivos para, também, alcançar a possibilidade 

de obtenção de perdões ou de refinanciamentos tributários (ou seja, 

comportamentos de pagamentos pela pessoa jurídica). 

Se esta era a intenção legislativa, constatamos que, na prática, a falta 

de fiscalização com a omissão é falha gerencial, podendo haver 

responsabilização do agente público competente. Se esta não for, inicialmente, a 

intenção legislativa, certamente, cria-se, como vimos, um sistema de 

retroalimentação da corrupção, por meio indireto. 

Ainda em relação à concorrência, salientamos a comparação com a 

Teoria dos Superastros. O grande poder econômico atingido pelos concorrentes 

corruptos, com altíssimos investimentos e uma relação de dependência pública 

com a parceria privada para a consecução das atividades, gera um poder de 

negociação alto com as instituições públicas para a obtenção de tais recursos. 

A relação de dependência garante uma posição econômica de destaque 

com a absorção de grande parte do mercado relacionado à área de atuação para a 

pessoa jurídica que age na condição de “superastro”. Basta verificar os fatos que 

circundam algumas destas empresas que ainda obtêm investimentos públicos, 

mesmo que envolvidas em fatos ilícitos. 

O jornal O Globo, em sua edição eletrônica de 26 de julho de 2016, 

divulgou que a Advocacia-Geral da União poderia permitir a manutenção de 

créditos obtidos pelas empresas que ainda estivessem sendo investigadas pela 

operação Lava Jato.366
 

 

366 Conforme o conteúdo da reportagem: “Algumas das pessoas jurídicas integrantes do polo passivo 

da mencionada Ação Civil Pública possuem projetos em fase de análise para eventual concessão de 

apoio financeiro pelo Banco. No entanto, caso sejam elas condenadas pelo juízo e sancionadas com a 

proibição referida no parágrafo anterior, não poderão obter novos financiamentos, o mesmo ocorrendo 

na hipótese de declaração de inidoneidade delas no âmbito dos processos administrativos em curso na 

CGU, caso não seja essa sanção afastada em acordos de leniência”. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/agu-permite-credito-do-bndes-empresas-da-lava-jato-19790441>. 

Acesso em: 10 de setembro de 2018. 
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Em primeiro plano, trata-se de um contrassenso a identificação de 

pessoa jurídica que esteja sendo investigada por atos ilícitos corruptivos e, ao 

mesmo tempo, seja fomentada por instituições financeiras públicas para a 

continuação de suas atividades ilícitas. 

Em face da separação das esferas de atuação dos Poderes do Estado, a 

falta de interligação entre o Poder Executivo, com as diretrizes administrativas 

para análise das concessões de financiamento, que são documentais e se baseiam 

no risco de inadimplência, e o Poder Judiciário, que tem por finalidade a 

estabilização das relações ilícitas geradas pelas condutas corruptas, impede a 

tomada de medidas efetivas para se evitar a malversação dos ativos públicos.367
 

O fenômeno da publicidade dos atos publicados e transparentes é 

realizado, mas há necessidade de constante fiscalização e observação externa. 

Por vezes, como constatamos das reportagens mencionadas, os atos são 

fiscalizados de forma esporádica gerando notícias que apontam para as 

irregularidades. 

Evidentemente, diante da Lei Anticorrupção e das funções exercidas 

pela Controladoria-Geral da União, por exemplo, o sistema de proteção e 

envolvimento da sociedade politicamente organizada para se evitar a prática de 

atos lesivos é uma realidade. Todavia, os mecanismos jurídicos deverão ser 

analisados. 

Diante do cenário fático identificado, quando do conhecimento de atos 

ilícitos e de supostos financiamentos, haveria possibilidade, de igual forma, de 

medidas liminares nas ações judiciais para a tentativa de obstar o procedimento 

de concessão de fomento para as atividades ilícitas. 
 

367 Em relação à atividade interna dos setores públicos de observância e de controle: “O controle 

interno deve ser visto então como meio de assegurar o melhor emprego dos recursos, de prevenir ou 

reduzir fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim para o cumprimento da missão do órgão 

público. Nesse sentido, diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de 

fraudes e abusos no processo de licitações, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das 

propostas e das alterações contratuais, da verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar 

direcionamento, fracionamento do objeto ou jogo de planilha”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 140. 
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Se administrativamente não houver o impedimento de financiamentos 

para as pessoas jurídicas corruptas, uma ação civil pública com pedido liminar, 

para suspensão dos atos negociais relativos aos financiamentos postulados, com 

a tentativa de bloqueio para se aguardar o resultado final das ações em 

andamento sobre a empresa, é uma medida efetiva. 

Portanto, a efetividade de uma medida de impedimento de futuros 

financiamentos não pode esperar o encerramento de ações com decisões 

transitadas em julgado ou permitir que, mesmo com condenações, as pessoas 

jurídicas continuem a receber incentivos financeiros públicos para 

prosseguimento de suas atividades ilícitas. 

Neste sentido, complementou a reportagem supramencionada que a 

existência de processos judiciais em andamento em face das pessoas jurídicas 

deveria ser considerada na análise de risco para as operações da Instituição 

Financeira, qual seja, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), para eventuais proibições de novos recebimentos de financiamentos. 

Em questões relacionadas à concorrência, as disposições que 

evidenciam a garantia de adimplência transformam as pessoas jurídicas de 

grande porte dotando-as de uma posição econômica vantajosa para obtenção dos 

empréstimos e, em contrapartida, trazem liquidez para os bancos no que tange à 

adimplência do financiamento. 

Tal condição é capaz de desequilibrar a livre concorrência, posto que, 

além de melhor obtenção de documentos de estabilidade financeira para 

comprovação dos financiamentos, garantindo o sucesso administrativo- 

financeiro de deferimento dos pedidos, tais concessões ainda alavancam a 

estrutura de funcionamento da pessoa jurídica de grande porte, aumentando as 

receitas para o desenvolvimento das atividades ilícitas e possibilitando um 

suporte de sustentação que a torna concorrente com ampla vantagem nas 

disputas no mercado. 
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O fato ainda se agrava, no sentido de que, mesmo com processos em 

andamento, as empresas mantêm seus financiamentos. Além disso, ao mesmo 

compasso de concessão de financiamento para as empresas de grande porte, as 

pequenas empresas, por falta de suporte inicial de patrimônio que sustente o 

adimplemento, ainda trazem riscos financeiros para os bancos públicos. 

Tal fenômeno acirra juridicamente a distância de acesso à 

concorrência entre as pequenas empresas e as grandes empresas, que gozam de 

seu patrimônio368, por vezes acumulado de ilícitos, para a manutenção de sua 

posição de destaque, criando uma barreira econômica que impede a livre 

concorrência. 

Neste ponto, após aproximadamente dois anos das notícias 

mencionadas, o jornal Valor Econômico, em 12 de março de 2018, em 

reportagem com o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES)369 sustentou a eficiência de atividade de  

ouvidoria para a constatação de fraudes atreladas à referida instituição e a 

valorização da operação Lava Jato na contribuição de mecanismos para a 

prevenção de tais condutas, atribuindo à corrupção a denominação de “Chaga 

Brasileira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

368 Após as definições anteriores já mencionadas por Vicente Bagnoli, acrescentamos suas lições no 

sentido de que “o poder econômico se traduziria em poder de mercado, ou seja, a empresa detentora de 

poder econômico teria condições de impor seus anseios ao mercado, já que detentora de poder de 

mercado. [...] Demonstra-se, assim, que posição dominante (participação de mercado) e poder 

econômico (poder de mercado) são institutos distintos que até podem e devem se relacionar para a 

análise caso a caso de matéria concorrencial”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e 

concorrencial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 305. 
369 Nas palavras do referido Presidente da Instituição Financeira: “E não é de outra coisa que se trata 

quando nós, no Brasil, queremos nos organizar para definitivamente, se não eliminar totalmente, 

reduzir ao máximo que pudermos essa chaga brasileira que é a nossa propensão à corrupção, quer no 

setor público, onde isso ainda é mais clamoroso, quer no setor privado, nas atividades particulares”. 

Disponível em: <https://www.valor.com.br/politica/5379069/presidente-do-bndes-diz-que-corrupcao- 

e-uma-chaga-brasileira>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 

http://www.valor.com.br/politica/5379069/presidente-do-bndes-diz-que-corrupcao-
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A demonstração de um fenômeno econômico fomentador de atos de 

corrupção fez com que tais denominações apontem para atos ilícitos que são 

tolerados e que são incorporados no mercado, gerando um sistema de 

retroalimentação e de manutenção das posições privilegiadas no mercado por 

parte das pessoas jurídicas infratoras. 

Ainda neste sentido, salientamos que a Advocacia-Geral da União,  

nos Processos n.º 5025956-71.2016.404.7000, n.º 5025933-28.2016.404.7000, 

n.º 5011396-27.2016.404.7000 e n.º 5027001-47.2015.404.7000, que tramitam 

pela Justiça Federal de Curitiba, propôs ação também com objetivo de proibir a 

contratação com o Poder Público, diante do envolvimento de empresas na 

investigação efetivada pela operação Lava Jato.370
 

Logicamente, a permissão por parte da Lei Anticorrupção para o 

impedimento de obtenção de financiamentos e de outras formas de levantamento 

de quantias para obtenção de capital de giro das pessoas jurídicas pode inibir  

que sistemas como os combatidos se implantem no mercado, com o 

agravamento da livre concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370 Ainda em relação às condutas praticadas, diz a informação oficial da página eletrônica da 

Advocacia-Geral da União, em 10 de junho de 2016: “Os pedidos levam em consideração laudo do 

Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou sobrepreço médio de 17% nos contratos fraudados 

pelo cartel em comparação ao que os empreendimentos custariam em um mercado competitivo, ou 

seja, se as empresas que disputaram as licitações das obras não tivessem feito conluio para definir os 

consórcios vencedores e aumentar arbitrariamente e ilicitamente os valores dos contratos. Além do 

laudo do TCU, as ações levam em conta provas colhidas em processos penais e pareceres do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre o cartel. No entendimento dos advogados da 

União, elas complementam ações de improbidade que já haviam sido ajuizadas pelo Ministério 

Público Federal, nas quais o órgão pediu a devolução apenas dos valores que teriam sido desviados 

para o pagamento de propinas”. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/411785>. Acesso em: 10 de setembro de 

2018. 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/411785
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/411785
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Em ilustração ao fato econômico, acrescente-se que uma das empresas 

envolvidas no sistema da corrupção e investigada pela operação Lava Jato 

obteve mais de 30 bilhões de dólares junto ao referido Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social.371
 

Com a cessação de empréstimos às pessoas jurídicas que se utilizas de 

tais instituições para se transformarem em máquinas de corrupção, haverá o 

início de possibilidade de combate ao ilícito. De forma reflexa, com o óbice 

relacionado ao infrator, certamente a livre concorrência poderá, de igual forma e 

sem atos corruptivos, obter também financiamentos mais lúcidos e transparentes 

para melhor investimento em atividades e ramos de desenvolvimento 

econômico. 

Em acréscimo, com relação à barreira econômica gerada pelas 

empresas de alto poder financeiro, como salientamos, torna necessária a 

constatação desta realidade de desigualdade de concorrência gerada pelo baixo 

poder econômico de micro, pequenas e médias empresas, que têm seus 

financiamentos restritos nas mesmas esferas nas quais as grandes potências 

empresariais obtêm seus financiamentos para realização de obras corruptas.372
 

 

 

 

 

 
 

371 Quanto aos repasses do BNDES para empresas relacionadas a atos de corrupção, a revista Veja 

publicou em sua página eletrônica, em 02 de junho de 2016: “A construtora Odebrecht concentrou 

quase integralmente os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) para obras de infraestrutura feitas por empreiteiras brasileiras fora do país. Nos últimos dez 

anos, a construtora, que está no centro das investigações de corrupção da Operação Lava Jato, recebeu 

31,702 bilhões de dólares, 81,8% de todo o volume desembolsado pelo BNDES a projetos no 

exterior”. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/odebrecht-concentra-82-dos-repasses- 

do-bndes-no-exterior-em-10-anos/>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 
372 O jornal Estadão, em reportagem divulgada em 18 de julho de 2017, em sua página eletrônica, 

demonstrou a dificuldade e o argumento da inadimplência das pessoas jurídicas de baixo poder 

econômico para obtenção de financiamentos junto ao Banco Nacional de  Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES): “Os pequenos negócios, responsáveis por 27% do PIB brasileiro, estão 

com dificuldades para conseguir empréstimos do BNDES. As instituições financeiras que operam essa 

linha de crédito para o banco estatal travaram os empréstimos na ponta sob o argumento de que não 

podem arcar com o elevado risco das operações - o calote nesta linha quadruplicou nos últimos dois 

anos”. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-travam-credito-do- 

bndes-para-pequenas-empresas,70001894073>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 
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A matéria publicada demonstra a preocupação com resgate do 

equilíbrio na livre concorrência, diante da diferenciação no mercado em relação 

ao impedimento de concessão de empréstimos para as pequenas empresas. A 

redução de obstáculos econômicos e a redução de barreiras à livre concorrência 

para as pequenas empresas se transformam em uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico. 

A alavancagem, todavia, tornar-se-ia melhor com o estudo de 

medidas garantidoras mais flexíveis, desde os custos, juros e outros encargos, 

até programas de incentivo373 para tais empresas. As vantagens para o emprego, 

de igual forma, seriam positivas, diante do grande acervo de empresas de 

pequeno porte que poderiam aquecer pelo volume global de postos de trabalho. 

A modificação da forma de aprovação dos créditos ou o aumento de 

garantias para a prevenção do risco de inadimplência são fatores importantes 

para o aumento de incidência de incentivos financeiros para o desenvolvimento, 

evitando a concentração corrupta dos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

373 Em matéria eletrônica publicada em 23 de agosto de 2017, por Yara Aquino, pela Agência Brasil 

(EBC), houve a divulgação de lançamento do programa (BNDES GIRO), para agilização de crédito a 

micro e pequenas empresas. “Com o programa, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) espera acrescentar cerca de R$ 20 bilhões em novos financiamentos a essas empresas 

até agosto de 2018. [...] O programa passa a integrar o novo sistema de aprovação automática de 

operações do banco, chamado de BNDES Online. A plataforma conecta os processos automatizados 

dos agentes financeiros aos do BNDES, proporcionando às operações indiretas ganhos de eficiência, 

celeridade e segurança”. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017- 

08/governo-lanca-programa-para-agilizar-credito-micro-e-pequenas-empresas> e 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-giro>. Acesso em: 15 

de novembro de 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-giro
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Mas, diante da sistemática empregada na atualidade como retratada, 

quando se constatam as fraudes e os comportamentos são investigados e 

apurados, as devoluções de quantias de superfaturamento são infinitamente 

maiores do que a inadimplência de micro e pequenas empresas374, diante da 

altíssima concentração de renda, gerando um contrassenso de permissão de 

empréstimos e na gestão do risco. 

Os montantes desviados do patrimônio público poderiam fomentar 

com mais estabilidade e com maiores mecanismos garantidores o investimento, 

agora, em micro e pequenas empresas. Todavia, reafirmando a situação 

econômica gerada pela administração do fomento público, há permissão para 

uma retroalimentação do sistema de corrupção, com a criação de barreiras aos 

concorrentes, impedindo-os de ter acesso aos investimentos públicos. 

Outro fator de importante análise para o entendimento da proibição de 

concessão de incentivos375 para as empresas com as atividades ilícitas é o prazo 

fixado para tais impedimentos. 

O prazo, diante do dispositivo já citado, está configurado no patamar 

de 01 (um) a 05 (cinco) anos. Em primeiro plano, a fixação de prazo para 

vedação de concessões deve atender critérios de proporcionalidade, apesar de 

certa omissão por parte da Lei Anticorrupção. 

 

 
 

374 Ainda finalizou a matéria o jornal Estadão em reportagem divulgada em 18 de julho de 2017, em 

sua página eletrônica, quanto ao percentual desembolsado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) em relação às grandes empresas: “Em apresentação ao Congresso 

Nacional na semana passada, o Ministério da Fazenda chegou a comparar o desempenho do BNDES 

com o do Bradesco. Enquanto o BNDES concentra 80% do seu crédito nas grandes empresas, o 

Bradesco concede 64% dos financiamentos às pequenas e médias”. Disponível em: 

<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-travam-credito-do-bndes-para-pequenas- 

empresas,70001894073>. Acesso em: 10 de setembro de 2018. 
375 Deve-se ter atenção ao risco de má aplicação de uma punição. Neste sentido, salientamos que: “[...] 

sob a perspectiva da distinção entre sanção e não-sanção, temos de um lado os prêmios e as penas e de 

outro lado os incentivos e os desincentivos. No entanto, se considerarmos a diferença entre as funções 

de encorajamento e de desencorajamento, temos de um lado os prêmios e os incentivos [...] e de outro 

lado, as penas e os desincentivos”. HIGA, Alberto Shinji. Sanções positivas e a atividade 

administrativa de fomento no domínio econômico. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; 

ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: ingerências e limites do estado. Vol. 3. Rio de Janeiro: 

Ágora21, 2018, p. 319. 
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Pode ser questionado o paralelismo com os critérios previstos no art. 

7.º da Lei n.º 12.846/13376 para a fixação do prazo para a proibição da obtenção 

de financiamentos. A multiplicidade de fatores objetivos destinados ao 

estabelecimento de critérios demonstra que há possibilidade de quantificação, 

independentemente do nome empresarial envolvido com o fato corrupto, do 

prazo que melhor se adequará às proibições. 

Outro elemento a ser questionado é o fato de o prazo fixado ser 

suficiente ou insuficiente para o atendimento das efetividades da Lei 

Anticorrupção. Uma pergunta que se pode suscitar em relação ao lapso temporal 

é o fato de que o período permitido interferirá ou não no mercado e na livre 

concorrência. 

A resposta é de difícil constatação, diante da diversidade das naturezas 

das pessoas jurídicas, da estabilidade financeira e das relações negociais geradas 

pelo mercado, inclusive quanto ao tempo de contratação. 

Em relação ao prazo de duração para a execução do contrato, podemos 

observar que o prazo máximo ainda pode ser inócuo. Por exemplo, se um 

contrato prever a execução de uma tarefa em período superior a 05 (cinco) anos, 

a pessoa jurídica corrupta, que obteve o financiamento, já estará na posse dos 

valores para a execução do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

376 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 7.º - 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”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Com o gerenciamento dos recursos obtidos, caso venha a ser 

investigada e punida com a suspensão de obtenção de alavancagem pública, não 

terá qualquer efeito, posto que o recurso já foi obtido, gerenciado e empregado 

na tarefa negociada. 

Quando terminar a realização do contrato, mesmo que punida, o prazo 

para obtenção de novos financiamentos poderá voltar a vigorar, fato que permite 

que a pessoa jurídica relacionada aos atos ilícitos se perpetue na condição e na 

posição de mercado, que fomentará a diferenciação novamente da possibilidade 

de outras empresas poderem usufruir do financiamento público para a 

concorrência do setor. 

O prazo de 01 (um) ano, por sua vez, por maior razão é prazo, em se 

tratando de relacionamento negocial entre pessoa jurídica privada e pública, que 

se torna altamente ineficiente. Os procedimentos e as execuções envolvidas 

nesta fatia de mercado dificilmente são efetivadas em períodos menores, posto 

que o desgaste de recursos administrativos, por exemplo, para realização de uma 

licitação, não pode estar relacionado a períodos curtos que obriguem o Poder 

Público a licitar uma vez por ano seus contratos. 

Ao contrário, os Poderes Públicos, para não terem que licitar e 

fomentar a concorrência, prorrogam fora das hipóteses de licitações as 

contratações emergenciais e de urgência377, blindando e protegendo as relações 

espúrias para não ceder à livre concorrência para novas pessoas jurídicas e, 

também, gerando uma retroalimentação do sistema ilegal dos atos de corrupção. 

 

377 Em disposição aos julgamentos sobre as modalidades fraudulentas de licitação, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO 

PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93, E NO ARTIGO 1º, II, DO 

DECRETO-LEI Nº 201/67. AUTORIA E MATERIALIDADE. INCURSIONAMENTO NO 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO 

APELO EXTREMO [...]” (STF - ARE 839766, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, julgado em 

01/10/2014,  publicado  em  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-194  DIVULG  03/10/2014  PUBLIC 

06/10/2014). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4641168>. Acesso em: 05 de novembro de 

2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4641168
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4641168
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Outro ponto de observação pode ser mencionado no sentido de que 

solucionar a questão dos prazos e dos riscos seria o fracionamento da liberação 

de verbas durante a execução do contrato.378 Ou seja, parcelar os repasses de 

acordo com a etapa de execução do contrato por parte da pessoa jurídica.379
 

Todavia, a aparente eficiência de proteção do patrimônio público 

imediato poderá acarretar mais prejuízos com a paralisação da obra. Por isso, a 

avaliação dos riscos não está atrelada somente ao fato de obstar o financiamento 

e a paralisação de lesão ao erário. 

A abrangência de análise deverá estar fixada no sucesso do 

empreendimento do contrato com sua execução total, alcançando a efetividade 

do propósito da execução contratual e os riscos e prejuízos de paralização por 

cessação de participação da empresa corrupta no término de execução. Assim, 

por vezes, o remédio imediato poderá trazer resultado mais pernicioso.380
 

 

378 “Com efeito, essa prática é caracterizada como fracionamento de despesas para evitar a realização 

de processo licitatório na modalidade adequada, no caso, Concorrência Pública, visto que o valor das 

despesas ultrapassou o limite estabelecido no inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/93, para realização de 

Tomada de Preços para compras. Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do 

Acórdão nº 314/2004 - Plenário, tem determinado que seja feita programação das despesas de forma 

global e anual, realizando o certame licitatório pertinente, de maneira a dar cumprimento aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da igualdade, da moralidade e da 

probidade administrativa, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93”. S SANTOS, Franklin Brasil; 

SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção 

de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 116. 
379 “O entendimento do TCU é o de que a realização de contratações ou aquisições de mesma natureza, 

no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para Dispensa de Licitação, demonstra falta de 

planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal da despesa. Nesse 

sentido são os Acórdãos nºs 1.620/2010-Plenário, 4.279/2009, 834/2008, 1.973/2008, todos da 1ª 

Câmara e 1.559/2008 e 370/2007, ambos da 2ª Câmara”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 86. 
380 Em estudo realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, publicado em 

2018, “como o Brasil não tem bases de dados que abarquem todo o universo de interesse, parte do 

esforço foi justamente para obter números compatíveis e complementares que permitissem vislumbrar 

o valor total das obras paralisadas. Dadas as incertezas sobre essas cifras, foram definidos três valores: 

um limite mínimo (R$ 39,5 bilhões), um limite máximo (R$ 143,7 bilhões) e um montante apontado 

como a melhor estimativa (R$ 76,7 bilhões). A partir desses valores, foram estimados impactos 

agregados de curto e longo prazo sobre o PIB. Novamente, para cada valor de partida, foram 

consideradas hipóteses alternativas tanto para o multiplicador do investimento, que afetaria a demanda 

agregada no curto prazo, quanto para a elasticidade do produto em relação aos investimentos em 

infraestrutura, que afetaria a oferta agregada no longo prazo. As estimativas centrais, consideradas as 

mais prováveis, indicaram que o custo imposto pelas paralisações de obras é bloquear: I) pelo lado da 

demanda, um aumento de 1,8% no PIB em curto prazo, o equivalente a R$ 115,1 bilhões; II) pelo lado 
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Por isso, na análise de proporcionalidade entre as medidas aplicadas e 

sua efetividade, deve ser considerada solução, talvez, equânime com os 

institutos de atenuação das infrações praticadas, que minimizam os danos 

causados para prevalência do interesse público na finalização do contrato381, que 

serão observados nos itens abaixo no que tange, por exemplo, aos acordos de 

leniência. 

Observemos neste aspecto, ainda, as questões de mecanismos 

internacionais (EUA382) para a proteção de tais relações negociais, que poderiam 

garantir uma execução adequada do contrato sem a ocorrência de tantos danos 

para o patrimônio público e para o sucesso do objeto dimensionado. 

 

da oferta, um ganho duradouro de 0,65% no PIB potencial, o equivalente a R$ 42,4 bilhões por ano”. 

Estudo   “Impacto   Econômico   e   Social   da   Paralisação   das   Obras   Públicas”.   Disponível em: 

<https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Impacto_Economico_das_Obras_Paralisadas.pdf> e 
<https://cbic.org.br/obras-paralisadas-geram-perda-de-ate-r-215-bilhoes-para-o-brasil-2/>. Acesso em: 

15 de novembro de 2018. 
381 Nas propostas de Modesto Carvalhosa, como sugestão para afastamento da corrupção, menciona 

que: “o sistema de performance bonds cobre, portanto, todas as fases do contrato, coibindo, pela sua 

própria estrutura e em face dos interesses contratuais da seguradora, os focos corruptivos durante toda 

a execução”. CARVALHOSA, Modesto. Da cleptocracia para a democracia em 2019: um projeto 

de governo e de estado. 1.ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 103. 
382 Sobre o sistema de seguradoras para obras públicas, chamado de “Performance Bond”, com origem 

norte-americana, há a contratação obrigatória pelo vencedor da licitação de uma empresa seguradora 

da obra pública, que exercerá ainda o papel de fiscalizadora da execução da obra, fato que representa o 

poder econômico fiscalizando o poder econômico. “The costs and benefits of performance bonds 

include both quantitative and qualitative aspects. Objectively, one can determine the actual cost of 

bond premiums paid by an agency over a given period and compare it to the estimated cost to the 

agency of defaulted contracts. In theory, those numbers should be roughly equal as the agency is 

spending money for a financial instrument that will protect it from exposure to defaults. Qualitatively, 

some authors argue that the requirement to furnish a performance bond filters out most, if not all, of 

the default risk. Others also argue that the threat of an owner contacting a contractor’s surety to warn 

them of a potential termination through default due to poor quality work or untimely execution creates 

incentivizes marginal contractors to correct their behavior for fear that they will not be able to bid on 

future work because their surety has decided to cease furnishing the requisite bonds. The surety 

industry also argues that owners are the recipient of a benefit accrued when the surety recognizes 5 

that a contractor is failing and steps in and corrects the issue, preventing default. This action is 

typically called a ‘near miss’. Therefore, the following analysis was done keeping both quantitative 

and qualitative aspects in mind. Where it was impossible to accurately calculate a possible cost or a 

benefit, the authors turned to the case study interviews to seek validation that the given factor actually 

occurred in the highway construction sector and whether the DOT and contractor practitioners 

perceived the factor as a real cost or benefit”. KRAFT, Elizabeth; PARK, Heedae; GRANSBERG, 

Douglas D. Performance bond: cost, benefit and paradox for public highway agencies. 

Transportation Research Record, n.º 2408, Journal of the Transportation Research Board, National 

Academies, 2014, p. 3-9. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/272716207_Performance_Bond>. Acesso em: 26 de 

novembro de 2018, p. 5-6. 

http://www.researchgate.net/publication/272716207_Performance_Bond
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Mais um fator de importância de identificação no sistema de apuração 

das condutas ilícitas é a duração dos procedimentos. A duração dos processos 

administrativos e judiciais para julgamento dos temas de corrupção também 

pode ser fator que deixa inócuo o lapso temporal determinado pela legislação 

para análise de obtenção de novos financiamentos. 

Em primeiro ponto de vista, a empresa que obteve diversos 

financiamentos, enquanto não punida, teve acesso às benesses de forma regular 

e, por isso, mesmo que futuramente condenada, o objeto poderá estar até 

realizado. 

Outro argumento relevante para a concorrência é o fato de que a 

pessoa jurídica, mesmo que condenada, usufrui de benefícios e de lucros com o 

empreendimento, não tendo suas atividades afetadas pelo prazo fixado na 

condenação, em relação à proibição de obtenção de novos incentivos 

financeiros. 

Portanto, constatamos que a pessoa jurídica em seu poder econômico 

não sofrerá qualquer revés inibidor de atividade ilícita. Sua potência econômica, 

que atingiu condição de “superastro” nas concorrências e no sistema corrupto, 

não exigirá que dependa de financiamentos para a continuação dos atos ilícitos. 

Por isso, o período fixado, mesmo que no máximo, não interferirá na 

participação da pessoa jurídica no sistema corrupto de manutenção das 

atividades ilícitas. 

Em relação à condição de “superastro” e da concorrência, para as 

empresas de grande porte, diante de um certo domínio de determinados 

mercados, há estabilidade e proteção para a permanência em condição de 

diferenciação. 

Todavia, quanto à capacidade econômica de pequenas empresas, por 

vezes, estas não atingiriam qualquer oportunidade para participar melhor de uma 

concorrência caso estivessem impedidas por tempo que seja mínimo de obtenção 

de financiamentos. 
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Em ponto inicial, salientamos que as pequenas empresas possuem 

dificuldades para ter acesso ao financiamento. De igual forma, se a empresa 

ainda tiver acesso ao financiamento, no caso de alta dependência econômica ao 

sistema de financiamento e eventualmente seja obstada com as proibições, 

efetivamente será afastada do mercado concorrencial. 

O afastamento de obtenção por determinado prazo, por mínimo que 

seja, acarretará efetividade de afastamento da pessoa jurídica corrupta dos meios 

negociais atrelados. Todavia, já mencionamos que as pequenas empresas não 

têm acesso aos privilégios do mercado e dos financiamentos. 

Evidentemente, diante das características do mercado, as pequenas 

empresas podem figurar como peças acessórias e desprovidas de importância 

econômica direta no sistema corrupto, sendo uma pessoa que é instrumento para 

a concessão das atividades, emprestando seus nomes e estruturas para a 

dissimulação dos negócios ilícitos. 

 

 

2.2.5 Reparação dos danos 

 
 

Em relação ao fechamento das sanções judiciais para imposição às 

pessoas jurídicas, a Lei Anticorrupção trouxe em seu texto a determinação de 

reparação dos danos de forma integral.383
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

383 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito 

previsto na Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo único. A condenação torna certa a 

obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior 

liquidação, se não constar expressamente da sentença”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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A reparação de danos causados, inicialmente posta como um 

princípio384, é medida essencial para o restabelecimento do patrimônio público 

lesado em face dos negócios corruptos. O retorno da situação fática ao “status 

quo” é condição essencial para a tentativa de restabelecimento da situação 

jurídica envolvida no mercado das relações público-privadas. 

O dispositivo em questão traz, novamente, a imposição de indenização 

nesta oportunidade para as pessoas jurídicas inseridas nas relações ilícitas. 

Podemos observar que se trata de mais uma norma de extensão, na medida em 

que os agentes públicos e as pessoas privadas inseridas no ilícito já terão tal 

obrigação em face das condutas relacionadas à improbidade administrativa.385
 

Neste momento, a pessoa jurídica, mesmo que seja instrumento para a 

realização de atos ilícitos, pode ter seu patrimônio afetado para responder pelos 

danos causados. Poderíamos indagar a razão da repetição de tal regra para as 

pessoas jurídicas. 

384 BRASIL. Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete  ato 

ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#atosilicitos>. Acesso em: 15 de 

novembro de 2018. 
385 BRASIL. Lei n.º 8.429/92: “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 

cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda 

dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até 

duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - na hipótese do art. 11, ressarcimento 

integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três anos. [...]. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#atosilicitos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#atosilicitos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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Podemos explicitar que, em muitas oportunidades, as pessoas físicas 

detentoras dos poderes de comando das pessoas jurídicas possuem patrimônio 

menor do que o capital aplicado nas empresas corruptas. 

A norma de extensão, apesar de repetitiva, demonstra que ativos da 

pessoa jurídica, mesmo que licitamente auferidos, poderão estar afetados para as 

respostas às ações civis públicas de reparação dos danos causados. Em  

resultado, a pessoa jurídica, com maior possibilidade de responder 

economicamente aos fatos, inclusive com patrimônio lícito386, ocupará uma 

posição de equiparação ao agente público e ao particular que atua perante a 

pessoa jurídica para a devolução dos fatos à situação anterior ao ilícito. 

De forma isolada, a reparação dos danos causados recompõe o 

patrimônio lesado. Todavia, não gera o retorno ao equilíbrio da concorrência no 

mercado. O fato de os valores retornarem para os cofres públicos não se torna 

medida suficiente para a resolução dos ilícitos e para o equilíbrio da 

concorrência. 

A situação fática do ambiente de corrupção persiste. O patrimônio 

retorna, exatamente, para a administração do ente que propiciou a combinação 

com a pessoa jurídica de direito privado. Assim, mesmo que restituído o valor, 

este poderá ser empregado em negócios ilícitos futuros para as empresas que 

possuem parceria ilícita com a pessoa jurídica condenada. 

Assim, a retroalimentação das relações jurídicas ilícitas com o sistema 

de retorno dos ativos para os administradores ilícitos é uma perspectiva que 

demonstra a ausência de elementos que pudessem romper com a corrente ilícita. 

A população, que não tem o controle sobre tais atos e que não possui força 

negocial para paralisar o sistema, e as pequenas pessoas jurídicas que pudessem 

 

386 “A responsabilidade civil de que trata a Lei nº 12.846/13 é aquela extracontratual e objetiva, vale 

dizer, os atos passíveis de responsabilização civil, com base nessa lei, correspondem a condutas 

ilícitas, enunciadas em seu art. 5.º, e serão puníveis independente de culpa ou dolo das pessoas 

jurídicas envolvidas”. BERTONCINI, Mateus; CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara; SANTOS, José 

Anacleto Abduch. Comentários à lei n.º 12.846/2013: lei anticorrupção. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 62. 
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ingressar na concorrência, que não possuem poder econômico suficiente, não 

têm eficácia diante do sistema ilegal. 

Por tais razões, há de se reconhecer o nível de profundidade e de 

importância do Conselho de Controle de Atividades Financeiras387 (COAF)388, 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)389 e da 

Controladoria-Geral da União (CGU)390 como entes aptos à identificação inicial 

e à iniciativa de combate a tais atos que lesam o patrimônio público, inclusive 

com possibilidade de intervenção do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) 391 como assistente nas ações judiciais que disciplinam a 

prevenção e a repressão de condutas atentatórias à ordem econômica, conforme 

já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º  

737.073/RS.392
 

 

387 “A política de aplicação global que determina a comunicação de operações e situações suspeitas às 

unidades de inteligência financeira é um procedimento de fundamental importância para a detecção 

dos crimes de lavagem de dinheiro. São elas que provocam as investigações que confirmam ou 

afastam as suspeitas inicialmente observadas. As comunicações encaminhadas pelos setores obrigados 

são recebidas pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) que, programado com 

regras de inteligência previamente definidas, efetua, eletronicamente, uma análise sistêmica e as 

distribui, uma vez que devem ser tratadas individualmente pelos analistas”. RIZZO, Maria Balbina 

Martins de. Prevenção da lavagem de dinheiro nas organizações. 2.ª ed. São Paulo: Trevisan, 2016, 

p. 147. 
388 BRASIL. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Disponível em: 

<http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
389 BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
390 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Disponível em: < http://www.cgu.gov.br>. Acesso em: 20 

de outubro de 2018. 
391 Quanto às medidas adotadas pelo CADE em relação à proteção da Lei Antitruste, quanto aos 

comportamentos anticoncorrenciais. Vide SOARES, Márcio; ZUCCOLO, Renata; CAMARA, Paula. 

Merger Remedies Insights from around the globe: Brazil. In: HARTY, Ronan P.; KIRATZIS, 

Nathan. The guide to merger remedies. Global Competition Review. London: Law Business 

Research, 2018, p.184-185. 
392  “RECURSO ESPECIAL. ANTV. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO CADE COMO 

AMICUS   CURIAE.   INTERVENÇÃO   DA   UNIÃO   COMO   ASSISTENTE   DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Recurso especial interposto 

contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que desafiou decisão saneadora, verbis: "A 

competência deste juízo já foi firmada, oportunamente, com a intervenção do CADE na lide, autarquia 

federal, cuja presença, nos termos do arts. 109, I, da CF, atrai a competência da Justiça Federal." 2. É 

assente na Corte que inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A regra inscrita no art. 5º, 

parágrafo único, da Lei nº 9.469/97 e art. 89 da Lei 8.884/94 contém a base normativa legitimadora da 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf
http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
http://www.cgu.gov.br/
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Mas, mesmo com a efetiva fiscalização de tais entes, salientamos a 

necessidade de aplicação conjunta da medida de reparação de danos com as 

demais medidas identificadas no sistema da Lei Anticorrupção, para não se ter 

somente um fato que amenizaria a lesão causada, mas, também, possa haver um 

conjunto de medidas destinadas ao restabelecimento integral da situação fática 

anterior. 

Outro fator a ser analisado é a possibilidade de existência de outros 

autores para a ajuizamento da ação civil pública.393 Com o rol ampliado para a 

legitimidade ativa nas ações civis públicas, haveria o entendimento de que estes 

pudessem criar uma rede de cooperação, inclusive internacional394, para o 

questionamento judicial dos fatos ilícitos. 

 

intervenção processual do amicus curiae em nosso Direito. Deveras, por força de lei, a intervenção do 

CADE em causas em que se discute a prevenção e a repressão à ordem econômica, é de assistência. 4. 

In casu, a própria União confirmou sua atuação como assistente do Ministério Público Federal (fls. 

561/565 e fl. 375), o que, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, torna inarredável a competência 

da Justiça Federal. 5. Por derradeiro, atuando o Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil 

Pública, inequívoca é a competência da Justiça Federal, consoante o entendimento deste Eg. STJ, 

verbis: "Em ação proposta pelo Ministério Público Federal, órgão da União, somente a Justiça Federal 

está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda que seja sentença 

negando a sua legitimação ativa. E enquanto a União figurar no polo passivo, ainda que seja do seu 

interesse ver-se excluída, a causa é da competência da Justiça Federal, a quem cabe, se for o caso, 

decidir a respeito do interesse da demandada (súmula 150/STJ)." (CC 40. 534, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 17/05/2004) 6. Ademais, o amicus curiae opina em favor de uma das partes, o 

que o torna um singular assistente, porque de seu parecer exsurge o êxito de uma das partes, por isso a 

lei o cognomina de assistente. É assistente secundum eventum litis. 7. Recurso especial desprovido”. 

(REsp 737.073/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 

13/02/2006, p. 700). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=737073&b=ACOR&p=true&t=JURIDI 

CO&l=10&i=2>. Acesso em: 01 de novembro de 2018. 
393 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito  

Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 

V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos 

da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, 

ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 

raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm>. Acesso em: 15 

de novembro de 2018. 
394 “Princípio da cooperação internacional: o combate à corrupção, por se tratar de fenômeno 

transnacional, deve se dar através de mecanismos de cooperação entre os Estados envolvidos, tanto 

para preservação, como para a investigação e colheita de provas processuais para sancionar os ilícitos 

que venham a ser comprovados, inclusive para a extradição dos envolvidos”. SMANIO, Gianpaolo 

Poggio. O sistema normativo brasileiro anticorrupção. In: FILHO, Alexandre J. Carneiro da Cunha 

et al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 747 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=737073&amp;b=ACOR&amp;p=true&amp;t=JURIDI
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=737073&amp;b=ACOR&amp;p=true&amp;t=JURIDI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
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Podemos observar que o Ministério Público é o principal legitimado 

para coibir os fatos e explicamos as razões para o fenômeno395. Em primeiro 

plano, sob o ponto de vista da defesa da ordem jurídica justa396 como princípio 

fundamental de atuação, o Ministério Público alcança postura jurídica de 

extrema importância para a defesa da coletividade.397
 

Em sequência, diante da característica do fato de corrupção, há intensa 

interligação com a prática de crimes, tais condutas identificadas e combatidas 

pela Lei Anticorrupção. Por isso, com a exclusividade de ajuizamento da ação 

penal398 por parte do Ministério Público, evidentemente que o órgão tem uma 

postura diferenciada em atuação, que lhe traz vantagens de apuração e 

processuais para o combate às ações ilegais, neste momento, em sede de ação 

civil pública. 

 

 

 

 

 

395 Sobre a importância e a preponderância do Ministério Público como titular das ações coletivas, o 

Conselho Nacional de Justiça publicou relatório destinado à demonstração da efetividade das ações 

coletivas no País. “Esse ponto é reforçado pela percepção dos magistrados, coletada no survey, sobre a 

legitimidade dos atores para propor ação coletiva. De acordo com dados apresentados no gráfico 5.2.7, 

94,4% dos magistrados afirmaram que a legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesses 

coletivos é alta, ao passo que esse percentual cai para 55,3% quando se trata de associações civis”. 

Relatório analítico propositivo justiça pesquisa direitos e garantias fundamentais ações coletivas 

no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2018, 

p. 216. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf>. 

Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
396 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 de novembro 

de 2018. 
397 “A legitimação extraordinária ou especial dá-se em proveito da efetividade da defesa do interesse 

violado.6 Nas lesões a interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas, seria impraticável buscar 

a restauração da ordem jurídica violada se tivéssemos de sempre nos valer da legitimação ordinária, e, 

com isso, deixar a cada lesado a iniciativa de comparecer em juízo, diante dos ônus que isso representa 

(não só os relacionados com o custeio da ação, como os de caráter probatório)”. MAZZILLI, Hugo 

Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 

patrimônio público e outros interesses. 20.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.62. 
398 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - 

promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 15 de novembro 

de 2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Todavia, em relação aos demais legitimados, para as esferas dos 

negócios corruptos, podemos identificar algumas deficiências de amplitude 

jurídica ou fática para o ajuizamento de ações civis públicas. 

Em relação à Defensoria Pública399, diante de seu âmbito de 

atuação400, podemos mencionar que, dentre as funções, a referida Lei 

Complementar propõe que a Defensoria Pública possa postular em ação civil 

pública, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes. 

Então, o cabimento para a ação civil pública proposta pela Defensoria 

Pública restou atrelado ao grupo de pessoas hipossuficientes. Este é o padrão 

diferenciador para o entendimento sobre a legitimidade para o ajuizamento da 

ação civil pública. 

O fator que irá diferenciar a possibilidade de ajuizamento de ação civil 

pública é o conceito de grupo de pessoas hipossuficientes, que estarão afetadas 

nas relações públicas perante a Defensoria Pública. Assim, as formas de 

hipossuficiência deste grupo de pessoas será o fato condicionante para justificar 

a legitimidade da Defensoria Pública em tais espécies de ações. 

Tal circunstância foi demonstrada no Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário 733.433401, onde restou demonstrado que o critério para 

 
 

399 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar:          [...]          II -           a           Defensoria           Pública”.           Disponível        em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm> Acesso em: 15 de novembro de 

2018. 
400 BRASIL. Lei Complementar n.º 80/94: “Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, 
dentre outras: [...] VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal”. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm> 

Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
401 “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública 

para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da 

Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 

7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei 

Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 

Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos 

exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 

Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm
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a definição da legitimidade seriam as pessoas necessitadas, que obtivessem 

resultados positivos com o ajuizamento da ação civil pública. 

Ainda em relação ao tema a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

3.943 julgou improcedente o pedido, com a definição de possibilidade de 

ajuizamento de ação civil pública por parte da Defensoria Pública, desde que 

não tenha o afastamento das missões institucionais402, concentrando-se a 

delimitação às pessoas necessitadas. 

As intenções demonstradas pelas decisões do Supremo Tribunal 

Federal são direcionadas às pessoas necessitadas. A análise do julgado 

demonstra que a concentração se faz em pessoas físicas, em um grupo de 

hipossuficiência. 

 

 

 

que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, 

pessoas necessitadas” (RE 733433, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

04/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-063 Divulg 06-04-2016 Public 07- 

04-2016). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+ 

E+733433%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+733433%2EACMS%2E%29& 

base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/chlegud>. Acesso em: 17 de setembro de 2018. 
402 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA 

PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, 

ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES 

TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS 

DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA 

AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A 

QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL 

SE DETERMINA: “A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA 

DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS 

DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS 

NECESSITADAS” (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ADI 3943 

ED, Relator(a): Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+3 

943%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+3943%2EACMS%2E%29&base=ba 

seAcordaos&url=http://tinyurl.com/ay23h5l>. Acesso em: 17 de setembro de 2018. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E%2B
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E%2B
http://tinyurl.com/chlegud
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E%2BE%2B3
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E%2BE%2B3
http://tinyurl.com/ay23h5l


192 
 

 

A pergunta que se faz é se uma coletividade de mercado poderia ser 

hipossuficiente para justificar o ajuizamento de ação civil pública por parte da 

Defensoria Pública. Ao que consta, não seria a interpretação mais razoável, pois 

as missões do Ministério Público403 já supririam estas questões na função da 

concorrência e da improbidade administrativa. 

Apenas seria possível uma pequena interpretação mais extensiva, no 

sentido de que, de forma indireta, a população em geral do País poderia sofrer 

pelos danos causados em face dos desvios. A retroalimentação mencionada seria 

alçada à condição de intangibilidade das práticas ilícitas e, por isso, toda a 

coletividade seria hipossuficiente.404 Como dissemos, extrapolaria o conteúdo 

das decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, encontramos uma limitação para a Defensoria Pública diante 

da possibilidade de questionamento de tais ações civis públicas no que tange à 

Lei Anticorrupção. 

Em prosseguimento, salientamos a legitimidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o ajuizamento da ação civil 

pública.405 Neste ponto, identificamos apenas, diante do relacionamento dos 

dirigentes dos entes de administração direta em supostos envolvimentos nos 

 
 

403 Quanto à possibilidade de ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público e sua natureza 

de defesa do patrimônio público, observamos que há possibilidade de participação nos acordos de 

leniência, tendo em vista as palavras de Ricardo de Barros Leonel, no que tange à vinculação do autor 

e a demanda, explicando que a “adequação entre o perfil institucional do legitimado e o objeto do 

litígio coletivo, está centrada na aferição da legitimidade e/ou do interesse de agir a partir da hipótese 

concretamente considerada”. LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 3ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 173-174. 
404 A hipossuficiência é gerada pela impossibilidade de atingimento e de participação do mercado 

gerado pelo Estado, que, por meio de seus agentes, implementa o sistema de corrupção e de ausência 

de fiscalização. Por isso, salientamos o art. 20 da Lei n.º 12.529/11 e as palavras de Vicente Bagnoli 

diante da utilização da lei em questão: “Uma lei de defesa da concorrência deve garantir a liberdade de 

competição entre os agentes econômicos objetivando assegurar as condições de produção e de 

consumo próprias de um regime de mercado. Para tanto, é essencial que a autoridade pública 

competente esteja em condições de fazer cumprir a lei”. BAGNOLI, Vicente. Direito econômico e 

concorrencial. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 327. 
405 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: [...] III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm. Acesso em: 15 de novembro de 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
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fatos ilícitos, que eventualmente estes não tenham o interesse na propositura de 

tais ações. 

Por isso, o ponto de vista a ser observado é o fato de existência de 

autonomia, por exemplo, do corpo técnico representado pela Advocacia-Geral 

da União, que demonstra a proatividade na consecução de ações para o 

ressarcimento ao erário.406 Evidentemente, não podemos olvidar os fatos que 

cercam o gerenciamento dos comandos público-privados corruptos para a 

manutenção do sistema ilícito gerado pelas condutas proibidas. 

Os dirigentes dos entes públicos, caso tomassem providências 

administrativas e judiciais para cercear a atividade ilícita, fatalmente não 

estimulariam o sistema de corrupção. Todavia, são os personagens que decidem 

o campo de atuação do ilícito e quais negócios serão efetivados com a iniciativa 

privada para a realização das finalidades. 

Salientamos, por exemplo, o caso que envolveu os bancos Marka e o 

Fonte Cindam, oportunidade em que o Banco Central assumiu as posições das 

ações perante a Bolsa Mercadorias e Futuro – BM&F, causando prejuízo aos 

cofres públicos, diante das notícias do socorro prestado.407 Ainda, poderíamos 

suscitar os fatos relacionados ao Fórum Trabalhista da cidade de São Paulo, que 

evidenciaram a falta de qualificação técnica da empresa contratada e as quantias 

repassadas ao magistrado beneficiado.408
 

 

406 Em notícia publicada no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União, denominada “AGU cobra 

R$ 11,3 bilhões em nova ação contra empreiteiras envolvidas na Lava Jato”, em 28 de abril de 2018, 

houve a informação de que a instituição ingressou com ação de improbidade administrativa, em 24 de 

abril de 2017, postulando o ressarcimento de tal valor, diante dos atos de corrupção constatados. “A 

nova ação diz respeito a fraudes em 19 contratos que somam R$ 16,7 bilhões, referentes a licitações 

para realização de obras em dez empreendimentos da Petrobras. A lista inclui o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), plataformas marítimas, gasodutos, refinarias e terminais. 

Como o TCU calculou que o prejuízo médio causado pela atuação do cartel nas licitações da estatal 

era de 17% do valor dos contratos, a AGU pede o ressarcimento de R$ 2,8 bilhões, além do  

pagamento de multa equivalente a três vezes o valor do dano (R$ 8,5 bilhões), totalizando os R$ 11,3 

bilhões”. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/noticia/agu-cobra-r-11-3-bilhoes-em-nova-acao- 

contra-empreiteiras-envolvidas-na-lava-jato--540800>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
407 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudo de caso e lições para o 

futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 304-309. 
408 FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudo de caso e lições para o 

futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 330-336. 

http://www.agu.gov.br/noticia/agu-cobra-r-11-3-bilhoes-em-nova-acao-
http://www.agu.gov.br/noticia/agu-cobra-r-11-3-bilhoes-em-nova-acao-
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Em relação às autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades 

de economia mista409, devemos observar que já se afastam de eventuais 

interposições de medidas judiciais, pois, muitas vezes, seus próprios dirigentes 

poderiam estar envolvidos em atos de corrupção.410 Eventuais medidas tomadas 

poderiam direcionar as atenções para as atividades da própria entidade, como 

retaliação, o que geraria uma “lei do silêncio” entre as entidades. 

Por fim, em relação às associações, diante das condicionantes 

previstas na Lei de Ação Civil Pública411, temos a possibilidade de tais entidades 

intentarem a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e, 

consequentemente, postularem o ressarcimento ao erário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

409 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: [...] IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm> Acesso em: 15 de 

novembro de 2018. 
410 Matéria publicada no sítio eletrônico do Caderno UOL Esporte em 11 de março de 2018, 

denominada “CBF tem três presidentes afastados por corrupção em 7 anos e não muda nada”, 

demonstra que “Em um período de apenas sete anos, a CBF teve seus três últimos presidentes 

afastados do futebol por corrupção. Apesar disso, pouco mudou. O processo eleitoral da entidade 

ocorreu com a mesma falta de transparência e regras antidemocráticas que levaram a sua credibilidade 

para a lama”. Ainda prossegue: “O escândalo que o tirou da CBF já tinha levado à prisão o então vice- 

presidente da confederação José Maria Marin, mais um acusado de receber propinas por contratos. Era 

também antecessor e amigo fiel de Del Nero. A ponto de sua chapa para presidente ser chamada de 

''Continuidade Administrativa''. Também venceu com candidatura única. Antes de Marin, reinou por 

mais de vinte anos no futebol brasileiro Ricardo Teixeira. O ex-presidente da CBF, sumido em algum 

canto milionário do Rio de Janeiro, era o imperador da chapa única, método com o qual se elegia de 

quatro em quatro anos. Sua saída em 2012 se deu por outro escândalo de corrupção: recebimento de 

propinas em contratos da Fifa/ISL. Iria ser banido e renunciou”. Disponível em: 

<https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/03/11/cbf-tem-tres-presidentes-afastados-por- 

corrupcao-em-7-anos-e-nao-muda-nada/>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
411 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e  a ação  

cautelar: [...] V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 

nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos 

direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm> 

Acesso em: 15 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347Compilada.htm
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Todavia, apesar de se constituírem em espaço jurídico para que 

particulares que integrem a entidade possam efetivamente e desinteressadamente 

postular o ressarcimento ao patrimônio público que pertence à coletividade, 

transformando-se em um mecanismo jurídico de implementação de cidadania, 

podem concentrar uma característica peculiar. 

Tais associações podem ter acesso aos fatos pela veiculação informal 

mais efetiva de divulgação de fatos relativos à corrupção por meio de maior 

participação nos eventos sociais de seus integrantes412, que funcionam como 

instrumentos de colheita de informações e de fiscalizações de comportamentos. 

Ao mesmo tempo, diante da maior presença de seus integrantes nas 

atividades da sociedade, também podem ser utilizadas politicamente para 

assumirem posturas politicamente tendenciosas, que impeçam a proatividade. 

Conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal RE 573.232/SC413, restou 

evidenciada, por exemplo, para determinadas ações, com a falta de autorização 

dos associados ou a falta de ata da assembleia a inviabilidade de ajuizamento de 

ações, interferindo nos fenômenos da representação processual e de substituição 

processual.414
 

 
412 Por exemplo, já existem organizações sem fins lucrativos e sem vinculações partidárias que 

combatem a corrupção por meio de colheita de informações e de fornecimento de esclarecimentos à 

população em face de tais atos ilícitos. Podemos mencionar a Instituição “Unidos contra a Corrupção” 

(https://www.unidoscontraacorrupcao.org.br) e o Instituto Ethos (https://www.ethos.org.br/). 
413 “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra 

representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar  a 

defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – 

BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por 

associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização 

expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09- 

2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). 
414 CAVALCANTI, Marcos de Araújo. 

ajuizadas por 

 

adequadas à litigiosidade coletiva e repetitiva. Revista de Processo, 2016, p. 283-316. Disponível 

em:<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ser 

vicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.257.17.PDF>. Acesso em: 18 de setembro de 

2018. 

http://www.ethos.org.br/)
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ser
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ser
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No mesmo raciocínio, de forma instrumental, apesar de terem 

condições de colheita de fatos por meio de testemunhas, possuem algumas 

limitações para uma profunda produção probatória, até porque as provas mais 

contundentes e efetivas para a demonstração dos fatos somente poderiam ser 

trazidas aos processos por meio de análise judicial e durante o trâmite do feito. 

Ao contrário, em relação ao Ministério Público, diante das 

prerrogativas que possui, inclusive em relação ao processo penal atinente aos 

crimes correspondentes aos fatos corruptos, há um distanciamento de 

operacionalidade, que afasta juridicamente as associações de um papel de maior 

protagonismo. 

As associações, portanto, podem funcionar com maior efetividade na 

formulação de representações ao Ministério Público para fornecimento mais 

efetivo de fatos que ensejam a instauração de procedimentos preparatórios e 

inquéritos civis. A proximidade das associações aos fatos sociais ilícitos415 e a 

maior possibilidade de fiscalização transformam este legitimado em fomentador 

de informações e fatos para o Ministério Público, que operacionalmente possui 

instrumentos jurídicos mais efetivos para a continuação das apurações. 

Em relação aos legitimados, não podemos esquecer as menções de 

Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior, que explicam a possibilidade de a 

pessoa jurídica interessada participar do polo ativo da demanda em ação de 

improbidade administrativa, como assistente litisconsorcial, mesmo quando for 

demandada.416
 

 

 

 

 

 

415 Nas palavras de Vicente Bagnoli, sobre a democracia e a prevalência da soberania popular 

exercendo controle sobre o poder econômico, há descrição de que “[...] As instituições civis, 

democráticas, representam o equilíbrio aos interesses do poder econômico privado e constituem 

legítimo meio de pressão para fiscalizar e defender os interesses da coletividade junto ao poder 

público”. BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico: os limites jurídicos do imperialismo 

frente aos limites econômicos da soberania. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 85. 
416 DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETTI JÚNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil: 

processo coletivo. Vol. IV, 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 260. 
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Por isso, as postulações de ressarcimento, quando se trata de 

patrimônio público, podem estar restritas, não juridicamente, mas faticamente, 

para poucos titulares, o que deixa o ressarcimento sem amplitude de medidas. 

Além disso, o alto número de atos e fatos de corrupção pode gerar 

demanda instransponível em face dos poucos titulares que têm condições 

jurídicas para efetividade maior de combate ao sistema anticorrupção. Assim, a 

medida de ressarcimento aos danos possui o obstáculo da operacionalidade 

jurídica em face dos titulares. 

Outro aspecto a ser analisado em relação ao ressarcimento patrimonial 

é a extensão do objeto de postulação em ação civil pública. Analisar somente o 

numerário envolvido na relação negocial ilícita é medida insuficiente para o 

restabelecimento de uma situação anterior. 

Deve haver o impedimento de locupletamento ilícito por parte dos 

agentes corruptos. Quantificar apenas os valores contratuais firmados pode ser 

medida insatisfatória para o restabelecimento dos fatos originais e da situação de 

higidez dos comportamentos empregados pelos agentes corruptos. 

Assim, além de uma quantia paga à pessoa jurídica na execução dos 

atos negociais, deve-se ter atenção nas circunstâncias decorrentes e acessórias 

relacionadas aos atos corruptos. Não se trata somente de devolução das quantias 

pagas, para que futura contratação tenha que prestar o serviço ou tenha que 

solucionar os defeitos dos fatos prestados, o que não resolveria no mundo fático 

os comportamentos executados de forma diversa para eventuais 

superfaturamentos ou malversação do patrimônio público. 

O restabelecimento patrimonial deve ser integral, expressão que nos 

ensina que todos os reflexos patrimoniais decorrentes também são objeto de 

ressarcimento  no  pedido  principal.417   Portanto,  não  somente  ao  objeto  do 

 

417 “O certo é que a reparação do dano deve ser integral, incluindo-se, aqui, o injusto lucro auferido 

pelo particular”. HEINEN, Juliano. Comentários à lei anticorrupção lei n.º 12.846/13. Belo 

Horizonte: Fórum, 2015, p. 278. Prossegue o autor mencionando hipoteticamente a possibilidade de 

fixação de danos morais, dependendo da possibilidade de quantificação e determinação dos danos 
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contrato, mas também aos aspectos patrimoniais secundários, deverá haver 

incidência judicial para a condenação. 

Ainda, a extensão patrimonial deve ser atingida na medida em que os 

ativos ilícitos gerados para a pessoa jurídica estiverem empregados e gerando, 

automaticamente, outros frutos econômicos. Por exemplo, os imóveis 

adquiridos, os alugueres gerados, os investimentos financeiros em aplicações e 

em ações de companhias e todos os resultados financeiros gerados pela obtenção 

do patrimônio ilícito são elementos que necessitam integrar o componente de 

restituição. 

Questão que se põe em discussão é a possibilidade de extensão para 

todos estes ativos. A resposta é positiva. O valor patrimonial gerado 

ilicitamente, por meio de condutas de lavagens de capitais, pode estar sendo 

inserido no mercado de forma lícita dissimulada para gerar ainda mais poder 

econômico à pessoa jurídica. 

Se pensarmos em negar esta extensão, claramente, estaríamos 

beneficiando a pessoa jurídica com seu enriquecimento ilícito. Se o patrimônio 

não era para ingressar no âmbito da pessoa jurídica, qualquer resultado de 

aplicação de tais quantias também estará contaminado para o ressarcimento ao 

erário, evitando o benefício de quem se vale da própria torpeza. 

A apuração de tal extensão deveria ser efetivada com intensas buscas  

e apreensões de documentos da pessoa jurídica, postulações de apresentação de 

certidões de cartórios de registros e de movimentações bancárias. De fato, são as 

medidas mais próximas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

conforme posição apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a definição de um dano 

moral coletivo, que atingiria a imagem da coletividade (Superior Tribunal de Justiça – Recurso 

Especial n.º 1.397.870 – Minas Gerais). 
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Diante do desenvolvimento organizacional da pessoa jurídica frente à 

criminalidade corrupta, identificamos um aprofundamento de medidas de 

perseguição de capital ainda em cooperações internacionais418, haja vista que, 

também, para não serem facilmente constatadas em âmbito nacional com 

rapidez, estes agentes se utilizam de outras pessoas jurídicas no exterior para a 

intermediação de capital ilícito.419
 

Outra dificuldade de apuração dos ilícitos será a apuração dos lucros 

ilícitos de aplicações por meio de complexos cálculos contábeis, diante da alta 

diversidade de investimentos e de rendimentos diversos advindos de tais 

aplicações, fato que poderia atrasar o andamento dos feitos na apuração das 

quantias auferidas e decorrentes do ilícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

418 Em definição sobre a possibilidade de cooperação internacional para a colheita de provas, Orly 

Kibrit nos ensina: “é o auxílio direto a espécie de cooperação cujos parâmetros afastam os entraves à 

efetividade da investigação de crimes transnacionais, já que os mecanismos de cooperação tradicionais 

são instrumentos formais e burocratizados, insuficientes para combater o crime internacional”. 

KIBRIT, Orly. Auxílio direto para fins de investigação criminal: novos parâmetros para a 

cooperação jurídica internacional. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo, 2012, p. 81. Disponível em: 

<ttp://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1072/1/Orly%20Kibrit.pdf>. Acesso em: 05 de dezembro 

de 2018. 
419 Segundo conceito de “paraísos fiscais”, assim definidos pela Instrução Normativa RFB n.º 

1037/2010, que disciplina sobre a compilação dos mandamentos referentes aos benefícios fiscais 

considerados como paraísos fiscais, elencando quais os países que integram o rol (Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16002&visao=compilado), 

salientamos que os incentivos fiscais trazidos pelas empresas consideradas “offshore” impactam 

frontalmente o sistema de corrupção e de lavagem de dinheiro. Neste sentido, salientamos artigo 

publicado que representa a preocupação também norte-americana no combate a situações fiscais de tal 

natureza: “Offshore tax havens have historically thrived on secrecy. Detection of offshore tax evasion 

is difficult because the U.S. relies largely on self-reporting and does not require withholding taxes on 

most interest income and capital gains. Even if the authorities learn of the existence of an offshore 

entity, the process to obtain information about the owners of the entity is difficult and time consuming. 

In addition, audits involving offshore tax evasion are more challenging, require highly trained IRS 

agents, and take longer to conduct”. HANLON, Michelle; MAYDEW, Edward L.; THORNOCK, 

Jacob R. Taking the Long Way Home: U.S. Tax Evasion and Offshore Investments in U.S. 

Equity and Debt Markets. The Journal of Finance 70, n. 1 (January 19, 2015): p. 257-287. 

Disponível em: <https://dspace.mit.edu/openaccess-disseminate/1721.1/98848>. Acesso em: 15 de 

novembro de 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16002&amp;visao=compilado)
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Eventualmente, na impossibilidade de se auferirem, exatamente, 

todos os ativos ilícitos, uma regra atenuadora poderia ser implementada para 

minimizar os reflexos de lucros ilícitos, qual seja, a fixação de reajustes dos 

valores. 

Além de correção monetária e de outros valores atualizadores420 de 

quantias patrimoniais devidas, poder-se-ia fixar um “valor de aplicação” para 

que se definisse uma perspectiva de investimento médio, com a finalidade de 

minimizar os efeitos patrimoniais gerados pelo aumento de capital ilícito 

investido. 

Outro fator é a consideração patrimonial de imóveis relacionados aos 

lucros ilícitos para suas atualizações sobre o preço de mercado de tais bens. Tal 

fator ainda é mais próximo de uma atualização financeira ilícita, fato que se 

afastaria somente dos valores venais dos bens. 

Todavia, trazer um critério de parâmetro diverso da realidade pode 

gerar situações de ausência de identificação precisa, o que estimularia a lavagem 

de capitais para que não sejam atingidos os bens decorrentes da ilicitude.421
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420 BRASIL. Código de Processo Civil: “art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de 

quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] §3.º O 

Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de 

atualização financeira”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 

2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
421 Ao mencionar a Suíça como o País-referência para a lavagem de dinheiro, Rodrigo Chemim 

explica: “No entanto, os políticos parecem preferir algo com aspecto mais seguro, como a utilização 

do sistema bancário global. Para tanto, na Mãos Limpas e na Lava Jato os envolvidos nos desvios da 

verba pública e corrupção se valeram sistematicamente da abertura de contas-correntes em nome de 

empresas offshore em bancos estrangeiros, notadamente na Suíça. Convém notar que offshores nada 

mais são do que empresas abertas em países diferentes do domicílio do titular. A princípio não há nada 

de ilegal em abrir uma offshore. O problema é a empresa de fachada, servindo exclusivamente para 

lavar dinheiro. Este costuma ser o padrão tanto na Mãos Limpas quanto na Lava Jato”. CHEMIM, 

Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 

115. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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A preocupação com a sistema de identificação dos valores 

patrimoniais decorrentes do ilícito é fundada na função do tempo frente ao bem 

juridicamente tutelado. A identificação de valores para o ressarcimento pode 

estar prejudicada pela demora na quantificação decorrente do tramitar do feito 

judicial. 

Dois elementos são importantes para se evitar a ineficiência dos 

valores. O primeiro se refere ao atraso processual, que proporciona a ineficácia 

de medidas cautelares, inviabilizando a apreensão de ativos ilícitos. O segundo 

elemento a ser observado é a demonstração da posterior liquidação dos valores, 

que demonstra a tentativa de abrangência das consequências danosas do fato 

ilícito. 

Todavia, o tempo, como afirmamos, pode ser um difusor de 

possibilidade de efetividade de reparação dos danos, diante da velocidade e da 

dissimulação patrimonial das pessoas jurídicas corruptas. O procedimento de 

liquidação422 assume a possibilidade de “quantificação da obrigação de 

indenizar”.423
 

 

 

422 “A qualidade de ser a decisão derradeira ‘líquida’ significa que o instrumento respaldador da 

atividade executiva indica o objeto ou a quantia devida, sobre pena de se inviabilizar o cumprimento 

da obrigação”. HEINEN, Juliano. Comentários à lei anticorrupção lei n.º 12.846/13. Belo 

Horizonte: Fórum, 2015, p. 277. 
423 Nestes termos, ainda pode ter objetividade com o julgamento antecipado da demanda, conforme o 

art. 356 do Código de Processo Civil: BRASIL. Código de Processo Civil: “Art. 356. O juiz decidirá 

parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se 

incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. §1.º A 

decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou 

ilíquida. §2.º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que 

julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa 

interposto”. Todavia, quando houver necessidade de liquidação da sentença, conforme o art. 509 do 

mesmo diploma legal, se seguir o rito de procedimento comum para a definição de valores, 

principalmente pela existência de fato novo, poderá trazer sérios prejuízos, quanto ao tempo de 

reparação dos fatos. “art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. 

§1.º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover 

simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”. Disponíveis em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 de 

novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm


202 
 

 

O sistema da liquidação, então, conforme o Código de Processo Civil 

nos artigos mencionados, pode ter um novo procedimento comum ainda mais 

procrastinatório para se ingressar posteriormente em uma execução mais efetiva 

com a satisfação de pagamento das quantias ilícitas determinadas na 

indenização. 

Por fim, mesmo que haja a reparação das dívidas, os valores retornam 

para os cofres públicos que continuarão sob a administração pública, que é 

exatamente o órgão criador do ambiente propício para a relação de troca de 

favores corruptos. 

Observamos, porém, que o ressarcimento patrimonial puramente 

considerado, se ameniza os danos causados abrangendo a pessoa jurídica, pode 

não interferir, por consequência, no retorno ao “status quo” da situação 

concorrencial ou de mercado frente aos ilícitos praticados. 

Por isso, é de fundamental importância a conjugação de várias sanções 

previstas em lei para se afrontar de forma mais efetiva o ambiente corrupto 

gerado pelo relacionamento ilícito entre a pessoa jurídica privada e o Poder 

Público. 

Sob o aspecto concorrencial, a imposição de reparações patrimoniais 

de ilícitos, além de demorada, não impede a prática de atos negociais corruptos. 

Não há o restabelecimento do mercado e da concorrência com o pagamento do 

patrimônio desviado. 

Neste sentido, a efetividade para a concorrência somente poderá ser 

almejada e talvez alcançada com a aplicação das sanções já analisadas e em 

conjunto para a busca de maior efetividade da repressão às condutas ilícitas. 

Divulgar apenas ressarcimentos, diante da retroalimentação do 

sistema, é medida que expõe ao mercado uma aparência de resolução do caso 

concreto, o que não se demonstra coerente, na medida em que a concorrência 

ilícita não foi, sequer, permeada com medida única da indenização. 
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2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS E ATENUADORAS DAS SANÇÕES 

POSSÍVEIS DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

Após a identificação das medidas sancionadoras possíveis pela Lei 

Anticorrupção, não podemos nos afastar do entendimento da realidade de um 

processo, mediante ação civil pública, para a repressão às condutas efetivadas. 

Constatamos que a pretensão resistida de solução dos atos corruptos, 

que se converte em ação civil pública, pode prosperar, permanecendo inatingida, 

diante da própria deficiência do sistema jurídico, seja pela duração do processo, 

seja pela dificuldade de colheita de provas para o processo. 

De outro lado, também não podemos afastar que a intercessão 

processual e a imposição de medidas cautelares e sancionadoras ao final da 

demanda podem ainda não ser suficientes para o restabelecimento da situação 

anterior. 

Por tais razões, a aplicação de medidas punitivas sérias e cabíveis nos 

casos concretos deve ocorrer. Todavia, esta aplicação pode trazer situações 

fáticas que poderão agravar ainda mais diante da relação espúria advinda da 

conduta ilícita. 

No caso de paralisação de obras, de revogação de contratos e de 

necessidade de refazimento de prestação de serviços, por exemplo, o patrimônio 

empregado erroneamente para a consecução de tais atividades gerará prejuízos 

ainda maiores para a coletividade. 

De outro lado, não podemos nos olvidar do fato de que, para o sucesso 

da demanda processual, haverá necessidade de elementos probatórios, que nem 

sempre estão à disposição para as investigações. Sem a implementação dos 

elementos probatórios qualquer demanda judicial não terá sucesso. 

Por fim, inclusive em relação à definição de responsabilidades 

pessoais e das empresas, poder-se-ia vislumbrar algumas formas de minimização 
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de todas estas consequências negativas advindas dos fatos ilícitos gerados pela 

corrupção. 

Como leciona Roberto Livianu, em relação ao movimento de busca 

dos mecanismos atenuadores das sanções a serem impostas pela Lei 

Anticorrupção, 

 
Tendência internacional do mundo empresarial, o 

desenvolvimento de programas de compliance vem 

mostrando significativa tendência, além de celebração de 

pactos empresariais pela ética, os quais inclusive deram 

origem à criação de associações civis no Brasil dedicadas 

ao tema, como o Instituto Ethos e o Instituto Etco.424
 

 
Portanto, passamos à identificação de algumas ferramentas que 

poderão trazer medidas atenuadoras e preventivas para as causas e 

consequências dos atos de corrupção, que influenciarão na fixação das 

responsabilidades dos agentes e da pessoa jurídica, na colheita de todos os 

elementos de prova e nas possíveis atenuações das sanções impostas em 

contrapartida da melhor colheita de provas e de facilitação de ressarcimento dos 

danos causados pelos atos ilícitos. 

Neste sentido, três esferas podem ser observadas para a identificação 

de tais instrumentos, quais sejam, o comportamento da própria empresa, quanto 

ao seu gerenciamento, instrumento de acordos na esfera administrativa de 

apuração das infrações e os próprios acordos efetivados durante o processo 

judicial. 

 

 

 

 

 

 

424  LIVIANU, Roberto. Corrupção incluindo a lei anticorrupção. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2014, p. 188. 
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2.3.1 Medidas internas de iniciativa da pessoa jurídica 

 
 

Em relação à pessoa jurídica, devemos observar alguns aspectos que 

podem demonstrar posturas frente aos fatos negociais, seja em relação ao 

gerenciamento da pessoa jurídica, em relação aos comportamentos negociais 

envolvidos e em relação aos reflexos destes gerenciamentos na futura apuração 

de atos ilícitos. 

O pressuposto para análise do referido tema está vinculado no art. 7.º, 

inciso VIII, da Lei Anticorrupção425, quando se menciona sobre a forma de se 

entender qual é a postura da pessoa jurídica diante do mercado que se apresenta. 

Para tanto, a preocupação com mecanismos e procedimentos internos de 

integridade é a demonstração objetiva de idoneidade empresarial. 

Mencionamos, neste momento, a figura do “compliance”426 

empresarial, como sendo representativa de um conjunto de normas e posturas 

adotadas pela pessoa jurídica para boas práticas em sua formação, 

gerenciamento e consecução de atividades, que poderá gerar diversas 

consequências jurídicas positivas para sua posição frente às relações negociais e 

ao mercado concorrencial.427
 

 

 

 

 

 
 

425 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 7.º - Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

[...]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 [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
426 Conceito trazido do inglês (“to comply”), ou seja, “estar de acordo, cumprir com as leis e 

regulamentos estatais”. VERÍSSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção de medidas 

anticorrupção. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 13. 
427 “Trata-se dos chamados programas de Compliance, terminologia que vem sendo adotada de modo 

geral para designar os esforços adotados pela iniciativa privada para garantir o cumprimento das 

exigências legais e regulamentares relacionadas às suas atividades e observar princípios de ética e 

integridade corporativa”. MAEDA, Bruno Carneiro. Programas de compliance anticorrupção: 

importância e elementos essenciais. In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; 

AYRES, Carlos Henrique da Silva. Temas de anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013, p. 167. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Ainda, uma palavra em relação às fontes estadunidenses de fomento 

ao mecanismo do “compliance”.428 Chamado de “Principles of Federal 

Prossecution of Business Organizations”, teve sua primeira versão publicada em 

1999, como ressalta Bruno Carneiro Maeda429, fator que levou às empresas o 

incentivo de criação dos programas de “compliance” para suas atividades. 

Todavia, em relação a este conjunto de boas práticas empresariais, a 

própria doutrina não se torna pacífica e está muito longe de definição de 

medidas precisas que se apliquem a todas as pessoas jurídicas.430
 

A diversidade empresarial é vasta, quanto aos objetos explorados e às 

atividades exercidas. Por isso, regras definidas para uma empresa de prestação 

de serviços, que possa trabalhar com terceirização, podem não surtir efeitos 

diante de uma empresa de fornecimento de materiais, que traz em suas estruturas 

todos os seus empregados integrantes do corpo empresarial. 

Temos que ter a posição de que o conceito de “boas práticas” pode ser 

um conceito aberto. Mas, evidentemente, alguns pontos em comum podem ser 

traçados para a demonstração de que a posição comportamental da pessoa 

jurídica será positivamente diferenciada431, diante da gama de personalidades 

que possam participar do mercado e da concorrência, causando os danos 

decorrentes dos atos ilícitos praticados. 

 
 

428 Sobre a descoberta de pagamentos de despesas em ‘caixa dois’ naquele país. VERÍSSIMO, Carla. 

Compliance: incentivo à adoção de medidas anticorrupção. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 149- 

150. 
429 MAEDA, Bruno Carneiro. Programas de compliance anticorrupção: importância e elementos 

essenciais. In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da 

Silva. Temas de anticorrupção e compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 172. 
430 “O compliance apresenta diferenciação temática, de acordo com o ramo do direito ou problema 

específico ao que se relacione”. Ainda, “uma das dificuldades ligadas ao tema de compliance é a 

abrangência do fenômeno [...]”. VERÍSSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção de medidas 

anticorrupção. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 92 e 94. 
431 Quanto à demonstração de idoneidade e de inidoneidade da pessoa jurídica, salientamos que “a 

empresa possui um defeito em sua estrutura ou sem sua organização; este defeito gera um risco não 

permitido pelo Direito Penal, o que fomenta a prática de infrações; destarte, a corporação deve ser 

sancionada”. BUSATO, Paulo César; REINALDET, Tracy Joseph. Crítica ao uso dogmático do 

compliance como eixo de discussão de uma culpabilidade de pessoas jurídicas. In: BUSATO, 

Paulo César; GUARAGNI, Fábio André (coordenadores); DAVID, Décio Franco (organizador). 

Compliance e direito penal. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41. 
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A pessoa jurídica, para demonstração de sua responsabilidade 

empresarial, pode demonstrar por meio de seus comportamentos documentados 

que é responsável pelas obrigações que possui em sua existência e 

funcionamento.432
 

As obrigações contábeis representam a demonstração de que a pessoa 

jurídica deseja manter sua regularidade.433 A escrituração das negociações 

efetivadas, os fluxos financeiros e a movimentação adequada de todos os ativos 

e passivos empresariais são circunstâncias que apontam para o gerenciamento 

adequado da pessoa jurídica. 

De igual forma, a demonstração de que a pessoa jurídica tem o 

cumprimento adequado das obrigações tributárias é também fator que aponta 

para sua idoneidade e gerenciamento responsável.434 A obtenção de certidões 

negativas de obrigações tributárias é um dos fatores que apontam para a 

confiança na pessoa jurídica que está afeta às relações negociais envolvidas com 

o patrimônio público. 

 

 

 

432 No sentido de que os programas de “compliance” são fator fundamental para coibir a ocorrência de 

fraudes. ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis do Rego Monteiro; GIZZI, Guilherme Frederico 

Tobias de Bueno. Fraudes corporativas e programas de compliance. Curitiba: InterSaberes, 2018, 

p. 100. 
433 “A exigência de qualificação técnica para habilitação de empresas licitantes deve sopesar dois 

aspectos: garantir que a empresa contratada esteja apta a executar o objeto e evitar que se frustre a 

competitividade do certame licitatório em decorrência da constrição do universo de licitantes. Essa 

exigência é comprovada por meio de apresentação de atestados de experiência. Consoante a 

jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, a mera apresentação de atestado com 

conteúdo falso caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 46 da Lei”. SANTOS, Franklin 

Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e 

prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 79. 
434 Em crítica a dispositivo da reforma trabalhista, Sandro Sacchet de Carvalho analisa as obrigações 

trabalhistas frente à Reforma Trabalhista: “Outro ponto importante alterado na proposta apresentada 

pela Câmara refere-se que multas por descumprimento de obrigações trabalhistas,  descumprimento 

dos acordos firmados e a correção de créditos trabalhistas obtidos na JT sejam corrigidos pela taxa de 

referência (TR). Aqui novamente a Lei n.º 13.467/2017 torna-se contraditória. Ao mesmo tempo em 

que eleva a multa para empresas pegas com trabalhadores sem carteira assinada, a substituição da 

correção monetária do IPCA pela TR tornará, com o passar do tempo, os valores defasados 

novamente”. CARVALHO, Sandro Sacchet de. Uma visão geral sobre a reforma trabalhista. 

Revista Mercado de Trabalho, vol. 63. Brasília: IPEA, outubro de 2017, p. 89. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 12 de 

novembro de 2018. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf
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A ausência de passivo tributário representa circunstância que não 

corromperá o gestor da pessoa jurídica, que poderá ingressar em um sistema 

corrupto para obtenção de favores, de omissões ou de isenções ilegais ao 

pagamento de tributos, sob a troca de integrar um dos instrumentos facilitadores 

da corrupção negocial. 

Todavia, devemos constatar que a empresa, que se utiliza do sistema 

corrupto para evitar o pagamento de tributos435, ao mesmo tempo, pode manter 

outras negociações ilícitas com o Poder Público, potencializando o aumento 

exorbitante de capital, fato que fomentará o poder econômico e a preponderância 

na participação desta empresa no ambiente de mercado gerado pelo Estado.436
 

Neste mesmo sentido, dependendo da função empresarial da pessoa 

jurídica, a manutenção de suas obrigações ambientais pode demonstrar, em 

acréscimo,  que  a pessoa  jurídica não gera  poluição ou  causa  outras formas  

de danos ambientais, que se constituem em prejuízo reflexo  para  a  

coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 O jornal Valor Econômico, em sua página eletrônica, divulgou em 29 de agosto de 2018 que “quase 

40% dos contribuintes autuados até o momento pela Receita Federal por indícios de sonegação de 

tributos em razão da Operação Lava Jato conseguiram se beneficiar do Programa Especial de 

Regularização Tributária (Pert), mais conhecido como Novo Refis. Eles podem, com isso, parcelar 

suas dívidas com descontos”. Matéria: “Empresas autuadas na Lava Jato conseguem lançar R$ 9 bi no 

Refis”. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5781807/empresas-autuadas-na-lava-jato- 

conseguem-lancar-r-9-bi-no-refis>. Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
436 Sobre a ordem pública influenciando a concorrência, leciona Mohamed Mahmoud Mohamed Salah 

que: “Ela atinge hoje o seu ponto culminante no direito da concorrência. Com este direito, aborda-se 

uma ordem pública sem limitações, uma vez que tem a vocação de se ocupar de toda a atividade de 

produção ou de distribuição de bens ou de serviços, seja qual for a forma como é exercida, na medida 

em que o seu objectivo ou efeito é afectar o jogo da concorrência”. SALAH, Mohamed Mahmoud 

Mohamed. As transformações da ordem pública económica rumo a uma ordem pública 

reguladora? Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito 

económico: que diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, 

p. 301-302. 

http://www.valor.com.br/brasil/5781807/empresas-autuadas-na-lava-jato-
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A manutenção dos certificados ambientais de poluição e de resíduos 

sólidos437 faz parte de uma obrigação que a pessoa jurídica assume para cumprir 

com sua função social em um sentido mais amplo. 

Regras para se definir a destinação dos resíduos sólidos ou, por 

exemplo, em casos de matadouros que fornecem alimentos para o Estado 

redistribuir à população, são fundamentais para comprovação objetiva da 

responsabilidade pela qual a empresa tem seu funcionamento adequado. 

De outro lado, ainda, poderíamos mencionar as questões 

consumeristas da pessoa jurídica, no sentido de litígios de consumo gerados pela 

pessoa jurídica que não se atém às dinâmicas do Código de Defesa do 

Consumidor, diante do seu objeto de fornecimento de produtos ou de serviços, 

apontando para ausência de demandas judiciais ou para a resolução atenta e 

precisa de eventuais demandas que possam surgir, configurando-se em mais um 

fator que aponta para a seriedade da pessoa jurídica. 

Apesar da gama de extensão do tema, de forma mais particular, 

salientamos nesta seara a demonstração da quitação das obrigações trabalhistas e 

a ausência de passivos438 em relação aos empregados que são máquina humana 

propulsora das atividades da pessoa jurídica. 

 
 

437 Por exemplo, em relação ao licenciamento ambiental, fatos que podem gerar um mercado corrupto 

de fraudes, salientamos as palavras de Erika Bechara, que definiu a necessidade de licenciamentos 

ambientais para a possiblidade de operação de atividades danosas. Bechara, Erika. Licenciamento e 

compensação ambiental na lei do sistema nacional das unidades de conservação (SNUC). São 

Paulo: Atlas, 2009, p. 95. Todavia, diante das modificações advindas pelos licenciamentos ambientais, 

salientamos, exemplificadamente, a Resolução Conama n.º 378/06, que define os empreendimentos 

potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso 

III, § 1º, art. 19 da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: 

<https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2006_Res_CONAMA_378.pdf>. Acesso em: 05 

de dezembro de 2018. Saliente-se, por fim, o art. 31 da Lei n.º 12.651/12, que dispõe sobre exploração 

ambiental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 12 de dezembro de 2018. 
438 A demonstração da higidez da empresa veio com a análise trazida por Valle e Silva, no que tange à 

estabilidade financeira de uma empresa. “Diante disso, a hipótese predita é que, quanto maior a 

longevidade dos ativos de uma empresa, maior o seu potencial de endividamento, tendo em vista a 

importância da associação desses dois vencimentos (maturidade da dívida e maturidade dos ativos), no 

sentido de se evitar um descasamento entre a perspectiva de continuidade das operações (dada pela 

capacidade de geração de recursos, atrelada à vida útil dos ativos) e o vencimento das dívidas”. 

VALLE, Mauricio Ribeiro do; SILVA, Ariádine de Freitas. Análise da estrutura de endividamento: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-


210 
 

 

A demonstração do respeito às normas trabalhistas e o pagamento de 

todas as obrigações geradas pela relação de trabalho, por vezes, são 

argumentados como deveres excessivos para a sobrevivência empresarial439, no 

sentido de que, se eventualmente forem cumpridas integralmente tais 

obrigações, isso poderia causar um déficit financeiro que acarretaria a 

inviabilidade empresarial. 

Em análise de mercado e competitividade, o correto gerenciamento da 

atividade poderia corrigir esta distorção.440 Todavia, o argumento não pode ser 

irreal como justificativa para o descumprimento de obrigações trabalhistas.441
 

Evidentemente que este fato se insere na polêmica para demonstração 

de que eventual dificuldade poderá fomentar a inadimplência, viabilizando-se a 

 
 

um estudo comparativo entre empresas brasileiras e americanas. Revista de Administração 

Contemporânea, vol. 12, n. 1, Curitiba, jan./mar. 2008, p. 207. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf>. Acesso em: 12 de novembro de 2018. 
439 Em crítica a dispositivo da reforma trabalhista, Sandro Sacchet de Carvalho analisa as obrigações 

trabalhistas frente ao benefício de desoneração financeira empresarial, quando o trabalhador aderisse 

ao Plano de Demissão Voluntária: “O Artigo 477-B estabelece que a adesão a algum Plano de 

Demissão Voluntária (PDV) ensejará a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes  da 

relação empregatícia. Esse ponto foi criticado pois estimularia o descumprimento das obrigações 

trabalhistas e posterior oferecimento de PDVs com valores menores que o devido, que, no entanto, 

muitos trabalhadores seriam compelidos a aceitar devido à necessidade imediata de recursos e o longo 

tempo que leva a receber os créditos trabalhistas na JT”. CARVALHO, Sandro Sacchet de. Uma visão 

geral sobre a reforma trabalhista. Revista Mercado de Trabalho, vol. 63, outubro de 2017, p. 88. 

Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf>. 

Acesso em: 12 de novembro de 2018. 
440 O jornal eletrônico Valor Econômico publicou em 04 de outubro de 2017, com fundamento no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), notícia denominada “Maioria das empresas 

fecha as portas após cinco anos, diz IBGE”, que dispõe sobre o atrelamento do número de empregados 

à sustentabilidade da empresa e sobre o corte de pessoal para se evitar o desequilíbrio financeiro de 

tais empresas. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/5144808/maioria-das-empresas- 

fecha-portas-apos-cinco-anos-diz-ibge>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. Vide também matéria 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 03 de outubro de 2018, sobre 

o tema “Demografia das Empresas e Empreendedorismo 2016: taxa de entrada fica em 14,5% e é a 

menor desde 2008”. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de- 

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22710-demografia-das-empresas-e-empreendedorismo- 

2016-taxa-de-entrada-fica-em-14-5-e-e-a-menor-desde-2008>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
441 Por exemplo, nas palavras de Modesto Carvalhosa: “Mas, no Brasil, não é o que ocorre. Os setores 

produtivos ‘amigos do rei’ obtêm totais exonerações tributárias, trabalhistas e previdenciárias sob o 

pretexto de adoção de política anticíclica. Trata-se de apropriação privada dos recursos públicos, 

ferindo todos os princípios da moralidade e da isonomia. Trata-se de uma forma devastadora da 

corrupção legalizada, na medida em que provoca a crise fiscal que é a causa da própria recessão”. 

CARVALHOSA, Modesto. Da cleptocracia para a democracia em 2019: um projeto de governo e 

de estado. 1.ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 46. 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rac/v12n1/a10v12n1.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8130/1/bmt_63_vis%C3%A3o.pdf
http://www.valor.com.br/brasil/5144808/maioria-das-empresas-
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corrupção pelos altos lucros gerados pelos ilícitos, sem a necessidade de 

pagamento de tributos de forma ilegal, diante dos acordos ilegais fomentados. 

Claramente sem observar, ademais, os questionamentos sobre a 

terceirização de atividades, que afrontam as relações de trabalho e, ao mesmo 

tempo, podem isentar a pessoa jurídica corrupta de arcar com as obrigações 

trabalhistas resultantes da própria terceirização de pessoal. 

Neste assunto, seguimos para a análise do fim comum buscado pela 

maioria da atividade negocial que é o lucro. Obter lucro é essencial para a 

sobrevivência negocial. A demonstração de lucro no balanço da pessoa jurídica, 

de igual forma, faz parte do portfólio empresarial para a comprovação no 

mercado do sucesso do negócio, fomentando ainda mais seu sucesso na 

concorrência e no gerenciamento de atividade perante a coletividade. 

De outra vertente, em alguns casos, as empresas que suportam ações 

em bolsa de valores dependem de divulgação de resultados positivos para o 

sucesso de um investimento privado em suas atividades. Sem o lucro e com 

balanço negativo, o reflexo automaticamente repercute negativamente para sua 

posição na concorrência de mercado. 

Portanto, a divulgação de lucro é uma ferramenta que auxilia a pessoa 

jurídica na manutenção de suas atividades com sucesso. Neste ponto, em face 

das questões de regras de gestão, salientamos que a empresa, quando não teve os 

lucros suficientes de suas metas, pode encontrar caminhos ilícitos para forjar 

documentação falsa para o mercado.442
 

 

 

 

 

 

 

 
442 “No que diz respeito à qualificação econômico-financeira, ou seja, a demonstração da boa saúde 

financeira da licitante, o edital pode exigir a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social, como meio de comprovar os índices contábeis mínimos, se estes 

forem exigidos no certame”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como 

combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 

2016, p. 81. 
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Obviamente, não integram o raciocínio desenvolvido neste estudo os 

outros resultados gerados pela divulgação falsa de balanço em searas conexas 

civis e criminais. O que nos interessa é a demonstração de que a pessoa jurídica 

poderá implementar uma modificação de seus balanços para apresentação de 

resultados positivos inverídicos com a finalidade de ocultação da real situação 

financeira443, para obtenção de documentos e certidões adequadas para o 

ingresso no mercado. 

No mesmo sentido, observamos que a ocultação do crescimento 

exorbitante do patrimônio e do lucro da pessoa jurídica também é fator relevante 

para a constatação dos fatos ilícitos praticados pela pessoa jurídica, que oculta  

os altos lucros ilícitos gerados pela corrupção. 

Por esta razão, a lavagem de capitais em face dos valores 

superfaturados ou desviados é realizada para ocultação do patrimônio ilícito, 

permitindo que a ausência de conhecimento sobre a vinculação patrimonial aos 

ilícitos contribua para manutenção da dissimulação empresarial nas relações 

corruptas. 

Assim, diante destes panoramas, a constatação de déficit patrimonial, 

de utilização de pessoas jurídicas “fantasmas”444 e de altos lucros gerados pela 

ilicitude demonstraria que a pessoa jurídica não teria idoneidade para a presença 

no mercado e na concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

443 Principalmente quando mencionamos a figura do compliance externo. SILVEIRA, Renato de Mello 

Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 

2015, p. 154. 
444 “É comum empresas fantasmas que preveem atividades heterogêneas como fornecimento de 

alimentos, produção de mobiliário, prestação de serviços administrativos, engenharia e comércio de 

informática. É pouco razoável a atuação efetiva em todos esses ramos. Nesses casos, cabe às 

comissões de licitação redobrar a atenção e fiscalizar incisivamente o comportamento, a proposta e os 

documentos de habilitação de empresas que apresentem essas características”. SANTOS, Franklin 

Brasil; SOUZA, Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e 

prevenção de fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
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A perspectiva de regras de “compliance” que determinam a 

transparência da atividade é uma das medidas que pode integrar o 

comportamento da pessoa jurídica para a correta descrição de seu 

gerenciamento. 

Cumprir as obrigações assumidas nos ditames do “compliance”, com a 

respectiva prova documental, é demonstrar transparência no que se refere a 

resultados de todas as atividades desenvolvidas, do capital empregado e do lucro 

obtido. Esta postura deve ser tomada pelos gestores a fim de garantir a imagem 

positiva do nome empresarial. 

Com isso, a transparência e a documentação resultante podem ser 

instrumentos de garantia de confiança e de credibilidade445, outro fator que 

poderia fomentar investimentos na pessoa jurídica. 

Em acréscimo, em relação às medidas de boas práticas da pessoa 

jurídica, podemos vislumbrar que regras internas de funcionamento também 

podem integrar tal conjunto de comportamentos, e não somente medidas 

externas de transparência da pessoa jurídica. 

Verificar como a pessoa jurídica está composta em sua estrutura, em 

relação aos custos e aos gastos para seu funcionamento, pode ser um 

comportamento de idoneidade da empresa. Um primeiro exemplo pode estar 

afeto à forma de aquisição de matérias-primas, na qual os fornecedores e a  

forma de negociação e pagamento para a pessoa jurídica podem ser fatores de 

relevância para a demonstração de sua idoneidade. 

 

 

 

 

445 “As atividades de compliance minimizam aspectos anteriormente apontados: buscam prevenir a 

geração de dano, como tragédia derivada dos riscos da atividade empresarial, para terceiros externos à 

empresa; buscam minimizar resultados negativos para o público interno; pretendem neutralizar os 

desvios comportamentais – até mesmo criminógenos – que são recorrentes na atuação do indivíduo, a 

partir de modificações comportamentais próprias da psicologia de grupo, no universo empresarial”. 

GUARAGNI, Fábio André. Princípio da confiança no direito penal como argumento em favor de 

órgãos empresariais em posição de comando e compliance: relações e possibilidades. In: 

BUSATO, Paulo César; GUARAGNI, Fábio André (coordenadores); DAVID, Décio Franco 

(organizador). Compliance e direito penal. São Paulo: Atlas, 2015, p. 86. 
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Outro exemplo de relevância pode ser identificado em relação aos 

intermediários e representantes comerciais, em outros setores, que possam 

compor a cadeia de negócios da pessoa jurídica. 

Estamos afirmando o papel dos reais intermediários e representantes 

que atuam em nome da pessoa jurídica ou para a pessoa jurídica. A obtenção de 

melhor objeto ou matéria-prima para futuro contrato se torna uma preocupação 

relevante. 

Obter matéria-prima de um fornecedor que utiliza o contrabando ou o 

trabalho escravo446 traz uma perspectiva de desconfiança em relação à pessoa 

jurídica, que busca minimizar irresponsavelmente seus custos para melhor 

competitividade no mercado447, ainda nos dias atuais. 

Mencionamos,    em    outras    circunstâncias,    os    “lobistas”448      ou 

representantes comerciais que efetivam seus trabalhos vinculados diretamente 

 

 

 

 

 

 

 
 

446 “Apesar de ter uma população na maioria pobre, o estado do Pará conserva uma elite de “donos de 

fazendas” de grande poder aquisitivo. Esse contraste social e econômico é visível e faz com que esses 

poderosos proprietários mandem e desmandem. Alguns desses grandes fazendeiros, que mantêm o 

trabalho escravo em suas fazendas, em alguns casos pertencem ou têm influência direta ou indireta 

sobre a alta cúpula do governo federal ou estadual, onde ocupam cargos públicos de deputados 

federais ou estaduais, de senadores, de governadores e até nos municípios, onde muitos são prefeitos 

ou vereadores”. SIQUEIRA, Túlio Manoel Leles de. O trabalho escravo perdura no Brasil do 

século XXI. Revista do Tribunal Regional Trabalho - 3ª Região, vol. 52, n. 82, Belo Horizonte, 

jul./dez. 2010, p. 143. Disponível em: 

<https://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_82/tulio_manoel_leles_siqueira.pdf>. Acesso 

em: 10 de novembro de 2018. 
447 Revista eletrônica BBC Brasil divulga fiscalização que flagrou trabalho escravo em fábricas de 

roupas de luxo em São Paulo, em 20 de junho de 2016. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36574637>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. Mais uma 

notícia publicada em 30 de agosto de 2017, pelo Portal G1, sobre o trabalho escravo de bolivianos em 

São Paulo, que trabalhavam em oficinas. Houve o recebimento de denúncia contra os representantes  

da loja de roupas. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/donos-de-grife-se-tornam- 

reus-por-trabalho-escravo-de-bolivianos-em-sao-paulo.ghtml>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
448 Neste aspecto, nas palavras de Luigi Zingales, esta espécie de “lobby” é chamada pelos  

economistas de “rent seeking” (busca de renda), para distinguir da busca de lucros, que ocorrerão com 

as negociações com benefícios mútuos entre os participantes. ZINGALES, L. Um capitalismo para o 

povo: reencontrando a chave da prosperidade americana. Tradução de Augusto Pacheco Calil. São 

Paulo: BEI, 2015, p. 37. 

http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_82/tulio_manoel_leles_siqueira.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36574637
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ou não à pessoa jurídica para o atingimento das finalidades empresariais de 

renda nos mercados criados pelo Estado.449
 

Além disso, mencionamos a figura do representante comercial que, 

diante da prática de uma corrupção (com o pagamento a políticos)450, atinge 

benefícios para a pessoa jurídica com o intuito de interferência no mercado e na 

concorrência, principalmente em relação às comissões ilícitas, propinas, aos 

agentes públicos que detêm o poder decisório na criação do ambiente 

concorrencial.451
 

Por isso, a identificação e a documentação de toda a cadeia de 

funcionamento da pessoa jurídica são medidas de boa prática para a 

demonstração de que a atividade desenvolvida está livre de comportamentos 

obscuros e tendentes aos atos de corrupção e ocultação de bens ilícitos. 

Diante de todos estes panoramas de identificação de comportamentos 

escorreitos, podemos analisar as vantagens advindas para a pessoa jurídica que 

possa estar envolvida nos atos apurados nos procedimentos administrativos e 

nos processos judiciais, de acordo, principalmente, com os incisos VI, VII e 

VIII, do art. 7.º da Lei n.º 12.846/13.452
 

 

 
 

449 Com a globalização, por exemplo, as fronteiras entre o público e o privado se aproximam e se 

misturam, gerando a necessidade de maior responsabilidade pública social. TAVARES, André Ramos. 

Direito constitucional da empresa. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 110. 
450 Para demonstração de que o sistema de corrupção afeta indistintamente quaisquer agentes públicos 

partidários e, ainda, com quem sustente posição contrária à operação Lava Jato, há elucidação de que 

vários políticos em partidos antagônicos “receberam a maior parte das contribuições financeiras das 

empresas denunciadas na Lava Jato. Isso porque ambos atuam no mesmo jogo, com as mesmas regras. 

Só é complicado querer definir uma seleção moral entre uns e outros. Até porque a oposição acaba de 

demonstrar à luz do dia, para todo mundo saber, seu apego profundo pelo dinheiro privado e por 

aquilo que representa”. LEITE, Paulo Moreira. A outra história da lava jato: uma investigação 

necessária que se transformou numa operação contra a democracia. São Paulo: Geração Editorial, 

2015, p. 271. 
451 “Em todas as sociedades, em um número virtualmente ilimitado de grupos de pressão pode formar 

um lobby para a ajuda política de seus membros, classificados por ocupação, indústria, renda, sexo, 

idade, estatura, consumo, e outras características”. BECKER, Gary S. A theory of competition 

among pressure groups for political influence. Quaterly Journal of Economics, vol. 98, p. 388. 
452 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 7.º - Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

[...] 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 
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Com isso, poderá ser considerada a atenuação de eventuais 

responsabilidades para a pessoa jurídica, preservando, ainda, uma parte das 

consequências advindas das punições, com a utilização de critérios de situação 

econômica do infrator, para a facilitação de um acordo ou até de uma punição 

pecuniária, diante da transparência das informações trazidas pelas regras de 

“compliance”. 

Além disso, a própria existência de regras de “compliance” está 

inserida na possibilidade de se averiguar a possibilidade de a pessoa jurídica 

poder ou não usufruir de outros benefícios, como parcelamento, baseados na 

situação de transparência assumida e cumprida pelos administradores da 

empresa. 

Outro fator, que permite uma consideração melhor de atuação contra a 

pessoa jurídica que agiu nos moldes da ilicitude, é a possibilidade de 

cooperação, que será observada abaixo, em relação às investigações. 

Neste tópico, salientamos que a transparência das informações 

negociais representada pelas documentações registradas sem qualquer alteração 

sobre o passivo e o ativo da empresa, sobre as negociações efetivadas na gestão 

empresarial e sobre os lucros resultantes de todos os atos negociais, por 

exemplo, são elementos fundamentais para a atenuação das medidas impostas453 

para a facilitação da resolução do ilícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

âmbito da pessoa jurídica [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
453 No sentido de que o programa de compliance minimiza e protege, por exemplo, a posição de seus 

empregados, “[...] em outras palavras, o interesse pontuado de início preventivo vai mais além, 

incorporando setores distintos do campo fincado meramente à administração. Passa-se, pois, a 

justificar punições – quiçá penais – a partir do pressuposto de compliance”. SILVEIRA, Renato de 

Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 263. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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A contrapartida efetivada em possíveis acordos, sejam de leniência, 

sejam em termos de compromisso de ajustamento de conduta em ações civis 

públicas, no que for possível, pode ser analisada para atenuar algumas punições, 

tendo em vista que a existência de regras de “compliance” previne a má intenção 

da pessoa jurídica representada pela vontade dos dirigentes. 

Além de se propiciar uma facilidade probatória e de melhor 

recuperação de ativos, demonstram as medidas uma transparência que poderá, 

inclusive, afetar o entendimento sobre a postura da pessoa jurídica diante dos 

atos de corrupção, considerando as posturas voluntárias ou coagidas por parte 

das imposições públicas para as pessoas jurídicas na manutenção e na renovação 

das contratações. 

Quanto aos reflexos no mercado e na concorrência, a existência de 

regras de controle e de transparência empresarial poderá contribuir na influência 

da pessoa jurídica na concorrência e em sua posição no mercado, diante da 

possibilidade de se recuperar ou não das incidências das punições advindas das 

responsabilizações. 

A absorção pelo mercado e pela concorrência454, diante dos fatos 

trazidos, pode ser diferenciada diante de uma pessoa jurídica que possui regras 

de controle de sua atividade e de outra que não está ciente da importância de tais 

regras para o gerenciamento de suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
454 Enquanto o mercado pode ser entendido como “a identificação de quais compradores e vendedores 

devem ser incluídos” em determinada relação de troca e como “[...] as interações potenciais entre 

compradores e vendedores podem ser tão importantes quanto as interações reais”, podemos 

complementar ainda que “um mercado perfeitamente competitivo possui muitos compradores e 

vendedores, de tal modo que nenhum comprador ou vendedor pode, individualmente, influir de forma 

significativa nos preços”. PINDYCK, Robert S; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. Tradução 

de Eleutério Prado e Thelma Guimarães. 6.ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, p. 07. 



218 
 

 

De forma clara, tanto o mercado quanto a concorrência, que são 

gerados pela presença de tais pessoas jurídicas transparentes, serão mais 

saudáveis. A existência de transparência das informações em debate demonstra 

um mercado mais coerente com as realidades negociais, fato que facilita a 

inserção de pessoas jurídicas no âmbito de contratação com o Poder Público 

para o auxílio de uma produtividade mais justa e que proteja o patrimônio 

público. 

Contribui também para a demonstração de melhor e futura 

colaboração com os acordos de leniência. Se a pessoa jurídica possui um sistema 

transparente de boas práticas poderia postular, dependendo dos fatos, situações 

jurídicas de isenção de responsabilidade diante dos atos ilícitos constatados. 

Para o mercado e para a concorrência, tomar conhecimento de que 

apenas algumas pessoas físicas praticaram os fatos sem que se macule a pessoa 

jurídica implica em que os demais negócios realizados poderiam ser mantidos 

com as condições de alterações de um ou alguns diretores, de representantes 

negociais ou de certos empregados, trazendo uma segurança de idoneidade 

empresarial. 

As regras de “compliance”, ainda, poderiam ser preventivas de tais 

condutas permitindo uma ação interna na pessoa jurídica para se evitar a prática 

de atos de corrupção, na hipótese de constatação de pessoas físicas praticarem 

pontualmente alguns atos que não estão aceitos ou interligados na pessoa 

jurídica.455
 

 

 

 

 

 

 

455 “Grandes empresas por vezes até dispõem de seus códigos de ética e normas de conduta, porém do 

tipo que se chama ‘compliance de papel’, compliance de fachada ou ainda sham programs. É sabido 

que, para a real efetividade destes princípios integrantes de programa norteador de conduta, o exemplo 

tem de vir de cima, do CEO, para que possa envolver a base”. TREMEL, Rosângela. Livre 

concorrência, compliance e a atuação reguladora do CADE. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra 

de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: direito concorrencial, direitos humanos e direito 

penal econômico. Vol. 2. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 28-29. 
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Ao contrário, na ausência de tais regras, certamente permanecerá mais 

difícil a separação de decisões e ciências negociais entre ambos, o que traria um 

prejuízo inestimável para a pessoa jurídica. 

Assim, tais funções preventivas contribuem ainda mais para correta 

identificação dos agentes da corrupção, fato que também incentiva a higidez do 

sistema concorrencial com a proteção, por vezes, da pessoa jurídica, afastando 

sua responsabilidade e isolando o agente, pessoa física, na prática de tais 

condutas. 

 

 

2.3.2 Medidas e acordos tomados pela administração 

 
 

Em relação aos atos corruptos praticados pela pessoa jurídica, 

salientamos que, antes do ajuizamento de ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público, a Lei n.º 12.846/13, em seu art. 8.º456, previu a possibilidade 

de um procedimento administrativo destinado à apuração das condutas ilícitas e 

da aplicação das sanções administrativas já evidenciadas para a pessoa jurídica. 

Neste sentido, observamos que a principal encarregada na esfera 

federal para a apuração dos atos ilícitos corruptos praticados é a Controladoria- 

Geral da União – CGU, tendo em vista que o dispositivo permite a competência 

concorrente para instauração do procedimento administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

456 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 8.º - A instauração e o julgamento de processo administrativo 

para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, 

observados o contraditório e a ampla defesa [...] §2.º No âmbito do Poder Executivo federal, a 

Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos 

administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com 

fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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Outra circunstância é a possibilidade de avocação dos processos 

instaurados com fundamento na Lei Anticorrupção, por parte da Controladoria- 

Geral da União, para o exame de sua regularidade e do andamento do 

procedimento. 

Mas, o que importa para o entendimento das sanções administrativas é 

a interferência nas sanções administrativas durante o procedimento 

administrativo gerada por um instrumento criado para minimizar os efeitos 

negativos de tais atos corruptivos.457
 

Tal instrumento tem por finalidade, diante do ponto de tensão entre o 

órgão incumbido de investigação e a pessoa jurídica infratora, tendo em vista 

que os infratores sempre se empenharão em esconder as provas e os ativos 

ilícitos e os órgãos de persecução administrativa tentarão a busca de tais 

elementos, diminuir o espaço entre ambos, para se atingir os melhores 

resultados458 na apuração das infrações, sem as consequências desastrosas de tais 

condutas. 

 

 

 

 

457 Até para os autores que discordaram do processo denominado “Lava Jato”, em relação à conduta de 

Marcelo Odebrecht, há a identificação de algumas condutas em questão de colaborações premiadas 

que merecem atenção, até porque influenciam no entendimento dos acordos de leniência: “Depois de 

desviar e acumular recursos anos a fio, criminosos pegos em flagrante em desvios da Petrobras têm a 

oportunidade de salvar a pele. Basta apontarem para colegas de trabalho, quem sabe auxiliares que  

eles trouxeram para o esquema, que não tiveram a sorte de terem sido aprisionados com antecedência 

– ou menos envolvidos na trama, têm segredos menos interessantes para contar. Este é outro dado 

importante: pelas regras da delação, os grandes corruptos é que são os candidatos a grandes delatores 

[...] É como se a mesma ‘organização criminosa’ continuasse a funcionar, agora com sinal trocado: 

quanto maior o grau de responsabilidade de um acusado pelos crimes cometidos, maior será  o 

interesse por seu depoimento – e maior a vantagem a ser recebida” LEITE, Paulo Moreira. A outra 

história da lava jato: uma investigação necessária que se transformou numa operação contra a 

democracia. São Paulo: Geração Editorial, 2015, p. 367. 
458 Em relação ao custo-benefício dos programas de leniência para identificação dos cartéis dispõe o 

informativo da Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): “A leniency 

programme allows an antitrust authority to detect and prosecute cartels in a much more cost-effective 

manner than by using traditional investigative methods”. Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD). DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS 

COMPETITION COMMITTEEDAF/COMP/WP3(2014)9 24-Mar-2015, p. 10. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes-relacionadas-a-acordo-de- 

leniencia/2014_ocde_use-of-markers-in-leniency-programmes.pdf/view>. Acesso em: 05 de dezembro 

de 2018. 

http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes-relacionadas-a-acordo-de-
http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes-relacionadas-a-acordo-de-
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Os acordos de leniência459 foram respaldados na Lei Anticorrupção e 

se consubstanciam em uma avença no âmbito administrativo de apuração460, que 

tem por finalidade a identificação dos demais envolvidos na infração, quando 

couber, e a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o 

ilícito sob apuração.461
 

Neste ponto, evidenciamos, incialmente, a grande importância dos 

acordos de leniência em conjugação com os acordos de colaboração premiada462, 

na esfera criminal e em relação às pessoas físicas, quando se considerem ações 

criminosas e corruptas, ao mesmo tempo, relacionadas aos atos corruptos de 

afetação do patrimônio público, inclusive com o conhecimento do Ministério 

Público463 para eventuais ações cabíveis. 

 

459 Em relação ao Brasil e à adoção do sistema de investigação e leniência do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE): “It adopts a ‘winner-takes-all approach’ and serves as an important 

tool to discover and sanction cartels, although the program is not restricted to cartel conducts. The 

scope of application also includes bid-rigging and the crime of participating in a criminal organization 

connected to antitrust infringements”. Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). USE OF MARKERS IN LENIENCY PROGRAMS. DAF/COMP/WP3/WD(2014)47. 16 

dez 2014. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes- 

relacionadas-a-acordo-de-leniencia/2014_ocde_use-of-markers-in-leniency-programmes- 

brazil.pdf/view>. Acesso em 05 de dezembro de 2018. 
460 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro:  

modalidades, regime jurídico e problemas emergentes. Revista Digital de Direito Administrativo, 

vol. 2, nº 2, 2015. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/99195>. Acesso em: 

28 de outubro de 2018. 
461 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso 

em: 13 de outubro de 2017. 
462 BRASIL. Lei n.º 12.850/13: “Art. 4.º - O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão 

judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de 

direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo 

criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a  

identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por 

eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 

criminosa; III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso 

em: 13 de outubro de 2017. 
463 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de 

pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério 

http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes-
http://www.cade.gov.br/assuntos/programa-de-leniencia/publicacoes-
http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/99195
http://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/99195
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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A possibilidade de dois instrumentos que vinculem a pessoa jurídica, 

instrumento da prática dos atos, e a pessoa física, ordenadora e participante da 

relação jurídica ilícita dos atos corruptivos, mostra efetividade do sistema 

jurídico no combate a estas formas de ataque ao bem juridicamente tutelado. 

Podem atuar de forma complementar e conduzem os feitos para uma 

seara que interessa a ambos os lados: os infratores que possuirão benefícios e os 

órgãos de persecução que poderão obter um instrumento mais eficaz para a 

minimização dos efeitos perniciosos464 dos negócios jurídicos ilícitos praticados 

pelas pessoas envolvidas: jurídicas ou físicas. 

Alguns fatos necessitam ser analisados em relação ao instrumento do 

acordo de leniência na esfera administrativa. Em primeiro plano, constatamos a 

litigiosidade gerada pela negociação ilícita corrupta. Diante da alta dissimulação 

do patrimônio e da lavagem de capitais gerada pelos atos ilícitos, os acordos 

administrativos trazidos pelas respectivas leis465 exercem a função de outra 

tentativa de apuração dos fatos ilícitos, facilitando a identificação e a localização 

de tais bens de forma voluntária por parte da empresa infratora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
464 Apesar de, na esfera da Lei Anticorrupção, não ter interferência originariamente nos efeitos penais. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei 

anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 345. 
465 Juntamente ao art. 16 da Lei Anticorrupção, que será abordado nos itens abaixo, salientamos o art. 

86 da Lei n.º 12.529/11, assim definido: “Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, 

poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a 

redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas 

físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem 

efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: [...]”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. 

Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
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Por isso, depois da celebração do acordo e até o seu efetivo 

cumprimento, “pode-se entender que há suspensão do procedimento 

administrativo”, conforme lecionam Benjamin Zymler e Laureano Canabarro 

Dios466, diante do disposto no art. 36 e incisos da Portaria CGU n.º 910/15, que 

fora revogado e substituído pelo art. 11 e incisos da Portaria Interministerial 

CGU/AGU n.º 2.278/16.467
 

O reconhecimento da ineficiência dos meios investigativos, diante da 

manutenção em segredo entre os participantes ilícitos dos atos de corrupção, 

funcionando como sociedade, é fato que deve ser observado. A manutenção das 

informações criminosas em absoluto sigilo entre os autores dos fatos é o maior 

fator que dificulta a apuração dos prejuízos. 

Os prejuízos ao patrimônio público, que é o bem juridicamente 

tutelado, ocorrem porque ele não é protegido pelos seus próprios titulares, que 

constituem o povo. Os representantes do povo, que são os administradores do 

patrimônio público, diante dos atos de corrupção, não exercem adequadamente o 

zelo para o bem jurídico, seja por desconhecimento, seja por se omitirem 

insensivelmente em relação ao problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 148. 
467 BRASIL. Portaria Interministerial CGU/AGU n.º 2.278/16: “Art. 11. No caso de descumprimento 

do acordo de leniência: I- a pessoa jurídica perderá os benefícios pactuados e ficará impedida de 

celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos, contados do conhecimento pela administração 

pública do referido descumprimento; II- haverá o vencimento antecipado das parcelas não paga se 

serão executados: a) o valor integral da multa, descontando-se as frações eventualmente já pagas; e b) 

os valores pertinentes aos danos e ao enriquecimento ilícito; III - será instaurado ou retomado o PAR 

referente aos atos e fatos incluídos no acordo, conforme o caso. Parágrafo único. O descumprimento 

do acordo de leniência será registrado no CNEP pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União – CGU”. Disponível em: 

<http://www.imprensanacional.gov.br/materia/- 

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2- 

278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 

http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-
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Muitas vezes, o próprio administrador, que tem por dever o 

gerenciamento e a destinação do patrimônio, é a personagem principal para a 

consecução dos atos de corrupção que geram a negociação ilícita. Portanto, as 

relações são muito difíceis de serem apuradas. A tentativa de comprovação 

aparece com os acordos, que não são somente medidas para sanar os ilícitos, 

mas também o reconhecimento da ineficácia frente a estas espécies criminosas. 

Neste ponto, a litigiosidade gerada pelos atos de corrupção agrava a 

dificuldade de comprovação dos fatos ilícitos. De forma clara, constatamos que 

os meios de consenso estipulados pela legislação são uma tentativa de 

aproximação dos dois polos da relação processual administrativa468 gerada para  

o atingimento dos fins desejados pela recuperação e pela proteção do 

patrimônio, por parte dos órgãos fiscalizadores e incumbidos da repressão a tais 

fatos. 

A pergunta que se faz é se existe uma razão para que tais agentes se 

aproximem dos persecutores para que possam se expor com as constatações dos 

fatos. A razão para todos os comportamentos é a presença de contraprestação 

por parte dos persecutores em face dos autores das infrações. O que gera a 

proximidade é a oportunidade de os agentes vislumbrarem a possibilidade de ter 

as sanções atenuadas ou ausentes, diante de seus comportamentos de 

colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

468 De acordo com o princípio da transparência do procedimento e do conteúdo dos acordos de 

leniência, há possiblidade de obtenção de informações de forma precisa e clara para os colaboradores 

integrarem o programa de leniência. MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2017, p. 198. 
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Portanto, vamos identificar quais são os benefícios trazidos pelo 

acordo de leniência em face da pessoa jurídica infratora. O art. 16, §2.º, da Lei 

n.º 12.846/13469, possibilitou o afastamento da publicação extraordinária da 

decisão condenatória, da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, 

doações ou empréstimos, e de redução em até 2/3 (dois terços) do valor da multa 

aplicável. 

De forma inegável, as vantagens são realmente muito benéficas às 

pessoas jurídicas, posto que as medidas que poderiam mais combater os atos de 

corrupção seriam atenuadas de forma que a pessoa jurídica não teria, 

praticamente, consequências que desestimulassem a retroalimentação do sistema 

dos atos corruptos.470
 

Ainda de maneira sucinta, os assuntos já foram tratados e, neste 

momento, apenas algumas considerações são importantes para o entendimento 

da repercussão do acordo de leniência para as relações negociais futuras. 

O afastamento da publicação extraordinária da decisão condenatória, 

que corresponde a uma medida de publicidade e de apontamento do nome 

empresarial da pessoa jurídica vinculada aos atos ilícitos, fato que demonstraria 

o comportamento negativo da pessoa jurídica frente ao mercado e à 

concorrência, é uma ferramenta que evitaria o conhecimento geral pela 

coletividade da personalidade da pessoa jurídica que age como instrumento de 

corrupção. 

 
 

469 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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 

pr 
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A permanência da pessoa jurídica protegida de publicidade de seus 

atos corruptos é realmente benéfica, porque evita o atrelamento da pessoa 

jurídica aos atos ilícitos. Com isso, o mercado e a concorrência permanecem 

inalterados com a possibilidade de minimização dos efeitos dos atos ilícitos. 

Outra medida que impediria a retroalimentação do sistema corruptivo 

negocial é a proibição de recebimento de incentivos financeiros nos moldes já 

observados. O fomento de capital, com a possibilidade de implementação de 

patrimônio para que a pessoa jurídica continue exercendo suas atividades, é 

necessário para a continuidade da pessoa jurídica. 

A realização de acordo de leniência em relação à empresa viabilizaria 

que esta continuasse em seus projetos com o recebimento das subvenções em 

questão.471 Por isso, a vantagem oferecida pelo acordo é extremamente benéfica, 

haja vista que o risco de paralisação das atividades poderia causar danos ainda 

maiores para a pessoa jurídica e, principalmente, para o patrimônio público 

empregado na atividade negocial. 

Em sentido contrário, atenção se faça, se o objeto do acordo de 

leniência for insuficiente ou parcial para a resolução dos atos ilícitos, a 

confecção da avença apenas estimularia a empresa a continuar no sistema 

corrupto, impondo as pequenas perdas como risco do negócio ilícito, altamente 

lucrativo, sendo absorvidas pela atividade ilícita em seus custos e lucros. 

Por fim, mais um elemento que demonstra a possibilidade de 

aproximação para a negociação na esfera de investigação administrativa é a 

possibilidade de redução da multa fixada em até dois terços dos valores fixados, 

caso haja a realização do acordo de leniência. 

 

 

 

 

471 Sempre com o cuidado de não se transformar em estímulo para impunidade. Neste sentido: “a 

impunidade destrói qualquer estímulo à colaboração, haja vista que o infrator não busca auxiliar a 

Administração por altruísmo, mas sim pelo intuito de obter um benefício individual”. MARRARA, 

Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Tiago 

(coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 199. 
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Diante de tal panorama, salientamos que a pessoa jurídica deverá 

demonstrar a identificação dos envolvidos na infração. O sistema complexo já 

mencionado anteriormente, sobre a utilização de terceiros, pessoas jurídicas 

“fantasmas” ou “laranjas”, pode ser uma possibilidade encontrada pela pessoa 

jurídica infratora de ocultação de eventuais participantes dos atos ilícitos.473
 

Todavia, necessitamos mencionar que o acréscimo das documentações 

e dos demais fatos, de igual forma, demonstrará também os agentes da prática da 

infração corrupta, diante do caminho percorrido pelos ativos ilícitos gerados 

pelas infrações. Por isso, o sistema de apresentação de documentação pode 

elucidar e esclarecer os autores dos fatos. 

A grande vantagem para os acordos de leniência é a possibilidade de 

comprovação documental gerada pelo compromisso da pessoa jurídica em obter 

as benesses geradas pela aproximação com os persecutores dos fatos ilícitos, 

com atuação integrada para a elucidação e para a minimização dos efeitos 

negativos474 gerados pelos atos corruptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473 “As ‘fantasmas’ podem até mesmo excluir empresas idôneas da fase de lances de um pregão, 

considerando-se que a empresa fantasma, necessariamente, formula proposta de preços fictícia. Na 

maior parte dos casos, os fantasmas assumem a natureza de micro ou pequena empresa (ME ou EPP), 

gozando de prerrogativas de desempate e preferência nas licitações, conforme dispõe o art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006. Ou seja, não bastasse a competitividade de fachada e a possibilidade de 

exclusão de licitantes idôneos, a constituição de microempresas fantasmas pode ainda levar à 

preferência de contratação destas em detrimento das demais”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
474 Todavia, mencionamos que há respeito às esferas civis e penais, não caracterizando de plano o 

afastamento de tais esferas segundo Arthur Pinto de Lemos Júnior: “A toda evidência, os efeitos do 

Acordo de Leniência são restritos ao processo administrativo. Não abrange e não vincula a esfera 

penal e civil”. LEMOS JÚNIOR. Arthur Pinto de. O instituto da leniência na lei n.º 12.846/13. In: 

Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva - Patrimônio Público. Apontamentos à lei 

anticorrupção empresarial (lei n.º 12.846/13). São Paulo: MP-SP, 2015, p. 79. 
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Em relação, ainda, à extensão do acordo e à proporcionalidade da 

medida, devemos constatar que existem alguns critérios balizadores importantes 

para a definição da realização do acordo frente à pessoa jurídica.475
 

Principalmente, em relação ao inciso VII do art. 7.º da Lei n.º 

12.846/13, quando se menciona a cooperação da pessoa jurídica para a apuração 

das infrações476, ou seja, a conduta de contribuição para os elementos fáticos, 

estamos mencionando a interligação e o estímulo para a pessoa jurídica 

formalizar os acordos de leniência em um primeiro momento. 

Ainda em relação ao tema, é prudente mencionar e quantificar que o 

nível de contribuição da pessoa jurídica para a realização do acordo de leniência 

dependerá, também, da posição e do acesso que esta pessoa jurídica ostenta para 

poder contribuir mais ou menos com os fatos. 

O problema não se relaciona com a contribuição propriamente dita, 

mas se relaciona com as perspectivas em que a pessoa jurídica possa contribuir, 

para que não seja exigida de fatos, de provas e de contribuições que estejam 

dissonantes com a realidade efetiva de sua participação no sistema de atos 

ilícitos. 

 

 
475 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 7.º - Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

[...] 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 [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
476 Quanto ao direito penal econômico, Mireille Delmas-Marty, professora da Universidade de Paris I 

(Panthéon-Sorbonne), dispõe as dificuldades, inclusive, de regulação do direito penal econômico 

diante das condutas ilícitas praticadas: “É verdade que esta falha é comum a muitos domínios do 

direito penal dos negócios: das fraudes sobre as mercadorias e serviços às violações  da 

regulamentação do trabalho, passando pelo direito fiscal ou aduaneiro. Todavia, é de sublinhar a 

especificidade dos ataques aos interesses financeiros da Comunidade. Esta especificidade enfrenta em 

parte dificuldades práticas devidas ao mesmo tempo à importância dos factores criminógenos 

(nomeadamente o montante de lucro que os delinquentes podem obter deste tipo de fraudes, trata-se 

das receitas ou das despesas da UE) e à dos obstáculos à repressão de uma criminalidade que, 

conforme se recordou, apresentava um grau de organização importante, bem como um carácter em 

geral oculto e largamente internacional”. DELMAS-MARTY, Mireille. Esboço de um direito penal 

económico europeu: da convenção interestatal ao corpus juris supra-estatal. Tradução de Jorge 

Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas 

em honra de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 141-142. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Como afirmamos é prudente mencionar, ainda, que a colaboração 

premiada nas organizações criminosas também pode potencializar e fomentar 

maior arcabouço probatório para os fatos investigados em sede de 

procedimentos administrativos e de ações civis públicas. 

Em relação à titularidade para a realização do acordo de leniência, 

observamos que o §10 do art. 16 da Lei n.º 12.846/13477 definiu, na esfera 

federal, que a Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão competente para 

celebrar os acordos de leniência, também no que se refere aos atos lesivos 

praticados contra a administração pública estrangeira. 

Diante da ausência de regulamentação para os Estados-membros478 e 

para os municípios, em face de suas próprias esferas de competência 

administrativa479, constatamos que possuem autonomia para elegerem o órgão 

responsável para exercer a fiscalização e a persecução administrativa. 

 

 

 

 

477 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2018. 
478 Para o Estado de São Paulo, salientamos o Decreto n.º 60.106/14, que disciplinou em seus artigos, 

as competências das autoridades locais para o exercício da instauração e do julgamento do processo 

administrativo de responsabilização e dos acordos de leniência, para os fins da Lei n.º 12.846/13. 

Disponível em <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2014/decreto-60106- 

29.01.2014.html> Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
479 “Outra alternativa é a regulamentação complementar da LAC pelos Estados, Municípios e Distrito 

Federal, de modo que cada um destes entes federativos indique órgão correcional e disciplinar próprio, 

suficientemente autônomo e independente, responsável pela oficialização de pactos de leniência dentro 

da respectiva estrutura administrativa. Até o momento, poucos foram os entes federativos que 

procederam à normatização da LAC. Destacam-se como Estados pioneiros: São Paulo, Paraná, 

Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Já entre os Municípios: Cubatão (SP), São Paulo (SP) e Ilhéus (BA). 

Há de se ressaltar que a regulamentação paulistana, mediante o Decreto nº 55.107/2014, é a mais bem 

estruturada, vez que se aprofunda em aspectos processuais, estabelece a destinação dos recursos 

obtidos com as multas e atribui à Controladoria-Geral do Município a legitimidade para firmar os 

acordos de leniência”. PEREIRA, Victor Alexandre El Khoury M. Revista Brasileira de Infraestrutura, 

ano 5, n. 9, Belo Horizonte, jan./jun. 2016, p. 91-92. Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2017/03/acordo-leniencia-lei- 

anticorrupcao.pdf>. Acesso em 10 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2014/decreto-60106-
http://www.editoraforum.com.br/wp-content/uploads/2017/03/acordo-leniencia-lei-
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Em sequência e de forma paralela e complementar com o sistema 

anticorrupção, a Lei Anticorrupção prosseguiu com a possibilidade de a 

administração pública celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 

responsável  pela  prática  dos  atos  ilícitos  previstos  na  Lei  das   

Licitações.480
 

Portanto, inicialmente, teríamos uma dupla titularidade, por vezes, em 

fatos conexos para a formalização de acordos de leniência, para o 

restabelecimento do patrimônio público, no que tange aos atos ilícitos corruptos 

previstos em ambas as legislações. 

Mas, a pergunta que se pode efetivar é no caso de a administração 

pública estar envolvida exatamente nos atos ilícitos. A administração pública 

sairia da condição de investigada e de ré nas apurações administrativas e se 

consubstanciaria em uma espécie de litisconsórcio ativo para se isentar das 

consequências fáticas geradas pela comprovação dos atos ilícitos. 

Então, um primeiro problema procedimental surge, na medida em que 

a pessoa física (administrador) que fomenta o acordo de leniência na esfera das 

licitações pode ser o exato comparsa dos próprios atos ilícitos, o que demonstra 

um meio lícito de demonstração de uma impunidade programada em relação aos 

atos corruptos praticados. 

A assertiva se sustenta, na medida em que a celebração do acordo nos 

casos de licitações, por via de consequência, poderia acarretar isenção de ânimo 

ilícito por parte do administrador que o efetivou com os competidores ilícitos do 

certame, produzindo-se provas documentais para suposta isenção do 

administrador frente a tais práticas, afastando sua responsabilidade. 

 

 

 

 

480 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de 

leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus 

arts. 86 a 88”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 

2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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Assim, há importância de se analisar como os fatos considerados 

inseridos na Lei Anticorrupção poderiam ou não interferir nos atos ilícitos 

previstos na Lei das Licitações, ou vice-versa, já que um dos autores dos ilícitos 

poderá ser o precursor dos acordos de leniência nas licitações, o que poderia 

acarretar mudança de posição jurídica para afetação da relação processual futura 

de apuração de demais infrações. 

Em acréscimo, evidenciamos outro questionamento sobre a 

responsabilização penal das pessoas físicas que praticaram os atos de corrupção 

elencados na referida lei e os negociadores dos acordos de leniência. 

O ponto se refere à possibilidade de interferência ou não dos acordos 

de leniência em ambas as searas, Lei Anticorrupção e Lei das Licitações, em 

face dos aspectos criminais das pessoas físicas que praticaram os atos. Tal fato 

se apresenta, porque a pessoa física que efetivou os acordos em nome das 

pessoas jurídicas envolvidas pode ser a mesma pessoa que será processada 

criminalmente pelas condutas na esfera penal. 

Então, analisemos a questão para identificação dos fatos. O primeiro 

ponto é analisar a influência exercida pelos acordos de reparação de danos, por 

exemplo, na esfera penal. Neste sentido, constatamos a possibilidade de 

interpretação de independência das esferas.481
 

Em relação à independência das esferas de atuação jurisdicional, os 

acordos de leniência mencionados, que estão adstritos às esferas civil e 

administrativa, diante da demonstração dos elementos probatórios e da possível 

discussão de reparação dos danos, poderiam estar, de igual forma, conexos com 

as colaborações e com as delações premiadas das pessoas físicas autoras e 

partícipes dos crimes de corrupção e conexos. 

481 “[...] a legislação nacional estabeleceu, como regra, independência das instâncias, sem que uma 

influa na outra. De modo que uma autoridade pode absolver o acusado em um âmbito jurídico, e ele 

ser condenado em outro, sem que se possa alegar violação da coisa julgada. Portanto, não há 

necessária vinculação entre as esferas jurídicas. [...]”. Prossegue o autor, ainda, no sentido de que, no 

caso de comprovação de inexistência do fato e de negativa de autoria, “[...] a sentença absolutória 

penal [...] gera efeitos nas demais esferas, inclusive na seara da Lei Anticorrupção”. HEINEN, Juliano. 

Comentários à lei anticorrupção lei n.º 12.846/13. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 309-310. 
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Apenas para ilustração, salientamos que, após a condenação do ex- 

publicitário Marcos Valério, na ação penal do mensalão482, já recebendo até o 

momento a pena de 37 (trinta e sete) anos e 05 (cinco) meses e sendo réu de 

outra ação penal, realizou colaboração premiada, que está em sigilo perante o 

Supremo Tribunal Federal, efetivada com a Polícia Federal e a Polícia Civil, 

tendo sido homologada pelo Ministro Celso de Mello.483
 

Mas, os fatos que se destacam neste raciocínio são as tentativas de 

impedimento, inclusive, de qualquer ação penal relacionada às infrações penais, 

em razão da existência dos acordos, evitando-se as ações penais, que são 

independentes, e estipulando reflexos impeditivos da seara penal, que traria, 

possivelmente, privações de liberdade às pessoas físicas causadoras dos atos 

corruptos. 

Inicialmente, em relação à tentativa de extensão dos efeitos dos 

institutos para as demais esferas de punição, inclusive as penais484, o que poderia 

representar um mecanismo para atenuar em demasia as devidas consequências 

jurídicas dos atos de corrupção constatados e comprovados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

482 (AP 470, Relator(a): Ministro JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013 RTJ VOL-00225-01 

PP-00011). BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MARCOS+VAL%C9RIO+470 
%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya7d5pcj>. Acesso em: 10 de novembro 

de 2018. 
483 Informação divulgada no sítio eletrônico do Portal G1, em 03 de outubro de 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/10/03/celso-de-mello-homologa-delacao-premiada- 

fechada-por-marcos-valerio-com-pf-e-policia-civil.ghtml>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
484 Além da tentativa frustrada de conversão em lei da Medida Provisória n.º 703/15, “editada com o 

verdadeiro propósito de instituir um programa de ‘salvamento de empresas’ investigadas pela 

Operação Lava Jato, subverteu a lógica constitucional, pois invadiu matéria vedada a essa via 

legislativa”, haja vista que disciplinou aspectos de improbidade administrativa, que encontra obstáculo 

no art. 62, §1.º, inciso I, alínea “b”, da Constituição da República. LIVIANU, Roberto. Acordos de 

leniência da lei anticorrupção: anotações e um breve retrospecto. das origens à atualidade. a 

funesta gênese da medida provisória 703. In: FILHO, Alexandre J. Carneiro da Cunha et al. 48 

visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 697. 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MARCOS%2BVAL%C9RIO%2B470
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28MARCOS%2BVAL%C9RIO%2B470
http://tinyurl.com/ya7d5pcj
http://tinyurl.com/ya7d5pcj
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Ainda neste ponto, o “negócio jurídico” criado nos acordos de 

leniência, aliado aos ditames dos acordos de não persecução penal, permitidos, 

inclusive com regulamentação pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP)485, poderia trazer o afastamento do próprio início da ação penal, 

potencializando os aspectos civis do poder econômico gerado pelos acordos e 

priorizando a proteção patrimonial e minimizando os reflexos da personalidade 

criminosa do indivíduo, que sairia impune, em termos de privação de liberdade, 

garantindo a descoberta, a comprovação dos fatos e a identificação do montante 

dos danos patrimoniais a serem reparados. 

Portanto, a esfera penal vem sendo considerada, por tais institutos, de 

fato, como última “ratio”486 para a estabilização das relações criminosas 

corruptas, sobre a qual discordamos para esta espécie criminosa. Apenas em 

termos de mercado e de concorrência, a manutenção da liberdade do indivíduo 

envolvido na corrupção, muitas vezes como organizador e ordenador dos atos 

ilícitos, pode gerar a permanência do sistema corrupto, por meio de 

retroalimentação, com a manutenção, praticamente, dos principais direitos que o 

 

 

 

 
 

485 BRASIL. Lei n.º 12.850/13: “Art. 3.º - Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, 

sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração 

premiada; [...] Art. 4.º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 

até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa   colaboração   advenha   um   ou   mais   dos   seguintes   resultados:   [...]”.   Disponível   em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2018. 
486 Nos Tribunais Superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal, podem encontrar a adoção 

dos critérios de ‘ultima ratio’ para o direito penal e processual penal, quanto ao crime de corrupção, 

conforme alguns julgados. (STF - HC 137728, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 

Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017). (STF - HC 114288,  Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 

DIVULG  06-06-2013  PUBLIC  07-06-2013).  (STF  -  HC  114098,  Relator(a):  Min.  RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 

DIVULG 11-12-2012 PUBLIC 12-12-2012). Vide também matéria divulgada em 08 de agosto de 

2018:   “Gilmar   Mendes   já   soltou   37   investigados   da   Lava   Jato   no   Rio”.   Disponível   em 

<https://www.jota.info/stf/do-supremo/gilmar-mendes-ja-soltou-37-investigados-da-lava-jato-no-rio- 

08082018>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.jota.info/stf/do-supremo/gilmar-mendes-ja-soltou-37-investigados-da-lava-jato-no-rio-
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criminoso necessita para a corrupção, que são a liberdade487 pessoal e  a 

liberdade para contratar com o Poder Público. 

Afastar as sanções advindas da publicação extraordinária da 

condenação por edital e manter o recebimento de subvenções do Poder Público 

para a pessoa jurídica, que é instrumento do ato ilícito, são medidas que se 

potencializam com os acordos de não persecução penal, garantindo ampla e 

irrestrita ausência de resposta para os atos ilícitos, quando não se reparam 

integralmente os prejuízos e são cessadas as atividades criminosas. 

Certamente, a concorrência permanece abalada por ausência de 

modificação da situação fática gerada pela manutenção ilesa das personagens 

dos atos corruptos. Assim, garantir a identificação dos fatos, com as respectivas 

provas, e a devolução patrimonial são medidas ainda insuficientes, diante dos 

reflexos negativos severos para todo o mercado, afrontando a livre concorrência, 

ainda mais quando se identifica a situação dos “superastros” funcionando no 

caso concreto. 

Ainda em relação aos objetos dos acordos de leniência firmados, em 

uma esfera federal, por exemplo, constatamos que o mecanismo ainda pode 

receber fiscalizações. O Tribunal de Contas da União (TCU), em seu papel de 

aplicador de sanções e de revisão de possíveis ilegalidades e irregularidades em 

atos e contratos, tem atribuição para verificar a regularidade dos acordos de 

leniência, que passam a se configurar como atos que disciplinam sobre 

patrimônio público e, por isso, exercem função primordial na garantia do bem 

público, conforme dispõem os incisos IX e X do art. 71 da Constituição 

Federal488, inclusive com a fixação de prazo para que o órgão ou entidade adote 

 

487 “Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar 

sua vida segundo sua própria vontade”. VON MISES, Ludwig. Intervencionismo, uma análise 

econômica. Tradução de Donald Stewart Júnior. 2ª ed. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 

2010, p. 107. 
488 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] IX - assinar prazo para 

que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada 

ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 
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as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, caso haja alguma 

ilegalidade, ou sustar o ato impugnado. 

Neste sentido, como garantidor e atento aos fatos decorrentes dos 

acordos de leniência firmados em casos de extrema gravidade, como na 

Operação Lava Jato, o Tribunal de Contas da União em procedimento 

administrativo reconheceu a necessidade de observação e acompanhamento dos 

acordos de leniência que envolveram a empresa Odebrecht.489
 

Ainda no Procedimento TC n.º 035.857/2015-3, em decisão proferida 

em voto do Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa, houve o reconhecimento 

de que 

Em síntese, acredita-se que a atuação colaborativa dos 

órgãos, TCU, CGU e AGU, mostra-se benéfica para a 

busca do melhor acordo de leniência, não se vislumbrando 

razão para que a participação deste órgão só ocorra após a 

assinatura da avença.490
 

 
Importante e relevante decisão, por parte do Ministro do Tribunal de 

Contas da União, que define a importância da participação elástica dos Órgãos 

de Atuação e Proteção do Patrimônio Público ali elencados na formalização dos 

acordos de leniência, tornando essa participação mais efetiva na medida em que 

estes órgãos ingressam antes da formalização da avença, e não somente após 

acordo ter sido confeccionado, fato que permite maior amplitude e profundidade 
 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal [...]”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

setembro de 2018. 
489 Em relação ao Tribunal de Contas da União, para acompanhamento da etapa prevista no art. 1º, III, 

da IN TCU 74, de 2015, que diz respeito à análise dos “acordos de leniência efetivamente celebrados”, 

reconheceu a necessidade de análise do acordo de leniência firmado pela Odebrecht, segundo o 

procedimento TC n.º 035.857/2015-3. Fato divulgado pelo Tribunal de Contas da União, em sua 

página eletrônica, em 11 de julho de 2018, sobre tais análises. Disponível em: 

<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-vai-analisar-termos-do-acordo-de-leniencia-com-a- 

odebrecht.htm>. Acesso em: 18 de setembro de 2018. 
490 Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/data/files/19/14/91/D8/7DB8461001908446E18818A8/BD-03585720153- 

Leniencia.pdf>. Acesso em: 18 de setembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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de discussão das cláusulas, bem como a melhor efetividade do cumprimento 

após a formalização. 

De igual forma, a interação destes órgãos evita que os acordos estejam 

incompletos, com objetos deficitários ou com equívocos de elementos 

probatórios. Geraria uma situação difícil a formalização de um acordo em 

relação ao qual, posteriormente, outros órgãos, como estes, poderiam se opor em 

medidas judiciais, o que paralisaria o tramitar da resolução do conflito. 

Por esta razão, restando fixada a importância da decisão, na medida 

em que o Ministro do Tribunal de Contas da União indicou um argumento 

relevante para o entendimento da imprescindibilidade da participação do 

Ministério Público491, também, na realização dos acordos. 

Diante disso, algumas assertivas são necessárias. Em primeiro plano, 

resta-nos evidenciar a importância de o Ministério Público participar dos 

acordos de leniência492 em relação àqueles fatos ilícitos, que fatalmente já teriam 

a repercussão necessária para a esfera penal.493
 

 

491 Quanto ao posicionamento do empresário envolvido na corrupção, lecionam Valdir Simão e 

Marcelo Vianna: “Na primeira alternativa, pode buscar a celebração de um acordo de leniência pode 

buscar a celebração de um acordo de leniência nos termos da LAC. Preenchidos os requisitos legais, 

pleiteia a redução da multa administrativa cabível e a isenção da proibição de continuar contratando 

com a Administração Pública. Por outro lado, uma vez que a LAC não confere imunidade penal, pode 

expor sua conduta como pessoa física, sujeitando-se à persecução criminal, além de expor sua empresa 

a uma ação de improbidade por parte do Ministério Público. Na segunda alternativa, o dono da 

empresa busca o Ministério Público para a proposição de um acordo de colaboração premiada. O 

agente pode, pessoalmente, gozar do perdão judicial ou ao menos da atenuação das sanções cabíveis. 

Entretanto, a legislação não previu a possibilidade de que os benefícios fossem estendidos à pessoa 

jurídica envolvida no que toca a esfera judicial. Assim, a empresa fica sem proteção nesse caso, além 

de estar sujeita às sanções administrativas que aqui já foram apresentadas. [...] a segunda alternativa é 

aquela que se afigura como a mais propensa a ocorrer. [...] diante da possibilidade de ter sua liberdade 

pessoal limitada e da chance de ver sua empresa multada e impedida de contratar, os colaboradores da 

Operação Java Jato, nos casos de efetivo sucesso, realizaram a transação junto ao Ministério Público”. 

SIMÃO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na lei anticorrupção: 

histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan, 2017, p. 157. 
492 “Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade 

de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas 

na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos 

imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o 

inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo 

de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à 

agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao 

agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites 
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Torna-se importante a realização dos acordos com a presença do 

Ministério Público, porque os atos contratados na referida transação poderão 

influenciar futuramente na ação penal reflexa das condutas ilícitas praticadas, 

haja vista que é o titular privativo da ação penal.494 Por isso, imprescindível que 

o titular da ação penal possa observar os termos do acordo de leniência para 

melhor desempenho, inclusive, das funções primordiais. 

Na atualidade, também, em relação aos acordos de não persecução 

penal495, colaborações premiadas496 e demais formas de investigação do 

Ministério Público, imprescindível que o trabalho seja efetivado em conjunto, 

diante do aproveitamento técnico das provas, que possam ocorrer, bem como 

 

 

 

 

estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes. (Inq 4420 AgR, 

Relator(a): Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2018, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO  DJe-192 DIVULG 12-09-2018 PUBLIC 13-09-2018)”.  BRASIL. Supremo  Tribunal 

Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28LENI%CANCIA+MINI 

STERIO+PUBLICO%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya2cttx9>. Acesso em: 06 de 

outubro de 2018. 
493 “Com efeito, o projeto e depois a lei sancionada não contêm nenhuma disposição de natureza penal 

embora o discurso legislativo viesse carregado de intenções punitivas próprias da lei penal e que 

algumas das disposições, conquanto de cunho administrativo ou civil, possam repercutir gravemente 

no campo penal das condutas aqui previstas quando também constituírem crime”. DIPP, Gilson; 

CASTILHO, Manoel L. Volkmer de. Comentários sobre a lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 

2016, p. 16. 
494 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - 

promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

setembro de 2018. 
495 BRASIL. Resolução n.º 181/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 18. Não sendo o 

caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução 

penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com 

violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a 

sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente [...]”. 

Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o- 

181.pdf>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
496 BRASIL. Lei n.º 12.850/13: “Art. 3.º - Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, 

sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração 

premiada; [...] Art. 4.º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em 

até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que 

tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2018. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28LENI%CANCIA%2BMINI
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28LENI%CANCIA%2BMINI
http://tinyurl.com/ya2cttx9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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para a fixação das responsabilidades das pessoas físicas atreladas aos fatos 

ilícitos com efetividade. 

De igual forma, o aproveitamento também ocorre na defesa dos 

interesses difusos e coletivos, principalmente no que tange ao patrimônio 

público, tendo em vista a repercussão nas esferas de improbidade 

administrativa.497
 

Neste aspecto, outros pontos necessitam ser observados. Em relação 

ao patrimônio público, constatamos que se trata de função institucional do 

Ministério Público.498 Trata-se de função de garantia, de preservação e de 

recomposição do patrimônio público prevista e determinada pelo art. 129, inciso 

III, da Constituição Federal.499
 

Neste sentido, para o desenvolvimento de tais funções, a própria Lei 

de Ação Civil Pública, em seu art. 1.º, inciso VIII, incluiu a ação de 

responsabilização para a defesa do patrimônio público e social500, conforme 

acrescido pela Lei n.º 13.004/14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

497 Para a questão da improbidade administrativa, salientamos a posição de Gianpaolo Poggio Smanio: 

“Equipara-se à figura do agente público, para os efeitos da lei, aquele que induzir a prática do ato que 

com ele concorrer ou em razão dele auferir qualquer vantagem. Dessa forma, também estão incluídas 

as pessoas jurídicas como autoras ou coautoras de atos de improbidade administrativa”. SMANIO, 

Gianpaolo Poggio. O sistema normativo brasileiro anticorrupção. In: FILHO, Alexandre J. 

Carneiro da Cunha et al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 743. 
498 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III 

- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 de 

setembro de 2018. 
499 No sentido de que o Ministério Público exerce a “vigilância ativa com legitimação processual, sob 
a legalidade da administração”. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 30ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 630. 
500 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] VIII – ao 

patrimônio público e social”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347Compilada.htm>. Acesso em: 18 de setembro de 

2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347Compilada.htm
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Portanto, o Ministério Público tem fundamento de validade para 

atuação na proteção do patrimônio público em relação aos atos de improbidade, 

na esfera civil e difusa, e de atos de corrupção, na esfera criminal, diante dos 

pressupostos já analisados. 

Todavia, no que tange à possibilidade de efetivação dos acordos de 

leniência, devemos analisar a possibilidade de atuação do Ministério Público na 

seara da negociação, haja vista que tais acordos poderão surtir efeitos na esfera 

futura de atuação ministerial. 

Diante do ponto de referência da esfera da União, constatamos que o 

próprio Estado, por meio da Controladoria-Geral da União, é o principal titular 

para a proteção de seu patrimônio público. Por isso, para a realização dos 

acordos de leniência, a Controladoria-Geral da União assume o papel, conforme 

disposto na Lei n.º 12.846/13. 

Em um primeiro momento, haveria a possibilidade de se vislumbrar 

que, para o patrimônio público, a ampla possibilidade de defesa por parte dos 

autores das ações administrativas e judiciais, incluindo o Ministério Público, 

seria uma vantagem com maior respaldo. 

Neste sentido, o Ministério Público Federal, em Estudo Técnico n.º 

01/2017, definiu a possibilidade e a eficiência da participação do Ministério 

Público nos acordos de leniência, diante das funções institucionais e diante dos 

fundamentos jurídicos já expostos. Concluiu, ainda, que 

 
De outro lado, não houve vedação explícita para que o 

acordo de leniência pudesse ser utilizado pelo Ministério 

Público ou pelas Advocacias Públicas ou órgãos de 

representação judicial da Administração Pública, no tocante 

à responsabilidade civil, prevista no art. 19 da LAC. Aliás, 

é, no mínimo, curioso que a lei tenha estabelecido que 

sanção aplicável na esfera judicial, através de ação civil 
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pública, que tem como um de seus legitimados o Ministério 

Público, pudesse ser objeto de isenção, como um dos 

efeitos do acordo de leniência firmado na esfera 

administrativa, consoante se vê do art. 16, §2.º, da LAC, o 

que reforça a necessidade de participação da Instituição 

Ministerial.501
 

 
Em relação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão 

referente à operação Lava Jato502, salientou que, diante de jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal503, o acordo de leniência seria um “negócio jurídico 

 
 

501  BRASIL.  Estudo Técnico  nº  01/2017  – 5ª CCR  do  Ministério Público  Federal.  Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia- 

colaboracao-premiada/docs/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf>. Acesso em: 18 de setembro de 

2018. 
502 “EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA JATO". COMPETÊNCIA DA 

13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE. ACORDOS DE LENIÊNCIA E COLABORAÇÃO. VALIDADE. OITIVA DE 

COLABORADORES NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRELIMINARES REJEITADAS. 

MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGO 1º 

DA LEI Nº 9.613/98. SMURFING. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 

REPARAÇÃO DO DANO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS. 1. A competência para o 

processamento e julgamento dos processos relacionados à "Operação Lava Jato" perante o Juízo de 

origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de 

dinheiro. [...] 4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração 

configura "negócio jurídico personalíssimo", não podendo seus termos, por conseguinte, serem 

questionados por terceiros, ainda que réus delatados. O mesmo raciocínio se aplica ao acordo de 

leniência firmado entre o MPF e empresa envolvida na "Operação Lava Jato". 5. Não há qualquer 

irregularidade no fato de os colaboradores serem ouvidos na condição de testemunhas e não mais na  

de réus quando afastados do polo passivo da ação penal em virtude acordo de colaboração, pois, de 

todo modo, seriam ouvidos como acusados colaboradores, com o compromisso de dizer a verdade. A 

própria garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa está associada à configuração dos 

colaboradores como testemunhas[...]”. (TRF4, ACR 5063271-36.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, 

Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 03/06/2018)”. BRASIL. Tribunal 

Regional Federal da 4.ª Região. Disponível em: 

<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/resultado_pesquisa.php>. Acesso em: 06 de outubro de 

2018. 
503 “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO A TERMO DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO. SIGILO LEGAL. LEI 12.850/2013. NEGÓCIO JURÍDICO 

PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTE: HC 127.483/PR. ACESSO GARANTIDO AOS TERMOS DE 

DEPOIMENTO DO COLABORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Termo de 

Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de obtenção 

de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, 

da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e 

Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos 

de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia-
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia-
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personalíssimo”, chancelando, inclusive, os atos efetivados pelo Ministério 

Público Federal, quando da realização dos acordos de leniência, mantendo os 

termos firmados. 

Único argumento que não condiz com o texto constitucional, nos 

julgados e nas teses suscitadas, é que o Ministério Público realizasse os acordos 

de leniência sem a devida proteção do patrimônio público, ou seja, com pedidos 

e acordos que estivessem aquém do bem que deveria ser devidamente protegido, 

justificando que somente a Controladoria-Geral da União pudesse efetivar as 

avenças juntamente aos órgãos relacionados diretamente à administração 

pública. 

Três ponderações são cabíveis. A primeira, no sentido de que não se 

pode, sequer, imaginar que o Ministério Público estaria despreparado para o 

desempenho de suas funções constitucionais para a proteção do patrimônio 

público. Ao contrário, trata-se de um dos setores mais aplicados e ativos na 

proteção dos bens públicos. 

A segunda postura elimina qualquer ausência de proteção do 

patrimônio público. Trata-se da possibilidade de efetivação dos acordos de 

leniência efetivados pelo Ministério Público em conjunto com os legitimados 

para a proteção do patrimônio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impugnação de terceiros, conforme 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, 

Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. [...] (c) O Termo do Acordo de Colaboração 

permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que 

sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da 

Colaboração, em cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. [...]5. Ex 

positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração 

Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo 

regimental” (STF - Inq 4619 AgR, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018). 
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O Ministério Público não abre espaço para a diminuição da proteção, 

haja vista que a indenização deve ser integral e postulada, se o caso, em ação 

civil pública, caso haja necessidade. Assim, a tentativa de se impedir ou evitar a 

proatividade do Ministério Público em efetivar tais acordos de leniência não 

prosperou. 

Ademais, a recomposição patrimonial pública também pode ser objeto 

de acordos de colaboração premiada e de não persecução penal. O afastamento 

somente estaria incidente, talvez, em esfera penal, quanto à pena privativa de 

liberdade, mas não incide sobre a esfera indenizatória civil para a recomposição 

do patrimônio público. 

Em sentido contrário, quanto aos reflexos do acordo de leniência, 

devemos analisar a finalidade de afetação de outras áreas, com a impossibilidade 

de prosseguimento de análise dos fatos em futuras ações judiciais, conforme se 

tentou realizar com uma medida provisória para alteração da Lei Anticorrupção. 

Afirmamos aspectos que não foram confirmados, que tinham sido 

incluídos na Medida Provisória n.º 703/15, para a afetação das demais áreas e 

searas jurídicas de responsabilização.504 Por exemplo, quanto ao impedimento de 

ações de improbidade administrativa das pessoas físicas envolvidas decorrentes 

dos acordos efetivados. 

O fato ainda se agravaria se o Ministério Público não pudesse 

participar dos acordos, diante da possibilidade de extensão demasiada de 

titulares aptos, com diversos pedidos, que pudessem futuramente afetar, 

fatalmente, até a esfera penal505, que possui titularidade exclusiva do Ministério 

Público. 

 

504 Neste sentido, o art. 19 da Lei Anticorrupção estipularia que o acordo, desde que firmado com a 

Advocacia Pública ou com o Ministério Público, poderia surtir efeitos impeditivos na ação de 

improbidade. MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; 

MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 

p. 205. 
505 “Nos Estados Unidos da América, país cujo sistema jurídico faz parte da chamada Common Law, 

as práticas e procedimentos criminais foram desenvolvidos de forma consuetudinária, apresentando 

significativas variações de acordo com a jurisdição (federal, estadual e do Distrito de Columbia). De 
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Além disso, devemos evidenciar que, se o Ministério Público não 

participa dos acordos de leniência, não poderá estar vinculado ao resultado do 

acordo e não poderá ter cerceada sua atuação em face da confecção de um 

acordo em tais termos. 

De outro lado, se o autor do ilícito, assinante de um acordo de 

leniência, tiver uma perspectiva de o acordo ser discutido futuramente pelo 

Ministério Público de forma independente e autônoma, como deve ser, também 

não assinaria o acordo de leniência, sob o risco de tudo se alterar com a 

interveniência ministerial. 

 
 

maneira geral, contudo, pode-se apresentar, com Chemerinsky e Levenson, uma espécie de passo-a- 

passo do procedimento criminal mais comum, que se inicia com a prisão do infrator, seguida do 

oferecimento de uma acusação (complaint) que contenha a demonstração de justa causa (probable 

cause), submetida à apreciação de um magistrado. Posteriormente, é designada uma data para 

comparecimento do acusado perante o juiz (first appearance ou arraignment on complaint), para que 

seja cientificado das acusações a ele feitas e advertido de seu direito a ser assistido por um advogado, 

bem como possa tentar ser libertado com o pagamento de fiança. Em seguida, a acusação formalizada 

contra o infrator é submetida à análise pelo Grande Júri (grand jury), que ouvirá, em audiência, as 

provas apresentadas pela acusação e decidirá se há justa causa para que o réu vá a julgamento. 

Aceitando a acusação, o Grande Júri faz o que, nos Estados Unidos da América, denomina-se 

‘indiciamento’ (indictiment), fixando as acusações que serão levadas a julgamento. Superada essa 

etapa, o réu é chamado a comparecer a uma nova audiência (arraignment on indictment), na qual será 

indagado como ele se declara, culpado ou inocente (plea of guilty or not guilty), além de advertido 

sobre as acusações. A corte, então, agendará uma data para julgamento, dentro de padrões 

constitucionais de rápido julgamento (speedy trial). Passa-se à fase de confronto da prova (Discovery), 

na qual cada parte procura examinar as evidências que seu adversário pretende utilizar no julgamento. 

Nessa etapa, é bastante frequente que as partes apresentem petições (pretrial motions) sobre uma 

variedade de temas, tais como a supressão de provas ilicitamente obtidas, dentre outras possíveis 

nulidades procedimentais. Antes do julgamento, pode ocorrer a chamada plea bargaining, que consiste 

em um processo de negociação entre a acusação e o réu e seu defensor, podendo culminar na confissão 

de culpa (guilty plea ou plea of guilty) ou no nolo contendere, através do qual o réu não assume a 

culpa, mas declara que não quer discuti-la, isto é, não deseja contender. Costuma-se mencionar que 

cerca de90% (noventa por cento) de todos os casos criminais não chegam a ir a julgamento. Por meio 

da plea bargaining, o Estado pode oferecer uma redução das acusações ou da sanção a ser aplicada na 

sentença em troca da confissão de culpa por parte do acusado. Se o acusado decide confessar a culpa 

(guilty plea) é agendada uma audiência para que ele manifeste sua decisão perante um magistrado. A 

guilty plea é, ao mesmo tempo, uma admissão de cometimento do delito e uma renúncia aos direitos 

que o réu teria caso decidisse ir a julgamento. Por isso mesmo, na audiência, o juiz deve advertir o 

acusado sobre seus direitos à assistência por advogado, à produção de provas, a ir a julgamento e à 

não-autoincriminação, dentre outros. Também deve ser avaliada a voluntariedade da decisão, bem 

como a ausência de coerção sobre o acusado. Apenas caso a decisão do réu seja consciente e 

voluntária é que o juiz aceitará sua confissão de culpa”. CAMPOS, Gabriel Silveira de Queirós. Plea 

bargaining e justiça criminal consensual: entre os ideais de funcionalidade e garantismo. Revista 

Eletrônica do Ministério Público: Custos Legis. 2012, p. 03-04. Disponível em: 

<http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista/2012_Penal_Processo_Penal_Campos_Plea_Bargainin 

g.pdf> Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista/2012_Penal_Processo_Penal_Campos_Plea_Bargainin
http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista/2012_Penal_Processo_Penal_Campos_Plea_Bargainin
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Portanto, a não participação do Ministério Público nos acordos de 

leniência seria um entendimento que inviabilizaria o próprio instituto em face 

das características e das funções constitucionais de proteção ao patrimônio 

público. Melhor solução seria, então, integrar todos os legitimados para a 

realização dos acordos de leniência, seguindo a intenção de resolução rápida dos 

litígios com a maior proteção ao patrimônio público. 

Quanto ao acordo, em sua essência, para que seja formalizado, 

algumas condicionantes são limitadoras dos acordos de leniência. Os requisitos 

para a efetivação da avença estão dispostos no art. 16, §1.º, incisos I, II e III, da 

Lei Anticorrupção.506
 

Em primeiro plano, em similitude a outros instrumentos jurídicos, a 

pessoa jurídica que formalizar o acordo de leniência tem que ser a primeira a se 

manifestar sobre seu interesse em cooperar507. Neste ponto, a medida estimula 

uma acirrada concorrência entre os autores dos ilícitos, posto que se 

desenvolvem comportamentos para se estipular quem dos autores seria o 

primeiro e o beneficiado pelos benefícios dos ilícitos. 

 

 

 

 

 
 

506 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §1.º 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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
507 “Outra importante forma de obtenção de prova é o acordo de leniência. [...] mediante auxílio de 

coautor que confesse o ilícito [...] É instrumento utilizado em todo o mundo para combater a lei do 

silêncio que impera diante das empresas, as quais em acordo oclusivo prejudicam a ordem 

econômica”. ARAÚJO, Gilvandro Vasconcelos Coelho de. As provas utilizadas pelo Cade nas 

condenações de infrações contra a ordem econômica nos últimos 10 anos. In: Ana Cláudia Silva 

Scalquette e José Francisco Siqueira Neto (coordenadores); Felipe Chiarello de Souza Pinto e Vicente 

Bagnoli (organizadores). 60 desafios do direito. São Paulo: Atlas, 2013, p. 133. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Tal aspecto, além de identificar quem será o participante da avença, 

define, também, qual será a empresa determinada para ter eventuais sanções 

atenuadas ou extintas em relação aos fatos ilícitos.508 Evidente reflexo para o 

mercado e para a concorrência, haja vista que, se existirem outras empresas 

filiadas à corrupção, estas receberão as mesmas consequências normais, ou seja, 

sanções sem benefícios, dos atos ilícitos, podendo, inclusive, serem excluídas do 

mercado e da concorrência. 

A segunda condição é a cessação imediata do envolvimento na 

infração investigada. Tal circunstância foi abordada nos itens anteriores no que 

tange à cessação da atividade ilícita. 

Em relação ao sistema ilícito de corrupção, a participação de várias 

pessoas jurídicas, inclusive de empresas “fantasmas”, permite que a pessoa 

jurídica, que pretenda o acordo de leniência, continue “operando” com pessoas 

jurídicas de “fachada”.509
 

Portanto, a identificação completa do sistema dos ilícitos praticados é 

de fundamental importância, na medida em que se evitaria que a pessoa jurídica 

formule a avença e, para manter o sistema, continue realizando as manobras 

ilícitas por meio de terceiros. 

508 Quanto à regra do “first come, first serve”, mencionada por Marrara, quando da análise  de 

eventuais alterações advindas de Medida Provisória, se as medidas benéficas da leniência pudessem 

atingir todas as empresas, o conteúdo da finalidade do acordo se esvaziaria. MARRARA, Tiago. 

Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Tiago (coordenadores). 

Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 204. 
509 Conforme sustenta Everton Luiz Zanella, em relação às organizações criminosas empresariais, há 

características importantes a serem consideradas, como “[...] I) Fraudes nos atos constitutivos da 

empresa, ocultando sua atividade principal (já que ilícita), criando-se um negócio meramente aparente 

(“fachada”) para justificar os ganhos ilegais. O contrato social, não raras vezes, estará em nome de 

pessoas diversas dos sócios reais, ou seja, são utilizadas interpostas pessoas físicas (vulgarmente 

chamadas de ‘laranjas’ ou ‘testas de ferro’) ou jurídicas (que podem ser ‘empresas de fachada’, que 

apontam um endereço fixo, mas faticamente não existem).; II) Mescla de atividades lícitas e ilícitas, a 

fim de confundir e ludibriar os órgãos de fiscalização e de controle; III) Sofisticado mecanismo de 

evasão de divisas e de lavagem de capitais; IV) Substituição da violência e de ameaças (comumente 

empregadas pelas máfias) pela corrupção de agentes públicos e subornos; e V) Alto poder político e 

econômico, além de elevado prestígio social de seus líderes (os chamados ‘criminosos do colarinho 

branco’), o que faz com que suas condutas não sejam objeto de repulsa por parte da comunidade”. 

ZANELLA, Everton Luiz. Infiltração de agentes e o combate ao crime organizado: análise do 

mecanismo probatório sob o enfoque da eficiência e do garantismo. Curitiba: Juruá, 2016, p. 37- 

38. 
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Diante do exposto no art. 16, §5.º, da Lei n.º 12.846/13510, há 

possibilidade, inclusive de extensão do acordo para os integrantes do grupo 

econômico. Neste ponto, mantemos dois raciocínios. O primeiro, no sentido de 

que há um desvio de interpretação, haja vista que, se apenas a primeira pessoa 

jurídica pode realizar o acordo de leniência, as demais empresas não poderiam 

usufruir dos efeitos dos acordos. 

Com a exceção prevista no dispositivo, sobre as pessoas jurídicas que 

integram o mesmo grupo, diante da elasticidade do conceito de grupo 

econômico511, haveria uma abertura para que todos os agentes das condutas 

ilícitas pudessem ter as benesses, alcançando a impunidade generalizada, caso 

fossem considerados integrantes do mesmo grupo. 

Por tais motivos expostos, é importante o tópico final condicionante 

para a assinatura do acordo de leniência, que trata da admissão de participação 

no ilícito e da cooperação plena e permanente com as investigações e o processo 

administrativo para a apuração dos fatos. 

Evidentemente, repita-se, a atuação conjunta com as demais esferas 

judiciais, ações de improbidade administrativa (como coautores os 

administradores da empresa) e ações penais (como os acordos de colaboração 

premiada e possíveis acordos de não persecução penal), impulsionadas pelo 

Ministério Público, é a ferramenta que permitirá maior eficácia à Lei 

Anticorrupção, no que tange aos acordos de leniência. 

 
 

510 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §5.º 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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
511 Em paralelismo ao entendimento empresarial, quando se menciona a constituição de uma sociedade 

ou grupo, elucidamos que “todos os sistemas econômicos, qualquer que seja o regime político que os 

acompanha, tendem a esse mesmo objetivo de agrupamento e coordenação empresarial”. 

COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade 

anônima. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 499. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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A apresentação por parte da empresa da documentação pertinente e de 

outras medidas tendentes à elucidação dos fatos é fator de primordial 

importância para o compartilhamento de provas com a melhor instrução para a 

busca de um sucesso no combate aos atos ilícitos. 

Tal atitude evitaria, inclusive, a necessidade de se buscar investigação 

e cooperações estrangeiras para obtenção dos elementos de prova fundamentais 

para a comprovação de ilícitos.512 A maior facilidade de  apresentação 

espontânea de provas por parte da pessoa jurídica interna garante a agilidade 

para a demonstração dos fatos.513
 

Um ponto de alta atenção para a definição das responsabilidades 

procedimentais administrativas é o que foi exposto no §7.º do art. 16 da Lei 

Anticorrupção514, no que tange ao afastamento do reconhecimento da prática do 

ato ilícito investigado, quando a proposta é rejeitada. 

No acordo de leniência, por se tratar de uma avença bilateral, com 

ganhos recíprocos, somente pode constar a assunção de prática de infrações, na 

medida em que formalizado, ou seja, cada parte cumprir seu papel no acordo de 

leniência. Se há a rejeição, há também o recuo de posição de uma das partes que 

impedirá seus efeitos. 

 
 

512 Conforme nos ensina Rodrigo Chemim: “Aliás, a cooperação do Ministério Público suíço com as 

autoridades brasileiras na Lava Jato bem demonstra um certo empenho em mudar a imagem do paraíso 

fiscal. Segundo o Ministério Público suíço, até o início de 2015 foram identificadas 300 contas 

bancárias, em 30 diferentes bancos do país, relacionadas à Lava Jato”. CHEMIM, Rodrigo. Mãos 

limpas e lava jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 116. 
513 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §4.º O acordo de leniência estipulará as condições 

necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
514 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §7.º Não importará em reconhecimento da prática do ato 

ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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O que parece claro com o dispositivo é que não poderá haver 

utilização das informações “negociadas”, mas não assinadas no acordo, para 

integralização das provas de eventual procedimento. O próprio Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial n.º 1554986/SP, já definiu e 

reconheceu as diretrizes e as extensões, inclusive sobre o sigilo dos termos, em 

relação a terceiros, diante do acordo de leniência efetivado515, bem como o 

reconhecimento de não eficácia do acordo com a devolução da documentação à 

pessoa jurídica participante da avença. 

 

 

 
 

515 “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVER DE COLABORAÇÃO. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACORDO DE LENIÊNCIA. SIGILO. 

EXTENSÃO. LIMITES. OPOSIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. 1. Ação de reparação de danos materiais proposta na origem, na qual se pretende a 

indenização por danos decorrentes de conduta de concerto de preços em mercado relevante, na qual se 

requereu a juntada de documentos obtidos por meio de acordo de leniência e inquérito policial. 2. No 

que tange à obtenção de documentos sob guarda de juízo criminal, a posterior apreciação da questão 

trazida sob a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC e interposição de novo recurso especial resulta na 

perda superveniente do interesse recursal, prejudicando o julgamento do recurso especial interposto 

por Electrolux do Brasil S.A. 3. O acordo de leniência é instituto destinado a propiciar a obtenção de 

provas da prática de condutas anticoncorrenciais, por meio do qual se concede ao coautor signatário 

benefícios penais e administrativos. 4. Nos termos da legislação, assegura-se o sigilo das propostas de 

acordo de leniência, as quais, eventualmente rejeitadas, não terão nenhuma divulgação, devendo ser 

restituídos todos os documentos ao proponente. 5. Aceito e formalizado o acordo de leniência, a 

extensão do sigilo somente se justificará no interesse das apurações ou em relação a documentos 

específicos cujo segredo deverá ser guardado também em tutela da concorrência.  6. Todavia, ainda 

que estendido o sigilo, não se pode admitir sua protração indefinida no tempo, perdendo sentido sua 

manutenção após esgotada a fase de apuração da conduta, termo marcado pela apresentação do 

relatório circunstanciado pela Superintendência-Geral ao Presidente do Tribunal Administrativo. 7. O 

dever geral de colaboração para elucidação dos fatos, imposto nos termos do art. 339 do CPC, somente 

é afastado por meio de regras expressas de exclusão, entre as quais o sigilo profissional calcado na 

necessidade precípua de manutenção da relação de confiança inerente a determinadas profissões, o que 

não se afigura razoável na hipótese dos autos em que a relação entre signatários do acordo e a entidade 

pública se vinculam por meio do exercício do poder de polícia. 8. Nos termos da Lei n. 12.529/11, art. 

11, X, compete aos conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica prestar 

informações e fornecer cópias dos autos dos procedimentos administrativos ao Poder Judiciário, 

quando requeridas para instruir ações judiciais, de modo que eventual sigilo do procedimento 

administrativo não pode ser oposto ao Poder Judiciário. 9. Recurso especial da Electrolux do Brasil 

S.A. prejudicado pela perda superveniente de objeto. Recurso especial de Whirlpool S.A. e 

Brasmotors S.A. conhecido e não provido. Prejudicada a medida cautelar vinculada ao recurso 

especial” (STJ - REsp 1554986/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 05/04/2016). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1494823 

&num_registro=201502191117&data=20160405&formato=PDF>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
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A decisão ainda abordou outro ponto a ser constatado no art. 16, §6.º, 

da Lei Anticorrupção516, que se refere à publicidade do acordo de leniência. 

Neste sentido, o conhecimento do acordo de leniência por terceiros pode alterar 

o comportamento empresarial do mercado e da concorrência517, na medida em 

que a notícia sobre a negociação da pessoa jurídica, que praticou atos de 

corrupção, já tem o poder de agilizar e modificar os mecanismos do mercado 

para adequação da realidade negocial, quanto às pessoas jurídicas que integrarão 

as relações e os próprios objetos. 

A movimentação ainda se apresenta entre os comparsas que ainda não 

realizaram qualquer acordo e não estão inseridos no grupo econômico 

empresarial relacionado, principalmente para o exercício de atividades de 

proteção de suas condutas ilícitas conexas. 

Assim, o mercado e a concorrência entre os participantes podem se 

alterar, diante do objeto e da extensão do acordo frente ao polo negocial criado 

pela situação público-privada da relação empresarial. Mas não é somente este 

aspecto que a Lei Anticorrupção disciplinou. 

Há, ainda, proteção das investigações, para que os procedimentos 

administrativos e judiciais (cíveis e criminais) não sejam afetados pela 

publicação do acordo. A divulgação dos termos dos acordos antes do momento 

adequado pode inviabilizar as investigações em relação à apuração dos demais 

fatos e provas condizentes com a demonstração do ilícito em relação a terceiros. 

 

 
 

516 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §6.º 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”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011- 

2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2017. 
517 O jornal eletrônico Valor Econômico, em matéria veiculada em 29 de novembro de 2018, afirmou 

que após acordo de leniência a empresa CCR ganhou R$ 2,6 bi em valor de mercado (empresa 

vinculada também ao mercado de capitais) após ter fechado acordo de leniência com o Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/6006067/apos- 

acordo-de-leniencia-ccr-ganha-r-26-bi-em-valor-de-mercado>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
http://www.valor.com.br/empresas/6006067/apos-
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De forma evidente, torna-se um mecanismo para a proteção do 

trabalho do Estado na apuração dos ilícitos trazidos pela relação corrupta. Mas, 

não podemos nos esquecer de que o sistema corrupto e avançado para as 

relações negociais, inclusive em casos de organizações criminosas, as 

informações, que não extravasam para a coletividade, podem alcançar o 

conhecimento antecipado dos comparsas. 

Devemos, então, atentar para o risco de utilização, por parte de 

integrantes da empresa contratante, de informações privilegiadas com 

finalidades escusas, no sentido de influenciar o mercado518 de outro caminho, 

por exemplo, no mercado financeiro, com ampla possibilidade de respaldo 

financeiro ilícito para as empresas praticantes dos atos corruptos.519
 

Em retorno à publicidade controlada do acordo de leniência, antes de 

seu término efetivo, constatamos que se torna uma garantia para o próprio 

sucesso de sua concretização, com os benefícios recíprocos para as partes 

litigantes. A publicidade do acordo, assim, ocorrerá de forma estável e prudente. 

Este fenômeno, fatalmente, demonstrará a higidez do sistema de investigação e 

da forma de atuação estatal, com vistas à garantia de informações objetivas e 

precisas para o mercado e para a concorrência, de igual forma, estabilizando as 

relações econômicas que envolvam o setor em atividade investigada, evitando-se 

a especulação negativa para as instabilidades de 

mercado. 

 

518 “A função do setor privado é interpretar as necessidades do setor público e preparar propostas que 

atendam a  esses  requisitos” RITCHIE, Daniel. . In: PAVANI, 

Sérgio Augusto Zampol; ANDRADE, Rogério Emílio de (coordenadores); GASPARINI, Diógenes et 

al. Parcerias público-privadas. São Paulo: MP Editora, 2006.p. 19. 
519 Mencionamos aqui, também, os comportamentos não somente em relação à corrupção pública, mas 

também em relação à corrupção privada, situação em que os agentes, com desvio de conduta, 

efetivavam os comportamentos em “[...] fraudes contábeis ocorridas em grandes corporações. O uso  

de informações privilegiadas em negócios envolvendo o mercado de capitais e os desvios verificados 

no sistema bancário e de captação de poupança (ahorro) podem gerar efeitos negativos sobre a 

economia de um país ou, em alguns casos, até mesmo sobre as finanças globais, e afetar de forma 

direta o interesse de toda a coletividade. É importante observar que nessas hipóteses, não há qualquer 

participação efetiva ou direta de agentes públicos a fim de que referidas condutas sejam consideradas 

abusivas ou ilegais”. FURTADO, Lucas Rocha. As raízes da corrupção no Brasil: estudo de caso e 

lições para o futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 32. 
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Assim, a transição, que é gerada com a retirada da pessoa jurídica do 

cenário público-privado nas relações negociais, será mais sedimentada e 

embasada em fatos objetivos, criando novo espaço mercantil para o estímulo de 

uma concorrência saudável. 

Observamos que não se trata apenas de uma formalização de acordo 

de leniência saudável com a devida publicidade. Mencionamos, ainda, para o 

sucesso da ação estatal nas relações negociais de apuração administrativa, o 

cumprimento adequado do acordo de leniência garantir tal efetividade. 

Para se evitar que a pessoa jurídica descumpra o acordo, além das 

sanções advindas do próprio procedimento e da futura ação civil pública, por 

exemplo, a Lei Anticorrupção, em seu art. 16, §8º520, estipulou que a pessoa 

jurídica que não adimplir à avença estará impedida de formalizar qualquer outro 

acordo pelo prazo de 03 (três) anos. 

Trata-se de uma cláusula legal de óbice negocial, como forma de punir 

a pessoa jurídica inadimplente de novas estipulações lenientes, diante da 

natureza dos benefícios concedidos e negociados com os autores dos ilícitos. 

Neste raciocínio, destacamos que a pessoa jurídica, que possui uma 

rede de atos que possam estar sujeitos às investigações, diante da ramificação de 

suas atividades ilícitas, poderá se ver obstada de obtenção de novos benefícios, 

podendo receber sanções mais severas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §8.º 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”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Por este motivo, a preservação inicial dos autores da corrupção em 

comportamentos prévios à confecção do acordo, diante da necessidade de 

estarem no mercado521, tentando afastar fatos ou comparsas importantes na 

relação ilícita, deve ser profundamente analisada, impedindo a não efetividade 

do objeto da investigação. 

Após a confecção do acordo, diante da definição dos limites de 

cumprimento da avença, a posição fática estará garantida. Se a empresa teve 

sucesso na ocultação de fatos, de produtos ilícitos e de comparsas, que não 

estejam na negociação, poderá ter sucesso na demanda ilícita e ter o 

cumprimento do acordo sem qualquer outro obstáculo. 

Com a finalização do acordo, somente com fatos novos poderá haver 

novas investigações e ampliação do objeto. Em relação aos fatos, com a 

delimitação já demonstrada, a fiscalização estará incidente sobre os limites 

definidos. 

Em termos finais sobre as avenças de leniência, reforçamos que o 

dano deverá ser integralmente reparado522, independentemente de qualquer 

acordo que se possa realizar, ou seja, a reparação do patrimônio público é dever 

que garante a efetivação de um direito indisponível por parte do Estado, 

propriamente dito, ou por parte do Ministério Público em relação às funções 

constitucionais. 

 

 
 

521 Para as questões empresariais que envolveriam o acordo e a necessidade de manutenção no 

mercado, ensina Marçal Justen Filho: “O fundamental não é o contrato isoladamente considerado, mas 

as atividades e as empresas que praticam essa contratação. As características de estruturação 

empresarial geram a impossibilidade de aplicar o regime de direito público, porque isso acarretaria a 

supressão do regime de mercado que dá identidade à contratação ou o desequilíbrio econômico que 

inviabilizaria a empresa privada”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10.ª 

ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 583. 
522 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “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: [...] §3.º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da 

obrigação de reparar integralmente o dano causado”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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A lesão gerada para a coletividade, conforme já sustentamos nos 

tópicos anteriores, não pode ser protegida de forma insuficiente. A regra em 

questão demonstra a impossibilidade de atenuar qualquer reparação em troca de 

elementos probatórios para o procedimento administrativo, o que se perfaz em 

regra de força contra a impunidade. 

De igual forma, para o mercado, as questões referentes ao custo e ao 

lucro empresarial deverão ser sopesadas, pois não haverá proteção a menor do 

patrimônio público. A pessoa jurídica, que se inserir no sistema de atividades 

ilícitas, terá conhecimento de que, em virtude de constatação de ilicitudes, 

deverá arcar com o ressarcimento adequado. 

Tal fato representa, também, uma proteção ao livre mercado e à 

concorrência, pois pode desestimular aquelas pessoas jurídicas que sobrevivem 

às expensas de perdões de dívidas ou de afastamentos de pagamentos para a 

continuidade das relações jurídicas. 

Por todos estes motivos, a Lei Anticorrupção, de forma expressa, 

estipulou um sistema de ampla proteção. Indagamos o que poderia significar 

este sistema. A referida lei impõe claramente que o fato de existência de 

procedimentos e de punições administrativas para a pessoa jurídica não afetará 

as sanções advindas das demais esferas judiciais.523
 

Com isso, há uma proteção de atuação dos legitimados para as ações 

civis públicas de reparação do patrimônio público, bem como as demais esferas 

de repercussão de atividades ilícitas. 

Prossegue, ainda, a Lei Anticorrupção na proteção das demais esferas 

de combate aos atos ilícitos, na medida em que deixa clara possibilidade de 

atuação de outras esferas na repressão aos fatos ilícitos que trazem a 

repercussão. 

 

523 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa 

jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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O primeiro dispositivo que garante a atuação do Estado para os fatos 

que repercutem nas demais esferas é o art. 29 da Lei n.º 12.846/13.524 O 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o Ministério da Justiça 

e o Ministério da Fazenda não estarão impedidos de apuração e de julgamento 

das pessoas jurídicas por infração à ordem econômica. 

Neste sentido, os atos ilícitos corruptos podem ter reflexos e 

incidência nos fatos relacionados à ordem econômica. Por vezes, o sistema 

econômico pode ser exatamente o reflexo pretendido pelos atos corruptos 

praticados pelos agentes. Por isso, a Lei Anticorrupção não impediu ou  

interferiu no poder de atuação dos referidos entes. 

A formalização do acordo de leniência, como dissemos, tem por 

finalidade a minimização dos efeitos dos atos ilícitos praticados. Todavia, não se 

pode incluir na minimização dos efeitos combatidos a ausência de apuração das 

esferas conexas, como a econômica. 

Quando as infrações corruptas se referem à ordem econômica, as 

pessoas jurídicas podem trazer um potencial lesivo ainda maior. Além de 

atingirem o patrimônio público, ou seja, um bem público, afetam 

sistematicamente o bem privado difuso ou coletivo, que está afeto à ordem 

econômica, que é também tutelado pelo Poder Público, porque está inserido na 

Ordem Econômica, dependendo da higidez do sistema econômico para sua 

própria sobrevivência jurídica. 

Diante da dúplice afetação com os atos corruptos, a Lei Anticorrupção 

não poderia impedir a atuação nas esferas conexas pelos titulares elencados no 

referido dispositivo. 

 

 

 

 

524 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para 

processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Além disso, a Lei n.º 12.846/13 não afastou a possiblidade de ação de 

improbidade administrativa decorrente dos atos ilícitos praticados nas relações 

corruptas525, não interferindo ou obstando eventuais ações civis públicas em face 

das pessoas físicas inseridas nas hipóteses de cabimento da referida lei, sejam 

integrantes do setor público ou sejam os particulares vinculados nos atos de 

improbidade. 

Com isso, as pessoas físicas não restaram isentas das sanções próprias 

e pessoais que possam responder pelas infrações que praticaram. Neste sentido, 

ainda, cumpre-nos salientar que a Lei Anticorrupção afastou expressamente com 

a regra suposta interpretação no sentido de que eventuais acordos de leniência 

pudessem obstar as referidas ações de improbidade correlatas aos particulares. 

De igual forma, o diploma em estudo não impediu as apurações, 

diante da alta similitude das condutas, referentes às licitações públicas526, 

permitindo a aplicação conjunta nas ações próprias, sejam administrativas ou 

judiciais, civis ou penais, das sanções advindas da Lei n.º 8.666/93 (Lei das 

Licitações), para tais certames e contratos administrativos decorrentes, haja vista 

ser a seara mais próxima das relações corruptas público-privadas. 

Com tal fenômeno, a Lei Anticorrupção demonstra a grande seriedade 

de aplicação das medidas jurídicas adequadas para todos os atos e reflexos dos 

comportamentos ilícitos, abrangendo o maior âmbito possível de repressão a 

atos de corrupção que resultem nos prejuízos ao patrimônio público em questão, 

 

 
 

525 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os 

processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: I - ato de improbidade 

administrativa  nos  termos  da  Lei  n.º  8.429,  de  2  de  junho  de  1992  [...]”.  Disponível  em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 
526 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os 

processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: [...] II - atos ilícitos 

alcançados pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da 

administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 

instituído pela Lei n.º 12.462, de 4 de agosto de 2011”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de 

outubro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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mas, de forma automática, garante a livre-iniciativa e a concorrência no mercado 

de forma mais prudente, objetiva e justa. 

Apesar da tentativa de aproveitamento dos acordos de leniência para 

afetação e impedimento de sanções mais severas em outras áreas, conforme já 

salientamos anteriormente, enquanto os mandamentos legais não forem  

alterados ou não for reconhecido qualquer vício de inconstitucionalidade, a regra 

da cumulação de punição das searas se manterá, garantindo a higidez do sistema 

concorrencial. 

 
 

2.3.3 Medidas e acordos tomados na esfera judicial 

 
 

Em relação aos procedimentos judiciais, em termos de ações civis 

públicas e os respectivos inquéritos civis e procedimentos preparatórios de 

inquérito civil, que são a fase preparatória para o ajuizamento das referidas 

ações, constatamos que o Ministério Público, diante do art. 129, inciso III, da 

Constituição Federal527, possui a legitimidade para a realização dos atos de 

investigações, acordos e ações civis públicas. 

De igual forma, não afastamos a hipótese dos demais legitimados na 

esfera judicial para as ações cabíveis com a finalidade de apuração das infrações 

praticadas e imposição de sanções.528 Todavia, os litisconsortes ativos para as 

ações  civis  públicas  poderão  ter  instrumentos  próprios  para  a  investigação, 

 

527  BRASIL. Constituição Federal. “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III 
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos [...]”. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 08 de 

outubro de 2018. 
528 Em relação à natureza da ação coletiva: “É o início da fase autonomista da ciência processual. 

Surge a consciência da independência não só da ação, mas também dos demais institutos processuais. 

Tomou corpo a noção da autonomia da relação jurídica processual, distinta da relação de direito 

material por meio de seus sujeitos, pressupostos e objeto. Surgiram as importantes teorias e estudos a 

respeito da jurisdição, da ação, da defesa e do processo, categorias lógico-jurídicas que informam o 

estudo e a evolução da ciência processual” LEONEL, Ricardo de Barros. Ações coletivas: notas 

sobre competência, liquidação e execução. Justitia, São Paulo, p. 1-21. Disponível em: 

<http://www.revistajustitia.com.br/artigos/81xcxb.pdf>. Acesso em: 05 de dezembro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.revistajustitia.com.br/artigos/81xcxb.pdf
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conforme já analisamos em relação à Controladoria-Geral da União, por 

exemplo, para a reunião de elementos aptos para o ajuizamento da ação civil 

pública. 

Além disso, os demais legitimados poderão elencar fatos receber 

informações e reunir documentos que possam dar origem às ações civis  

públicas, seja para ação judicial própria, seja para contribuírem para os demais 

legitimados interporem as respectivas ações para a correção das ilegalidades 

efetivadas. 

Mas, o que se torna importante esclarecer é que, na seara de ações 

civis públicas, apesar de uma legitimidade ampla, o Ministério Público tem a 

titularidade “principal”, diante da possibilidade de possuir o instrumento próprio 

de investigação que é o inquérito civil529, mas também em relação à legitimidade 

“subsidiária” de todos os legitimados, inclusive, para assunção da ação civil 

pública, caso as associações, por qualquer motivo, venham a se afastar do polo 

da demanda da ação civil pública, conforme dispõe a Lei de Ação Civil 

Pública.530
 

Assim, evidenciamos que o Ministério Público, por estar autorizado 

pela Constituição e pela Ação Civil Pública, detém, também, a competência para 

a instauração de inquérito civil, e, juntamente com os órgãos públicos 

legitimados, poderá efetivar o termo de compromisso de ajustamento de 

conduta.531
 

 
 

529 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 8º - Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às 

autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no 

prazo de 15 (quinze) dias. §1. º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 

civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou 

perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis [...]”. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
530 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: [...] §3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 

Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
531 BRASIL. Lei n.º 7.347/85: “Art. 5.º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: [...] §6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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Em face deste panorama jurídico e diante da identificação de 

instrumentos jurídicos prévios para atenuação das consequências jurídicas 

advindas do ato negocial ilícito praticado, observamos que o termo de 

compromisso de ajustamento de conduta, em sede de inquéritos civis e ações 

civis públicas, passa a integrar um conjunto de instrumentos para melhor atingir 

as finalidades de reparação dos danos532 e de melhor restabelecimento das 

relações jurídicas sociais anteriores533, sem as etapas solenes e lentas de uma 

apuração processual de conhecimento e de suposta condenação para a execução 

de tais medidas. 

Neste sentido, até em razão de o Ministério Público integrar o 

principal polo ativo das demandas, por causa das características evidenciadas534, 

o Conselho Nacional do Ministério Público, ainda em atenção ao fenômeno, 

trouxe a regulamentação do tema dos termos de compromisso de ajustamento de 

 

executivo extrajudicial [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
Loïc Cadiet, professor da Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne), em relação às novas formas 

negociais de composição de litígios: “que o contrato seja um modo de solução do litígio, nada tem de 

extraordinário: este contrato chama-se compromisso quando tem o objectivo confiar a um terceiro a 

missão de resolver o litígio, impondo-se então esta solução às partes como um julgamento; este 

contrato chama-se transacção quanto o litígio é regulamentado pelas próprias partes”. E prossegue: 

“Recordarei apenas que a ampliação do fenómeno assume à partida a forma de diversificação dos 

modos de solução convencional dos litígios e que ela pode mesmo conduzir à sua institucionalização, 

o que parece paradoxal tratando-se de soluções concebidas para fugir dos inconvenientes da instituição 

judicial”. CADIET, Loïc. Os jogos do contrato e do processo: esboço. Tradução de Jorge Pinheiro. 

In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas em 

honra de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 42-43. 
533 Neste sentido, “se há autonomia entre as instâncias, e o acordo de leniência é celebrado na via 

administrativa, é possível ao Ministério Público tanto motivadamente – considerando ilegal o acordo 

de leniência (porque não observados os requisitos legais) – requerer judicialmente, além da aplicação 

das sanções do art. 19, sua anulação e consequentemente a imposição das sanções”. MARTINS 

JÚNIOR, Wallace Paiva. Comentários ao art. 20. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; 

MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 

p. 261. 
534 Salientando o reconhecimento da intensa importância e atuação do Ministério Público nas ações 

coletivas, houve matéria divulgada na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, em 16 de 

janeiro de 2018, sob o título “Ministério Público é o principal autor de ações coletivas na Justiça”, 

onde se constatou que, “apesar de a legislação brasileira prever a possibilidade de as ações coletivas 

serem propostas por cinco agentes distintos, o Ministério Público é essencialmente o autor dessas 

demandas. Esta é uma das conclusões do estudo Ações coletivas no Brasil: temas, atores e desafios, 

realizada pela Sociedade Brasileira de Direito Público”. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86003-ministerio-publico-e-o-principal-autor-de-acoes-coletivas- 

na-justica>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86003-ministerio-publico-e-o-principal-autor-de-acoes-coletivas-
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86003-ministerio-publico-e-o-principal-autor-de-acoes-coletivas-
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conduta, em que pesem as leis orgânicas dos Ministérios Públicos próprias da 

União e dos Estados, por meio da Resolução n.º 179/17535, para definir o 

conceito do referido compromisso de ajustamento de conduta. 

A referida resolução definiu o termo de compromisso de ajustamento 

de conduta com natureza de negócio jurídico. De forma clara, observamos que o 

termo de compromisso de ajustamento de conduta é um documento em que as 

partes formalizarão um contrato para o restabelecimento da situação anterior do 

ato jurídico, com a intenção de restabelecimento das lesões praticadas aos bens 

juridicamente tutelados, que, neste caso, referem-se ao patrimônio público. 

Em sequência, a resolução estipulou que o Ministério Público, caso 

não seja o titular dos direitos em discussão no termo de compromisso de 

ajustamento de conduta, não estará autorizado a fazer concessões que impliquem 

renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

mantendo-se a avença em termos de interpretação dos direitos, definição de 

obrigações, quanto à forma de cumprimento, bem como à compensação, à 

mitigação e à indenização dos que não sejam recuperados.536
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

535 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 1.º - O 

compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e 

coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério 

Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às 

exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da 

celebração”. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. 

Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
536 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 1.º, §1.º - Não 

sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento de conduta, não pode o 

órgão do Ministério Público fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para 

o caso concreto, à especificação das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e 

lugar de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização dos danos que não 

possam ser recuperados”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
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Tal parágrafo poderia suscitar que o Ministério Público, por não ser o 

titular direto do patrimônio público, por não dispor, mas apenas ostentando 

posição de garante, não tivesse possibilidade de efetivação de termos de 

compromisso de ajustamento de conduta relacionados à improbidade 

administrativa, diante da impossibilidade de transigir, haja vista que o ente 

público respectivo seria o primeiro titular direto interessado no trabalho a ser 

efetivado. 

De forma clara, e para evitar interpretações equivocadas, diz a 

resolução que há cabimento de termos de compromisso de ajustamento de 

conduta para a discussão de improbidade administrativa537, inclusive, sendo que 

o ressarcimento ao erário e a aplicação de sanções correlatas não podem ser 

mitigados ou diminuídos. 

Por isso, quanto ao fato de ocorrência de atos de improbidade em 

relação aos negócios corruptos da pessoa jurídica, poder-se-ia questionar sobre a 

possibilidade de efetivação de termos de compromisso de ajustamento de 

conduta para resolução de tais impasses.538 A resposta é positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 1.º, §2.º - É 

cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade 

administrativa, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou algumas das sanções 

previstas em lei, de acordo com a conduta ou o ato praticado”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 
538 “A tutela ‘pré-processual’ ou ‘extrajudicial’ conheceu extenso desenvolvimento na experiência 

brasileira. Promovida principalmente pelo Ministério Público, e mais recentemente pela Defensoria 

Pública, o uso de instrumentos administrativos como inquéritos civis (uma exclusividade do MP), 

compromissos de ajustamento de conduta e recomendações tem sido muito frequente. O inquérito civil 

é um procedimento administrativo previsto na Lei de Ação Civil Pública, no qual o Ministério Público 

instaura diligências para investigar o dano moral ou patrimonial”. Relatório analítico propositivo 

justiça pesquisa direitos e garantias fundamentais ações coletivas no Brasil: temas, atores e 

desafios da tutela coletiva. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2018, p. 16-17. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf>. 

Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf
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As características do termo de compromisso de ajustamento de 

conduta, na esfera da ação civil pública e dos procedimentos preparatórios de 

inquérito civil, aproximam-se sensivelmente às características e aspectos do 

acordo de leniência estudados no item anterior. 

Em face das esferas administrativas e judiciais em estudo, afirmamos 

que são dois instrumentos que, em relação aos fatos tratados na Lei 

Anticorrupção, são permitidos para o tratamento dos assuntos e das matérias 

envolvidas, até porque, diante das atribuições do Ministério Público, também 

evidenciadas no §3.º do art. 1.º da Resolução n.º 179/17539, poderá o Ministério 

Público já colher toda a prova documental para dar ensejo, por fim, às demais 

esferas de atuação e de repressão de condutas praticadas, conforme já explorado 

no acordo de leniência. Inclusive, em relação às medidas e aos comportamentos 

cautelares, há também previsão, no que tange ao art. 2.º da Resolução n.º 

179/17540, para o dimensionamento das garantias necessárias para a proteção do 

objeto principal do procedimento de apuração. 

Por isso, não se justifica o impedimento de o Ministério Público 

participar dos acordos de leniência firmados por qualquer órgão público, no que 

diz respeito às atribuições constitucionais e legais, haja vista a similitude da 

natureza jurídica de ambos os acordos e a possibilidade de utilização das provas 

produzidas em tais acordos nas esferas conexas futuramente. 

 
 

539 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 1.º, §3º - A 

celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público não afasta, 

necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, 

automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos 

expressamente no compromisso”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 
540 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 2.º - No 

exercício de suas atribuições, poderá́ o órgão do Ministério Público tomar compromisso de 

ajustamento de conduta para a adoção de medidas provisórias ou definitivas, parciais ou totais. 

Parágrafo único. Na hipótese de adoção de medida provisória ou parcial, a investigação deverá 

continuar em relação aos demais aspectos da questão, ressalvada situação excepcional que enseje 

arquivamento fundamentado”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
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O próprio disciplinamento do Conselho Nacional do Ministério 

Público, em seu art. 3.º541, dispôs expressamente que há possibilidade de se 

firmar o termo de compromisso de ajustamento de conduta com as pessoas 

jurídicas. Tal fato é bem evidente. O que chama nossa atenção para o tema é a 

expressão de possibilidade de assinatura de termos com as empresas 

pertencentes ao grupo econômico. 

A expressão “grupo econômico” também fora utilizada em relação aos 

acordos de leniência, ou seja, a manutenção da sistemática do termo utilizado 

evidencia, ainda mais, a possibilidade de o Ministério Público poder participar 

dos acordos de leniência, fiscalizando e contribuindo para a solução das lides 

corruptas. 

Neste ponto, o Ministério Público, que tem suas ações direcionadas à 

criminalidade relacionada a carteis, agora pode abranger as negociações 

corruptas da pessoa jurídica que esteja inserida nos acordos de leniência. 

Ainda em relação à transação dos direitos envolvidos, observamos a 

dupla possibilidade de fiscalização dos termos de compromisso de ajustamento 

de conduta, o que torna o sistema de formalização das condutas mais 

transparente, seguro e livre de imperfeições deficitárias à defesa dos bens 

juridicamente tutelados.542
 

 
 

541 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 3.º - O 

compromisso de ajustamento de conduta será́ tomado em qualquer fase da investigação, nos autos de 

inquérito civil ou procedimento correlato, ou no curso da ação judicial, devendo conter obrigações 

certas, líquidas e exigíveis, salvo peculiaridades do caso concreto, e ser assinado pelo órgão do 

Ministério Público e pelo compromissário. [...] §2.º Quando o compromissário for pessoa jurídica, o 

compromisso de ajustamento de conduta deverá ser firmado por quem tiver por lei, regulamento, 

disposição estatutária ou contratual, poderes de representação extrajudicial daquela, ou por procurador 

com poderes especiais outorgados pelo representante. §3.º Tratando-se de empresa pertencente a grupo 

econômico, deverá assinar o representante legal da pessoa jurídica controladora à qual esteja 

vinculada, sendo admissível a representação por procurador com poderes especiais outorgados pelo 

representante [...]”. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução- 

179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
542 Neste sentido, “se há autonomia entre as instâncias, e o acordo de leniência é celebrado na via 

administrativa, é possível ao Ministério Público tanto motivadamente – considerando ilegal o acordo 

de leniência (porque não observados os requisitos legais) – requerer judicialmente, além da aplicação 

das sanções do art. 19, sua anulação e consequentemente a imposição das sanções”. MARTINS 

JÚNIOR, Wallace Paiva. Comentários ao art. 20. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
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Em primeiro momento, observamos que a regra, que já existia nas leis 

orgânicas dos Ministérios Públicos, seja na esfera estadual, seja na esfera 

federal, na atualidade está também disciplinada na referida resolução543, quanto 

à obrigatoriedade de submissão aos Conselhos Superiores dos Ministérios 

Públicos, em cada esfera, dos acordos efetivados por estes Ministérios Públicos 

nas esferas dos inquéritos civis e dos procedimentos preparatórios respectivos. 

Assim, os órgãos deliberativos máximos do Ministério Público 

exerceram a supervisão e o acompanhamento dos termos de compromisso de 

ajustamento de conduta efetivados. As condutas e os comportamentos 

estipulados na avença serão observados, quanto ao objeto e quanto às 

obrigações, sempre respeitando os limites impostos. 

A obrigação mais importante em relação aos termos de compromisso 

de ajustamento de conduta é a submissão ao Conselho Superior do Ministério 

Público do arquivamento respectivo do inquérito civil ou do procedimento 

preparatório no prazo de 03 (três) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 

p. 261. 
543 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 6.º - Atentando 

às peculiaridades do respectivo ramo do Ministério Público, cada Conselho Superior disciplinará os 

mecanismos de fiscalização do cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta tomado 

pelos órgãos de execução e a revisão pelo Órgão Superior do arquivamento do inquérito civil ou do 

procedimento no qual foi tomado o compromisso, observadas as regras gerais desta resolução. §1.º Os 

mecanismos de fiscalização referidos no caput não se aplicam ao compromisso de ajustamento de 

conduta levado à homologação do Poder Judiciário. §2.º A regulamentação do Conselho Superior deve 

compreender, no mínimo, a exigência de ciência formal do conteúdo integral do compromisso de 

ajustamento de conduta ao Órgão Superior em prazo não superior a três dias da promoção de 

arquivamento do inquérito civil ou procedimento correlato em que foi celebrado”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
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O prazo exíguo para a remessa dos termos de compromisso de 

ajustamento de conduta para os órgãos de administração superior dos 

Ministérios Públicos é uma ferramenta que denota a importância do referido 

acordo na consecução da atividade do Ministério Público, atribuindo rápido 

conhecimento acerca dos integrais termos, dos objetos dimensionados, quanto à 

suficiência, e dos prazos para o cumprimento das avenças. 

Com tal instituto, há o impedimento de o membro do Ministério 

Público, que tenha efetivado o acordo, sob pena de responsabilização funcional, 

inclusive, deixar de cumprir a medida de transparência, possibilitando que a 

chefia do Ministério Público a que pertença possa aplicar as sanções e, agora, 

com o disciplinamento do Conselho Nacional do Ministério Público, este órgão 

também possa avocar, também na atualidade com regulamentação própria, os 

procedimentos para aplicação das sanções cabíveis. 

Assim, em relação aos termos de compromisso de ajustamento de 

conduta efetivados em sede de procedimentos preparatórios ou de inquéritos 

civis, após a homologação e a certificação pelos Conselhos Superiores, 

possibilitará melhor fiscalização e acompanhamento da execução dos referidos 

acordos, com segurança jurídica, após a certificação. 

Fato que não podemos olvidar, ademais, é a efetivação dos termos de 

compromisso de ajustamento de conduta em sede das ações civis públicas em 

andamento. Em primeiro plano, o Ministério Público não pode desistir da ação 

civil pública interposta.544 Tal fenômeno é elemento que garante a segurança 

 

544 Diante da imposição legal ao Ministério Público de assunção da ação civil pública, diante do que 

dispõe o art. 5.º, §3.º, da Lei da Ação Civil Pública, dispõe Hugo Nigro Mazzilli que: “Identificando o 

órgão ministerial uma hipótese em que a lei lhe imponha a ação, sua iniciativa passa a ser necessária; 

nos casos contrários, não há por que lhe exigir a ação. [...] O Ministério Público só está obrigado a agir 

se identificar a presença de lesão ou a possibilidade de sua ocorrência”. MAZZILLI, Hugo Nigro. A 

defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 

patrimônio público e outros interesses. 20.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 366. No caso do 

patrimônio público, como observamos, não há como desistir de uma ação interposta, haja vista que o 

Ministério Público não pode dispor deste mérito. Saliente-se, ainda, as questões que envolvam os 

acordos de não persecução penal (Resolução n.º 181/17 do Conselho Nacional do Ministério Público), 

que possam, em tese, autorizar a discricionariedade do membro do Ministério Público para tais 

acordos. 
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jurídica de atuação do Ministério Público nas ações civis públicas. Impedir a 

mera desistência do pedido exposto é instrumento que evita que haja omissão ou 

desídia no transcorrer do feito, o que poderia dar ensejo a dúvida quanto à 

idoneidade do trabalho desenvolvido. 

Outro aspecto que se põe em destaque é que, juntamente com o fato de 

não haver desistência, o controle dos termos de compromisso de ajustamento de 

conduta efetivados, em sede de ações civis públicas não deixou de ser 

fiscalizado, na medida em que o Poder Judiciário será o órgão responsável pela 

homologação da avença. 

Neste sentido, não se pode mensurar que o Poder Judiciário não 

atentará à proteção ao patrimônio público no exercício da homologação dos 

termos de compromisso de ajustamento de conduta. Ao contrário, qualquer falha 

na avaliação do acordo poderá trazer um revés de credibilidade de atuação. 

Além disso, na função de pacificação das relações sociais por meio da solução 

de conflitos545, o Poder Judiciário exercerá o papel de controle e de fiscalização 

dos acordos efetivados perante as ações civis públicas. 

Assim, diante das amplas garantias de fiscalização e de proteção da 

coletividade exercidas nos termos de compromisso de ajustamento de conduta, 

não há como desconsiderar a relevância e não há como deixar de reconhecer a 

similitude do termo de compromisso de ajustamento de conduta com os acordos 

de leniência, podendo-se concluir a possibilidade de identificação de amplos 

meios de implementação de medidas consensuais para minimizar os efeitos da 

negociação corrupta por parte dos infratores. 

 

 

 

545 Quanto ao judiciário, seja no acordo de colaboração premiada, seja nos acordos efetivados nos  

autos de ação civil pública, podemos mencionar que, neste contexto, segundo as palavras de Marcos 

Alexandre Zilli: “Não são partes do acordo, o defensor e a autoridade judiciária. O primeiro assiste o 

agente colaborador por imperativo irrenunciável da defesa técnica. Não assume obrigações. O segundo 

é o sujeito fiscalizador da legalidade e da licitude” ZILLI, Marcos Alexandre. A colaboração 

premiada nos trópicos. Autonomia das partes e o imperativo do controle judicial. Leituras sobre 

a lei n.º 12.846/13 à luz da eficiência do garantismo. In: FILHO, Alexandre J. Carneiro da Cunha et 

al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 866. 
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Todavia, pode haver diferença nas questões da publicidade entre o 

inquérito civil e correlatos e a ação civil pública, bem como em relação aos 

acordos de leniência. 

Em primeiro plano, quanto aos termos de compromisso de 

ajustamento de conduta efetivados nos procedimentos preparatórios e nos 

inquéritos civis, constatamos que a Resolução n.º 179/17, em seu art. 7.º546, 

disciplinou que o órgão revisor dos arquivamentos advindos dos referidos 

acordos dará publicidade nos meios de comunicação, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. 

Em comparação aos acordos de leniência, como já analisamos, 

dependendo das condições do acordo e das circunstâncias das avenças, a 

publicidade poderá ter certo sigilo para a divulgação na oportunidade em que 

não haveria tantos prejuízos para a realização das avenças. 

Evidentemente, a diferença é nítida, posto que a resolução em análise 

não disciplinou os aspectos de sigilo dos procedimentos, fato que permanece em 

aberto para as disciplinas próprias nas esferas de cada Ministério Público. 

Todavia, a resolução é clara, no sentido de que, a partir do momento de 

formalização do compromisso de ajustamento de conduta, deverá haver 

publicidade, com o referido prazo. 

Portanto, tornou-se inevitável a divulgação dos acordos como forma 

de transparência do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público. Todavia, 

ainda em comparação aos acordos de leniência, a publicação do termo de 

compromisso de ajustamento de conduta não está afeta aos editais 

extraordinários, que se transformam em apresentação para o mercado da 

empresa que tenha firmado acordos referentes aos atos de corrupção. 

546 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 7.º - O Órgão 

Superior de que trata o art. 6.º dará́ publicidade ao extrato do compromisso de ajustamento de conduta 

em Diário Oficial próprio ou não, no site da instituição, ou por qualquer outro meio eficiente e 

acessível, conforme as peculiaridades de cada ramo do Ministério Público, no prazo máximo de quinze 

dias, a qual deverá conter: [...]”. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
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Em análise ao impedimento de publicação dos editais extraordinários, 

tal benesse não é atribuída ao termo de compromisso de ajustamento de conduta 

em relação aos inquéritos civis e aos procedimentos preparatórios de inquérito 

civil. 

Quanto aos inquéritos civis e aos procedimentos preparatórios, os 

quais são passíveis de constatação de existência (o que pode não ocorrer aos 

acordos de leniência até que se efetive a avença), mediante a consulta das 

distribuições em razão da transparência, já trazem uma possibilidade mais 

evidente de apresentação dos fatos ao mercado. 

Mas, ainda, em relação ao trâmite inicial de tais investigações, certo 

sigilo pode ainda estar presente, diferenciando-se das ações civis públicas. Para 

as ações civis públicas, desde o ajuizamento, a publicidade se mostra na consulta 

de certidões em nome das pessoas jurídicas processadas, quanto aos processos 

em trâmite. 

Neste sentido, com a publicidade ampla trazida pela transparência, 

agora, afeta aos atos do Poder Judiciário e aos processos em trâmite, as certidões 

dos feitos restam disciplinadas, ao menos, pela consulta de existência por meio 

eletrônico. Por mais que não se tenha, por vezes, conhecimento sobre o integral 

conteúdo das ações, a simples existência destas já é suficiente para movimentar 

as questões de mercado atinentes à pessoa jurídica.547
 

 

 

 
 

547 No manejo das informações, para nosso estudo, diante de um conceito de mercado como ambiente 

de troca de mercadorias, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia (2013), Eugene Francis 

Fama, leciona, nos anos de 1969/1970, sobre as informações de transparência. “The primary role of 

the capital market is allocation of ownership of the economy´s capital stock. In general terms, the ideal 

is a market in which prices provide accurate signals for resource allocation: that is, a market in which 

firms can make production-investment decisions, and investors can choose among the securities that 

represent ownership of firms activities under the assumption that securtiy prices at any time ‘fully 

reflect’ all available information. A marlet in which prices always ‘fully reflect’ available information 

is called ‘efficient’”. FAMA, Eugene Francis. Efficient Capital Markets: A review of theory and 

empirical work. The journal of finance. Vol. 25, n.º 02, Papers and Proceedings of the Twenty-Eight 

Annual Meeting of the American Finance Association New York, NY. December, 28-30, 1969 (May, 

1970), p. 383-417. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR- 

pdf&seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 

http://www.jstor.org/stable/2325486?origin=JSTOR-
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Em acréscimo, no momento em que os acordos são efetivados, fato 

que gera a extinção do processo com definição do mérito, o Poder Judiciário 

exerce a fiscalização sobre a proteção dos direitos envolvidos, neste momento 

em relação ao patrimônio público, e ao mesmo tempo chancela a possibilidade 

de encerramento da contenda relacionada à apuração dos atos negociais 

corruptos com a publicação imediata da avença efetivada e de sua homologação 

no momento do encerramento do feito.548
 

Portanto, apesar da similitude da essência dos acordos de leniência 

com os termos de compromisso de ajustamento de conduta, em relação à 

publicidade dos atos praticados nas searas administrativas e nas judiciais, 

constatamos pequenas diferenças em relação à publicidade, mas que permitem 

consequências diferenciadas para o mercado e para a concorrência. 

Para a pessoa jurídica que praticou atos de corrupção, por vezes, pode 

ser mais vantajoso o acordo de leniência, em relação à possibilidade de se evitar 

a publicação extraordinária dos fatos ilícitos relacionados, minimizando os 

efeitos da investigação e da assinatura dos termos para os fins do mercado e da 

concorrência. 

Neste sentido, quando os acordos são transportados para os termos de 

compromisso de ajustamento de conduta, com setores que somente exercerão 

suas atividades com transparência, o certo sigilo ou a ausência de publicação de 

atos não ocorrerão, sendo que a pessoa jurídica não poderá usufruir de tal 

benesse, deixando amplamente divulgada a medida tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

548 BRASIL. Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III - 

homologar: [...] b) a transação [...]”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 

2018/2015/Lei/L13105.htm#art485>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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Na última hipótese, então, a pessoa jurídica, com a assinatura ou não 

do termo de compromisso de ajustamento de conduta, terá a publicidade do 

inquérito civil (ou do procedimento preparatório) e da ação civil pública, sendo 

que tais fatos poderão repercutir negativamente para a finalidade da empresa em 

relação à concorrência e à condição que possa pretender atingir com a condição 

de “superastros”. 

Em relação à publicidade dos fatos jurídicos, permanecem o mesmo 

raciocínio e as mesmas consequências já expostas em sede de publicidade dos 

editais expostos nos itens anteriores. O atrelamento do nome empresarial a fatos 

investigados em relação à corrupção pode fomentar a perda de confiança 

empresarial e evitar eventual envolvimento de tais pessoas jurídicas com as 

demais relações negociais do mercado.549
 

Também em recordação, em relação à concorrência, a inovação 

trazida com as obrigações e com as sanções aplicadas poderá ocasionar o 

afastamento da pessoa jurídica do mercado, deixando aberta nova disputa 

concorrencial550 para pessoas jurídicas que tenham condições de implementar e 

melhorar a relação entre os participantes do mercado. 

 

 

 

 
 

549 Em matéria publicada em sítio eletrônico do jornal Folha de São Paulo, em 17 de outubro de 2018, 

quanto à operação Carne Fraca, em apuração de crimes envolvendo a empresa Brasil Foods (BRF), 

apurou-se que “[...] a operação teve forte impacto sobre o setor, afetando em alguns momentos as 

exportações brasileiras, em razão de suspeitas sobre a eficiência do controle sanitário dos produtos”. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/brf-tenta-acordo-de-leniencia-em- 

investigacoes-da-operacao-carne-fraca.shtml>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
550 Em comparação com a “teoria dos superastros”, salientamos que Moshe Adler “also describes a 

dynamic process for the emergence of a star, but in this process the star emerges from among several 

artists who are all equally talented. In this model the emergence of the star arises from a chance event: 

consumers select an artist at random when they add a new artist to their consumption basket, and it is 

simply by pure chance that one of these artists ends up with more patrons than the rest. This initial 

advantage makes the lucky artist the most popular, and since consumers prefer popular artists, other 

consumers will switch to her as well. An initial advantage can thus snowball into superstardom. Pure 

luck is just one possible mechanism by which consumers initially choose a particular artist. Indeed 

artists themselves do not usually entrust this choice to chance”. ADLER, Moshe. Stardom and talent. 

Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol. 1. New York: Elsevier B. V., 2006. Chapter 25, 

p. 04. Disponível em: <http://www.columbia.edu/~ma820/Stardom%20and%20Talent.pdf>. Acesso 

em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.columbia.edu/~ma820/Stardom%20and%20Talent.pdf
http://www.columbia.edu/~ma820/Stardom%20and%20Talent.pdf
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Por isso, evitar as questões judiciais referentes aos procedimentos do 

Ministério Público e do Poder Judiciário é medida a ser analisada pelas pessoas 

jurídicas que estão envolvidas em atos negociais corruptos. 

Em complementação, mesmo que os demais órgãos públicos possam 

efetivar termos de compromisso de ajustamento de conduta em suas searas, não 

falece ao Ministério Público a possibilidade de analisar os termos de acordo 

(leniência ou termos de compromisso de ajustamento de conduta) e 

complementar em instrumentos próprios ou anular as avenças por meio de ações 

civis públicas, com a demonstração das deficiências do acordo anterior, 

inclusive, podendo incluir os participantes, supostamente em conluio, nos polos 

passivos com os pedidos de condenação nas sanções cabíveis.551
 

Por isso, também, evitar que o Ministério Público participe dos atos 

negociais não é medida adequada, pois as consequências para as pessoas 

jurídicas ainda podem ser mais severas em termos de mercado. É muito mais 

grave para a empresa ter um acordo de leniência anulado, pois demonstraria 

ainda a existência de mecanismos de resquícios de corrupção para dissimulação 

dos fatos, do que já solucionar as avenças de corrupção mediante acordos 

homologados e chancelados pelo Ministério Público, o que poderia trazer ampla 

idoneidade para as avenças, minimizando as consequências drásticas e 

perniciosas para o mercado e para a concorrência. 

Por fim, mesmo com a admissão dos demais legitimados públicos para 

a efetivação dos termos de compromisso de ajustamento de conduta, salientamos 

que,  com  a  possibilidade  de  verificação  e  de  controle  de  tais  avenças pelo 

 

 

 

 

551 BRASIL. Resolução n.º 179/17 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 12. O  

Ministério Público tem legitimidade para executar compromisso de ajustamento de conduta firmado 

por outro órgão público, no caso de sua omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas, 

sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal que se mostrarem 

pertinentes,  inclusive   em  face   da   inércia   do  órgão   público   compromitente”.   Disponível  em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolução-179.pdf>. Acesso em: 08 de outubro 

de 2018. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf
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Ministério Público552, este se torna órgão de ampla relevância, diante da 

amplitude de legitimidade de atuação, com a fiscalização constante dos atos 

públicos praticados. 

O último tema a ser evidenciado pela rapidez dos sistemas de 

composição administrativa e judicial dos atos corruptos praticados é o fenômeno 

da prescrição das infrações previstas nos atos corruptos da pessoa jurídica. A 

primeira regra a ser analisada é o parágrafo único do art. 25 da Lei n.º 

12.846/13553, que determina a interrupção do prazo prescricional das infrações 

com a instauração dos procedimentos administrativos ou judiciais para a 

apuração das condutas. 

Neste ponto, salientamos que a rapidez de atuação diante dos atos 

ilícitos praticados é fundamental. Tal informação isolada poderia pertencer à 

argumentação de qualquer seara do Direito. Todavia, ressaltamos a assertiva, na 

medida em que, em se tratando de influência no mercado e na concorrência, há 

uma velocidade de fatos sociais ainda maior e diferenciada em relação às demais 

relações sociais. 

O capital atrelado à iniciativa privada envolve a atenção, a  

atualização, o movimento dos mercados e a busca pela maior lucratividade. 

Portanto, qualquer demora de atuação dos órgãos responsáveis potencializaria 

ainda mais as infrações e a impossibilidade de repressão. Evidentemente, com a 

dificuldade de apuração pela demora, ocasionará ainda mais a lentidão nas 

apurações probatórias e nas investigações, o que contribuirá com a prescrição. 

 

 

 

 

 

552 Conforme já salientado em comentários anteriores, o Ministério Público é o principal protagonista 

das ações civis públicas, segundo estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf>. 

Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
553 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 25. [...] Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a 

prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da 

infração”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011- 

2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/03/799b01d7a3f27f85b334448b8554c914.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
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Assim, a interrupção gerada pela instauração dos procedimentos 

fomentará, de igual forma, o rápido término com os acordos possíveis, 

prestigiando a solução mais adequada para os ilícitos praticados. 

Em acréscimo, devemos ainda conjugar fatos relacionados aos prazos 

prescricionais com a seara dos procedimentos anticorrupção para a pessoa 

jurídica. Em primeiro plano, conjugamos que os atos de corrupção podem estar 

atrelados às pessoas físicas, haja vista que os fatos praticados possuem esferas 

conexas à prática de crimes. 

Neste ponto de análise, os crimes relacionados às condutas negociais 

corruptas possuem prazos prescricionais554, não estando incluídos com a 

característica da imprescritibilidade555, prevista na Constituição Federal. Ainda 

em relação à imprescritibilidade, de igual forma, os crimes de corrupção e 

conexos com os atos do negócio ilícito, constatamos que, também, não estão 

relacionados aos crimes estipulados pelo Tribunal Penal Internacional556, 

conforme o rol exposto no decreto que recepcionou o Estatuto de Roma. 

 

 

554 BRASIL. Código Penal: “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no §1.º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de 

liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a 

doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III - em 

doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV - em oito anos, se o 

máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da 

pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo da 

pena é inferior a 1 (um) ano”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
555 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 5.º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XLII - a 

prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei; [...] XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático [...]”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 

2018. 
556 BRASIL. Decreto n.º 4.388/02: “Artigo 5.º Crimes da Competência do Tribunal. 1. A competência 

do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a comunidade internacional no seu 

conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os seguintes 

crimes: a) O crime de genocídio; b) Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra; d) O crime de 

agressão. [...] Artigo 29 Imprescritibilidade. Os crimes da competência do Tribunal não prescrevem”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em: 08 de 

outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm
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Ainda relação à possibilidade de inserção da imprescritibilidade, tais 

crimes não integram o rol dos crimes imprescritíveis. Todavia, o Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou557, em sede de recurso extraordinário, sobre a 

possibilidade de aumento do rol de crimes imprescritíveis por meio de lei 

ordinária. 

Tal regulamentação ainda não se operou, haja vista que a Proposta de 

Emenda à Constituição n.º 28/17558 ainda se encontra em trâmite para suposta 

inclusão de alguns crimes no rol da imprescritibilidade, dentre eles o de 

corrupção. Portanto, em relação à esfera penal, em relação às pessoas físicas, a 

prescrição se opera em relação aos atos negociais corruptos que possuem 

correspondência na esfera penal. 

Quanto aos atos de improbidade administrativa, que possuem relação 

aos atos negociais combatidos pela Lei Anticorrupção, ainda em relação aos 

particulares que estão inseridos na seara, constatamos que a Constituição 

Federal, em seu art. 37, §§4º e 5º559, definiu o caráter de prescritibilidade, com 

exceção do ressarcimento ao erário, que se torna, portanto, imprescritível. 

 

557 Posição do Supremo Tribunal Federal sobre o aumento do rol dos crimes imprescritíveis em 

Recurso Extraordinário n.º 460971/RS: “[...] 2. A indeterminação do prazo da suspensão não constitui, 

a rigor, hipótese de imprescritibilidade: não impede a retomada do curso da prescrição, apenas a 

condiciona a um evento futuro e incerto, situação substancialmente diversa da imprescritibilidade. 3. 

Ademais, a Constituição Federal se limita, no art. 5º, XLII e XLIV, a excluir os crimes que enumera  

da incidência material das regras da prescrição, sem proibir, em tese, que a legislação ordinária criasse 

outras hipóteses [...]” (STF - RE 460971, Relator(a): Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira 

Turma, julgado em 13/02/2007, DJ 30-03-2007 PP-00076 EMENT VOL-02270-05 PP-00916 

RMDPPP v. 3, n. 17, 2007, p. 108-113 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 515-522). BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&base=baseAcorda 

os&url=http://tinyurl.com/yabone9g>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
558 Senado Federal. Proposta de Emenda Constitucional n.º 28/17. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130477>. Acesso em: 13 de outubro 

de 2018. 
559 BRASIL. Constituição Federal: “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: [...] §4.º 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. §5. º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 

respectivas ações de ressarcimento [...]”. Disponível em: 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&amp;base=baseAcorda
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&amp;base=baseAcorda
http://tinyurl.com/yabone9g
http://tinyurl.com/yabone9g


275 
 

 

Assim, em relação à pessoa física que praticou atos de improbidade, 

descrevemos que a Lei n.º 8.429/92560 definiu os critérios de prescrição para tais 

atos relacionados. Repita-se, alguns deles estão atrelados aos fatos conexos 

praticados pelas pessoas jurídicas, que estão inseridas na Lei Anticorrupção. 

Diante deste cenário jurídico, a pessoa física que estiver inserida em 

atos de improbidade administrativa, em relação às sanções próprias, poderá ter a 

incidência da prescrição. Todavia, em relação ao ressarcimento ao erário, a lesão 

permaneceu sob o aspecto de imprescritibilidade, com reconhecimento de 

repercussão geral por parte do Supremo Tribunal Federal561, permitindo sempre 

a recomposição. 

 

 

 

 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 

2018. 
560 BRASIL. Lei n.º 8.429/92: “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta 

lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para 

faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 

efetivo ou emprego; III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 

de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1.º desta Lei”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 
561 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 852475/SP: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE 

(ART. 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. 

Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao 

erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa. 2. 

Repercussão geral reconhecida” (RE 852475 RG, Relator(a): Ministro TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 25-05-2016 PUBLIC 27-05-2016). 

Com a seguinte decisão: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 897 da repercussão 

geral, deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e 

determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela 

imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito 

apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Vencidos os Ministros Alexandre do Moraes (Relator), 

Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a 

seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato 

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá 

o acórdão o Ministro Edson Fachin. Nesta assentada, reajustaram seus votos, para acompanhar a 

divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidiu o 

julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.8.2018”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&base=baseAcorda 

os&url=http://tinyurl.com/yabone9g>. Acesso em: 08 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&amp;base=baseAcorda
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28460971%29&amp;base=baseAcorda
http://tinyurl.com/yabone9g
http://tinyurl.com/yabone9g
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Tais comparações, por fim, podem ser efetivadas em relação à pessoa 

jurídica, quanto à reparação dos danos. Houve o paralelismo e a preservação da 

imprescritibilidade, conforme já exposta pela Constituição Federal e  

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em relação à Lei Anticorrupção, recordamos o art. 25, “caput”562, que 

dispõe sobre a contagem de 05 (cinco) anos de prazo prescricional para as 

infrações identificadas na referida lei. Neste ponto de raciocínio, salientamos 

que, de igual forma, aos atos de improbidade, os comportamentos da pessoa 

jurídica em relação aos atos corruptos podem prescrever. 

Mas, diante da inserção de lesões ao patrimônio público, que é o 

objeto principal de proteção para a Lei Anticorrupção, por razão ainda mais 

relevante a imprescritibilidade deve incidir, pois se trata do mesmo bem 

juridicamente tutelado. 

Portanto, não traria a proteção adequada atribuir tratamento desigual 

para a situação da Lei Anticorrupção em relação à empresa na reparação dos 

danos, até porque o capital e o patrimônio da empresa poderiam respaldar em 

maior grau o ressarcimento. 

Além disso, não gerar situações diversas de interpretação também não 

traria mecanismos jurídicos de impunidade, devido ao fato de a pessoa jurídica, 

quanto ao ressarcimento ao erário, usufruir de prazo prescricional e a pessoa 

física não. Ambas terão que ressarcir o erário em tais condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
562 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta 

Lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia 

em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será 

interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 13 

de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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Por todos estes fundamentos expostos, torna-se de fundamental 

importância o entendimento da maior agilidade das ferramentas empregadas 

pelos diversos setores públicos, quanto aos acordos vistos. Trazem a diminuição 

de tempo de apuração, o aumento de elementos probatórios, evitando-se as 

prescrições, e a garantia de aplicação de sanções proporcionais ao 

restabelecimento das situações lesadas. 

De igual forma, em relação ao mercado, a garantia de maior proteção 

com a imprescritibilidade também funciona como ferramenta de estabilidade 

jurídica, na medida em que a imprescritibilidade, de forma indireta, será uma 

cobrança constante aos titulares das medidas administrativas e judiciais para a 

definição de outras responsabilidades e punições pelas omissões praticadas. 

Assim, todo o mercado estabilizado propiciará melhor concorrência 

para as relações negociais saudáveis. 
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3 OS RESULTADOS DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 

ANTICORRUPÇÃO 

 

Diante da interligação das atividades do Estado e da empresa privada, 

observamos que há uma necessidade de parcerias para a consecução das 

finalidades do próprio Estado, diante da ausência de estrutura e da busca de uma 

efetividade para o desenvolvimento da sociedade. 

Do ponto de vista da empresa privada, constatamos que há um grande 

interesse na relação negocial com o Estado563, diante do efetivo pagamento dos 

produtos e serviços, e do volume de demanda gerado564, fato que multiplica o 

lucro e que permite ao poder econômico empresarial um sistema de 

retroalimentação, no sentido de investimento e tecnologia565 e de, ao mesmo 

tempo, permitir investidas e controle no mercado, criando um círculo fechado e 

respaldado para a manutenção de tais relações negociais e gerando uma possível 

posição de “superastro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

563 Como leciona Terence Daintith, sobre as deficiências dos Estados: “[...] A dificuldade era que o 

Estado não podia, na sua totalidade, permanecer fora da esfera privada. Os soldados tinham 

necessidade de uniformes e os burocratas de gabinetes. Mesmo Estados como a França, que 

prosseguiam com rigor uma lógica de soberania do Estado, herança de uma revolução que substituiu o 

absolutismo monárquico pelo absolutismo democrático, tiveram de reconhecer as suas necessidades 

administrativas e, em sequência, a aplicabilidade de processos jurídicos de direito comum a estes 

sectores. Mas a partir do momento em que isso se admitiu, foi necessário admitir igualmente a ideia 

segundo a qual o Estado não agia sempre enquanto soberano”. DAINTITH, Terence. Poder estatal 

em direito e em economia. Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e 

direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. Lisboa:  Instituto 

Piaget, 2001, p. 401. 
564 “Demanda (ou procura) é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores 

desejam adquirir, num dado período, dada sua renda, seus gastos e o preço de mercado”. 

VASCONCELLOS, Marcos Antônio Sandoval de. Economia: micro e macro: teoria e exercícios, 

glossário com 300 principais conceitos econômicos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 31. 
565 O desenvolvimento tecnológico da empresa pode gerar a vantagem competitiva. FORGIONI, Paula 

A. Os fundamentos do antitruste. 4.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 297. 
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Assim, nasce a necessidade de se identificar os resultados para o 

patrimônio público, em face dos fatos propulsores do mercado, posto que se  

trata de objeto principal de alcance da iniciativa privada nas atividades ilícitas 

previstas na Lei Anticorrupção. Além de tal finalidade, o reflexo para o mercado 

gerado pelas situações negociais ilícitas, haja vista a preponderância alcançada 

pela pessoa jurídica em face dos ilícitos. Por fim, diante do último aspecto, quais 

são as consequências para a concorrência e para o mercado, quanto à pessoa 

jurídica envolvida e punida em face de tais ilícitos. 

 

 
3.1 RESULTADOS EM FACE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO 

NO MERCADO 

 

O patrimônio público, por ser o maior fim almejado para a busca do 

lucro empresarial, diante da não efetivação de fiscalização, tendo em vista que o 

próprio responsável pelo zelo possui envolvimento com a relação ilícita, está 

frontalmente comprometido e mal-empregado como resultado da relação 

jurídica existente entre os entes públicos e privados566, no que tange à corrupção. 

Inicialmente, mencionamos os resultados diretos negativos mais 

evidentes de constatação. O simples fato de a contratação ser efetivada com o 

Poder Público, que tem seu capital para o pagamento, portanto muito atrativo, 

diante  da  demanda  certa  e  em  larga  escala,  cria  um  mercado  que  está 

 

 

 
 

566 Apesar de a finalidade da contratação com a administração ser vinculada com interesse público, 

que, por vezes, é desconsiderado pela corrupção. Por isso, constata Marcello Caetano que “[...] a 

Administração serve o interesse público e não pode exonerar-se do dever de procurar sempre os 

melhores processos técnicos e os meios materiais e jurídicos de realizá-lo. O contrato administrativo 

inclui um pacto de colaboração de certo particular com a Administração para realizar o interesse 

público sobre determinado aspecto. Essa colaboração do particular é livre e interessada. E, conforme a 

natureza do contrato, implica para a Administração a obrigação de não dispor dos interesses que lhe 

estão confiados e pretende ver realizados sem atender ao interesse do outro contraente empenhado 

nessa realização”. CAETANO, Marcello. Princípios fundamentais do direito administrativo. 2.ª ed. 

Coimbra: Almedina, 2003, p. 197. 
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contaminado pela cultura econômica de alta precificação567 dos produtos e dos 

serviços. 

Diante da necessidade de o Estado implementar suas atividades, com  

o entrelaçamento com a atividade privada, há a criação de uma relação 

hipossuficiente, infelizmente para o patrimônio público, sob a ótica de 

dependência do Estado diante da iniciativa privada para a execução material de 

suas atividades. 

Evidentemente, não podemos olvidar das hipóteses de modificação do 

contrato administrativo por parte do Estado, nas condições estabelecidas e nos 

moldes dos editais licitatórios, por exemplo. Muitas vezes, a inadimplência 

estatal pode ocorrer, diante da alta deficiência econômica que o ente público 

possa alcançar. 

Mas, as condições adversas geradas na necessidade de contratação de 

urgência ou de emergência podem ser criadas para a burla do sistema legal, 

gerando um mercado ainda mais lucrativo, posto que a dispensa de certames de 

forma ilegal pode ser o primeiro passo para a criação do ambiente corrupto, que 

propiciará o atingimento do patrimônio público. 

Assim, considerar o fato apenas como a fixação de preços acima do 

mercado não condiz, ainda, com a atenção que deva ser atribuída. Divergências 

e oscilações de preços são normais do mercado568, diante da questão econômica 

do fornecedor, que possui um custo para propiciar o produto ou o serviço e uma 

logística diferenciada na consecução da relação negocial. 

 
 

567 “O equilíbrio de Nash é um equilíbrio não cooperativo: cada empresa toma suas decisões visando a 

obter o maior lucro possível, dadas as ações dos concorrentes. Como já tivemos a oportunidade de ver, 

o lucro resultante para cada uma das empresas é mais alto do que seria sob as condições de competição 

perfeita, apresentando-se, contudo, mais baixo do que seria caso as empresas fizessem uma coalização 

(acordo). Entretanto, a coalização é ilegal [...]”. PINDYCK, Robert S; RUBINFELD, Daniel L. 

Microeconomia. Tradução de Eleutério Prado e Thelma Guimarães. 6.ª ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005, p. 389. 
568 Trata-se de um mercado perfeitamente competitivo, sendo que há “existência alta e equivalente de 

produtores e compradores, todos pequenos em relação ao todo, e com isso incapazes de influenciar no 

preço dos produtos e serviços na condição de outros competidores”. BAGNOLI, Vicente. Direito 

econômico. 6.ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 191. 
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Fato que, em verdade, deve ser ressaltado é a exorbitância precificada 

que extrapola qualquer argumentação científica que justifique a diferenciação, 

apenas por se tratar de negociação com o Poder Público. O superfaturamento  

dos produtos e dos serviços fornecidos se torna negocialmente um fator de 

interesse para ambas as partes. 

De um lado, a pessoa jurídica fornecedora para o Estado, que 

alcançará os altos lucros com a prestação em questão, aparecerá com sua 

negociação corrompedora para extrair altos lucros. De outro lado, o Estado, 

representado pelo administrador corrompido, que anui à contratação com tal 

preço, sendo que, em razão de o capital não ser retirado de suas próprias forças 

financeiras, não administra ou controla para melhores finalidades estatais, mas 

sim para obtenção de maiores compensações financeiras pessoais ilícitas. 

O administrador ou a pessoa pública que exerce o poder de controle 

das contratações, por omissão intencional de fiscalização, diante do 

superfaturamento, recebe sua “comissão” para a concretização do negócio 

empresarial fraudador do capital público, do qual o real titular que é a população 

não tem ciência e, por isso, não tem como impugnar diretamente pela 

fiscalização própria, salvo eventualmente com ações populares que são raras, 

visando a proteção do patrimônio público de que é titular. 

A população, em sua grande maioria, não toma conhecimento das 

operações ilícitas e deposita crédito de confiança no administrador, muitas vezes 

eleito ou nomeado pelo representante eleito, e também nos órgãos de controle, 

que são, no caso, a Controladoria-Geral da União, por exemplo na esfera federal, 

os Tribunais de Contas, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) e os Ministérios Públicos, dentre outros específicos, alguns 

relacionados às Organizações Não Governamentais, que podem estar atentas ao 

gerenciamento das informações e dos contratos administrativos. 
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Além do reflexo direto ao patrimônio público, constatamos os efeitos 

conseguintes. O superfaturamento empregado pode gerar maior despesa com 

produtos e serviços569, que poderiam estar condizentes com os preços do 

mercado. A situação ilícita, então, gera um gasto a maior, que não será 

empregado, por exemplo, para a melhoria das condições de desenvolvimento 

populacional. 

As receitas auferidas são limitadas. O aumento de estrutura do Poder 

Público gera um aumento incalculável de demandas para fomento e 

funcionamento das atividades. Mas o aumento de demandas gera, também, um 

aumento de mercado, que, diante dos aspectos vistos, propicia melhor ambiente 

para as relações corruptas. 

Assim, o sistema econômico cria uma situação, agora, de 

retroalimentação econômica, uma espiral deficitária, além da retroalimentação 

do sistema de impunidade corrupta gerada e já analisada nas aplicações das 

sanções impostas pela Lei Anticorrupção. 

Com o aumento do sistema de retroalimentação econômica, os fatos e 

os contratos fiscalizáveis alcançam patamares que fogem a qualquer estrutura 

dos órgãos competentes de fiscalização efetiva. A identificação com notícias 

pontuais, realizadas por populares, opositores políticos e outros incidentais, a 

fiscalização por amostragem ou, até, as notícias esporádicas ou acidentais são 

fatores que demonstram a grande ineficiência. Com isso, há outro sistema de 

retroalimentação, que é o baixo percentual da possível descoberta dos atos 

ilícitos praticados, o que fomenta ainda mais o interesse pelo setor de rapina do 

patrimônio público. 

 

569 Em relação ao patrimônio público, salientamos que: “[...] nas relações entre cidadão, servidor e 

poder público, inclusive no que diz respeito à consolidação do processo democrático, é relevante 

entender o problema que envolve a tendência humana a desvios de comportamento e a possibilidade 

de se estabelecer freios morais compartilhados, notadamente no trato da coisa pública, numa sociedade 

de valões tão fluidos e tensionados como essa que oscila entre a modernidade e a pós-modernidade. 

[...] há uma perda de referências, de valores positivos, e muitos já não sabem discernir com clareza o 

certo do errado em termos morais”. CHEMIM, Rodrigo. Mãos limpas e lava jato: a corrupção se 

olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 231. 
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Para disfarçar todo o sistema prejudicial ao patrimônio público e para 

ocultar a ineficiência de administração pública, os setores divulgam 

pontualmente alguns setores deficitários, para suscitar necessidades de 

contenção de gastos para melhor gerenciamento da máquina pública. Com isso, 

trazemos alguns reflexos secundários. 

As notícias sobre corte de gastos são corriqueiras, atingindo verbas de 

manutenção da educação570, tão importantes, que afetam universidades públicas, 

onde a população poderia repousar o desenvolvimento humano e tecnológico, 

em todas as vertentes possíveis, viabilizando sustentação da nação. 

Ao contrário, em vez de cortar gastos com suas negociações 

fraudulentas, evitam a prestação de serviços de forma adequada para a 

população, afrontando, inclusive, a garantia do desenvolvimento nacional, 

conforme previsto no art. 3.º, inciso II, da Constituição Federal.571
 

Infindáveis discussões sobre a previdência social572, quanto a quem 

paga, quem usufrui e quem frauda, diante da ausência de fiscalização, também 

entram em questionamento para receber carga econômica, por vezes, 

inadequada, com a finalidade de ocultar as ineficiências gerenciais do 

administrador. 

 

 

 

 

 
 

570 No portal eletrônico G1, salientamos matéria publicada em 29 de junho de 2018 sobre o corte de 

gastos aplicados na educação, em relação às Universidades Federais, segundo a qual 90% das 

instituições tiveram perda real de orçamento em cinco anos. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-real-no- 

orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml>. Acesso em: 12 de novembro de 2018. 
571 BRASIL. Constituição Federal: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: [...] II - garantir o desenvolvimento nacional”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 de novembro 

de 2018. 
572 Em publicação da Previdência Social divulgada em 22 de janeiro de 2018, há notícia do déficit do 

órgão de R$ 182,4 bilhões em relação ao exercício de 2017. “Considerando o PIB projetado para  

2017, a despesa com benefícios do Regime Geral de Previdência Social representou 8,4%. A 

arrecadação líquida foi responsável por 5,7% do PIB e o déficit chegou a 2,8%”. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/2018/01/rgps-previdencia-social-fecha-2017-com-deficit-de-r-1824- 

bilhoes/>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.previdencia.gov.br/2018/01/rgps-previdencia-social-fecha-2017-com-deficit-de-r-1824-
http://www.previdencia.gov.br/2018/01/rgps-previdencia-social-fecha-2017-com-deficit-de-r-1824-
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O preço pago por outros serviços prestados por médicos são ínfimos 

na rede de saúde pública, com baixa qualidade de atendimento573, ao mesmo 

tempo que materiais e produtos hospitalares e cirúrgicos são desviados.574 

Portanto,   o   patrimônio   que   se   gasta   com   as   contratações   é   altíssimo, 

 

573 “Por um lado, se a remuneração por procedimento é um incentivo "perverso" para o 

supertratamento, por outro, o pagamento por caso ou por captação é um incentivo "perverso" para o 

subtratamento. Na verdade, está se aplicando um princípio econômico para todas as formas de 

remuneração. Por uma dada unidade de pagamento, existe um incentivo financeiro para maximizar o 

número de unidades contadas, ao mesmo tempo que se minimiza a quantidade de inputs que são 

componentes desta unidade. Em termos puramente econômicos, os médicos pagos por procedimento 

têm um incentivo para aumentar o número de consultas, mas limitar o tempo gasto com cada uma 

delas; aqueles que são pagos por caso têm um incentivo para diagnosticar e tratar mais casos, mas 

reduzir o número de consultas por caso; e os médicos reembolsados por captação podem ser  

motivados a aumentar o número de inscrição para poderem acumular muitos casos de pessoas doentes. 

A remuneração por tempo não tem um real incentivo financeiro para trabalhar em determinado nível, 

exceto o tempo”. CHERCHIGLIA, Mariangela Leal. Remuneração do trabalho médico: um estudo 

sobre seus sistemas e formas em Hospitais Gerais de Belo Horizonte. Brasil. Caderno de Saúde 

Pública, 10 (1), Rio de Janeiro, jan./mar. 1994, p. 67-79. Sobre o Programa “Mais Médicos”, vejamos 

matéria         divulgada         pelo         jornal         New         York         Times         (disponível         em 

<https://www.nytimes.com/es/2017/09/30/medicos-cubanos-empleo-brasil-contratos/>. Acesso em: 20 

de outubro de 2018) e pela Agência Brasil, na qual o Presidente eleito em 2018 divulga que o 

programa “Mais Médicos” trouxe problemas de revalidação de diplomas para o exercício da profissão, 

fato    que    estaria    prezando    pela    qualidade    do    serviço    a    ser    prestado    (disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-11/bolsonaro-diz-que-programa-mais-medicos- 

nao-sera-suspenso>. Acesso em: 15 de novembro de 2018). 
574 Neste sentido, salientamos julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto aos 

desvios de materiais de hospitais: “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

Ex-Prefeito Municipal de Pitangueiras. Celebração de Convênio com o Ministério da Saúde para 

aquisição de material hospital e carros de emergência. Irregularidades em licitação. Vícios 

configurados. Licitação na modalidade convite, ao invés do pregão, nos termos do Decreto nº 

5.450/05, arts. 1º e 4º. Ausência de planilha orçamentária prévia de preços. Preço para execução do 

convênio que não estava de acordo com o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde. Ausência, 

ademais, de justificativas para a contratação das empresas convidadas. Descumprimento do subitem 

2.10, item II do Termo do Convênio nº 5.234/05. Inteligência do art. 10, incisos VIII e IX, bem como 

do art. 11 da Lei n° 8.429/92. Condenação do ex-Prefeito Municipal pela prática de ato de 

improbidade. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Celebração de 

Convênio com o Ministério da Saúde para aquisição de aquisição de dois oxímetros, dois monitores 

cardíacos e dois carros de emergência com desfibrilador. Ex-Prefeito Municipal de Pitangueiras. 

Reparação do dano ao erário. Cabimento. Vistoria realizada pelo Ministério da Saúde que não 

localizou os dois monitores cardíacos e os dois carros de emergência. Ausência de comprovação da 

integralização no patrimônio do Município de tais objetos. Requerido que não trouxe qualquer prova 

concreta a desconstituir o alegado, sequer requerendo produção de prova para localização das compras 

realizadas por meio do Convênio. Objetivos do Convênio 5.234/05 que não foram alcançados. 

Condenação à devolução integral do dano mantida. DOSIMETRIA DA PENA. Multa civil e 

suspensão dos direitos políticos. Aplicação de forma excessiva, ante o contexto dos autos, a conduta 

do agente e os efeitos dos atos praticados. Redução das penas em atendimento ao princípio da 

proporcionalidade. Sentença reformada, em parte, neste aspecto. Recurso parcialmente provido” 

(TJSP; Apelação 0008320-74.2010.8.26.0459; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 

2ª Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2017; Data 

de Registro: 12/04/2017). 

http://www.nytimes.com/es/2017/09/30/medicos-cubanos-empleo-brasil-contratos/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-11/bolsonaro-diz-que-programa-mais-medicos-
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-11/bolsonaro-diz-que-programa-mais-medicos-
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prejudicando o pagamento de outras dívidas e de juros, criando um círculo 

vicioso e hermético, que impede o rompimento da situação negativa. 

Quanto às contratações de emergência575 nos serviços de 

administração de hospitais públicos576, observamos outro exemplo que fomenta 

as situações elencadas no estudo do gerenciamento de alguns mercados que 

afetam o patrimônio público de forma reflexa. 

Salientamos, inclusive, que, em relação às parcelas de Poder Público 

menores, quais sejam, pequenos municípios, a possibilidade de fiscalizações 

pode até ser pouco mais efetiva, diante de grupo menor de pessoas e de maior 

circulação de informações com facilidade. No âmbito de municípios de grande 

porte, de Estados-membros e da União, diante da extrema complexidade das 

máquinas administrativas, a fiscalização pode se tornar altamente dificultosa577, 

impedindo a correta mensuração das atividades econômicas. 

 

575 Em relação às contratações de emergências ilícitas em hospitais, temos julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Licitação fracionada. Feitas 

duas licitações, sob a forma de para compra de medicamentos para todo o exercício de 2009, o que 

demandaria uma única licitação, na forma de tomada de preços. Licitações solicitadas, autorizadas, 

julgadas, homologadas e adjudicadas no mesmo dia. Não configurada situação de emergência, que, 

ademais, autorizaria dispensa de licitação, não o seu fracionamento. Afronta ao disposto no artigo 23, 

§5º, da Lei nº 8666/1993. Modalidade mais simples que restringiu o universo de potenciais 

competidores e as possibilidades de contratação em condições mais vantajosas para a Administração. 

Dano ao erário evidenciado pela comparação entre os preços apresentados pelos vencedores das 

licitações e os praticados por terceira empresa. Empresa que declarou nunca ter fornecido 

medicamentos ou produtos de consumo hospitalar ao Município de Cunha e que os valores indicados 

se referem a preços médios praticados em órgãos públicos no mês de fevereiro de 2009. Valores não 

infirmados pelo réu. Demanda que se julga procedente para condenar o réu ao ressarcimento integral 

do dano, no valor de R$ 34.397,15, para fevereiro de 2009; à suspensão de seus direitos políticos por 

cinco anos; à proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de cinco anos; à perda da função pública que eventualmente estiver exercendo 

ao  tempo  do  trânsito  em  julgado.  Recurso  provido”.  (TJSP;  Apelação  0000198-31.2012.8.26.0159; 

Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Cunha - Vara 

Única; Data do Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016). 
576 Em hospital situado na cidade de Campinas, denominado “Ouro Verde”, a rede de pagamento de 

propinas aos funcionários públicos se direcionava à compra de pareceres de aprovação de contas 

irregulares por parte dos administradores, possibilitando o desvio de verbas e o recebimento de 

milhões de reais em propinas por parte dos referidos funcionários. Matéria divulgada pelo portal 

eletrônico G1 em 29 de março de 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas- 

regiao/noticia/ouro-verde-acusados-de-corrupcao-usavam-autodestruicao-de-mensagens-para-tentar- 

ocultar-provas-diz-mp.ghtml>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
577 “Nos Estados, onde são ainda mais ineficazes os controles do Judiciário, dada a influência que 

sobre ele mantêm os esquemas locais de poder, a corrupção se torna patente pelo súbito e gigantesco 
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Outra relação ainda se torna mais preocupante que é aquela gerada 

pelos contratos bancários e empréstimos por parte do Poder Público. A relação 

de dependência gerada pelo Poder Público frente às instituições financeiras, com 

alto poder econômico, ainda é mais perniciosa. 

O condicionamento de continuação de exercício de atividades por 

parte do Estado, diante da necessidade de empréstimos, fator que gera dívida 

pública, cria outra situação de retroalimentação financeira negativa para o 

patrimônio público, que é a dependência econômica para tais instituições 

financeiras. 

Tal mercado pode gerar situações de mal gerenciamento da máquina 

pública, na medida em que poderá haver omissão na cobrança de tributos 

(receita)578, um fator de improbidade, em troca de novas capitações (despesa) ou 

de rolagens de dívidas (mais despesas) geradas que afetam frontalmente os bens 

à disposição da população. 

Para a tentativa de se evitar tais consequências, as punições trazidas 

pela Lei Anticorrupção estão fixadas de forma proporcional à grandiosidade dos 

danos causados e não somente sob o ponto de vista do empresário, que 

necessitaria continuar com sua atividade, que é exatamente o fato gerador de 

toda a demanda causadora da lesão ao patrimônio público, sob fundamento de 

que muitos empregados diretos e indiretos poderiam permanecer sem 

 

 

 
 

enriquecimento de alguns dirigentes. [...] A permanente impunidade dos grandes ladrões permeou a 

maioria dos escalões administrativos da sociedade. Se o ministro rouba ou deixa roubar, qual o 

incentivo para que o funcionário subalterno, normalmente mal pago, permaneça honesto? A corrupção 

foi, pouco a pouco, tornando-se generalizada”. ALVES, Márcio Moreira. O sistema da impunidade. 

In: CARVALHOSA, Modesto (organizador). O livro negro da corrupção. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1995, p. 31. 
578 Em relação aos bancos, a situação de perdão de suas dívidas de bilhões de reais afeta frontalmente a 

economia do País e o equilíbrio financeiro estatal, gerando situação insustentável de retroalimentação 

financeira para os grandes detentores do poder econômico. Neste sentido, matéria publicada pelo 

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, em 07 de agosto de 2017 e 

atualizada em 09 de maio de 2018: “Em três meses, Temer perdoa quase R$ 30 bi dos bancos”. 

Disponível em: <http://spbancarios.com.br/08/2017/em-tres-meses-temer-perdoa-quase-r-30-bi-dos- 

bancos>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 

http://spbancarios.com.br/08/2017/em-tres-meses-temer-perdoa-quase-r-30-bi-dos-
http://spbancarios.com.br/08/2017/em-tres-meses-temer-perdoa-quase-r-30-bi-dos-
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emprego579, outro fator que geraria demandas judiciais trabalhistas e ausência de 

injeção de capital de consumo no mercado, que necessita exatamente desta fonte 

para sua sobrevivência. 

Em relação ao emprego, o argumento da geração de emprego se torna 

um fator direcionado ao administrador público, que se interessa pelos índices de 

emprego, que são utilizados exclusivamente para as estatísticas de voto.580 

Níveis baixos de desemprego podem ser o argumento de interesse do 

administrador público para a manutenção de tal condição581, haja vista que se 

trata de representante eleito. 

Outro sistema de retroalimentação, agora, política surge nas relações 

econômicas corruptas, na medida em que a omissão na cobrança de impostos de 

grandes poderes econômicos582 gerados pelas pessoas jurídicas privadas 

 

 

 

 

579 Em matéria assinada por Ivan Richard e publicada em 11 de setembro de 2016 pela Agência Brasil 

(EBC), observa-se que os programas de demissão voluntária apresentam grande risco. “Em meio à 

principal crise da sua história, a Petrobras, por exemplo, abriu um Programa de Incentivo à Demissão 

Voluntária (PIDV), este ano, com a perspectiva de adesão superior a 7 mil funcionários. Para o 

professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) Fernando Botelho, antes de 

deixar o emprego, o trabalhador deve calcular as chances de reinserção no mercado de trabalho”. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/pdv-tem-riscos-para- 

trabalhadores-e-empresas-em-cenario-de-crise-economica>. Acesso em: 07 de novembro de 2018. 
580 Flávia Bozza Martins aponta em seu artigo que, diante do posicionamento político-partidário da 

população, se situação, há tendência de avaliação positiva da economia; se oposição, há tendência de 

avaliação negativa da economia. MARTINS, Flávia Bozza. O voto econômico na América Latina: 

estado da arte. Paraná Eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política, vol. 2, n. 3, 

2013, p. 444. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/pe/article/download/42778/25936>. Acesso em: 

07 de novembro de 2018. 
581 Kurt Weyland faz uma leitura sobre a situação econômica e o carisma do político, diante das 

decisões eletivas da população para o pleito eleitoral. WEYLAND, Kurt. Economic Voting 

Reconsidered: Crisis and Charisma in the Election of Hugo Chávez. Comparative Political 

Studies, vol. 36, n. 7, Sept. 2003, p. 822–848. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0010414003255106>. Acesso em: 05 de novembro de 

2018. 
582 Em matéria publicada em 10 de janeiro de 2018, denominada “País perdoa R$ 176 bilhões em 

negociação de dívidas – e depois leva calote”, o jornal eletrônico Gazeta do Povo noticiou que “Nos 

últimos dez anos, o Brasil perdoou R$ 176 bilhões em juros e multas de dívidas tributárias. Os 

devedores foram beneficiados por meio de nove programas de parcelamento de débitos com o Fisco 

nesse período. O valor é praticamente o mesmo do rombo nas contas da Previdência no ano passado”. 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/pais-perdoa-r-176-bilhoes-em- 

negociacao-de-dividas--e-depois-leva-calote-3a1q0uezwtd80aq8jn3ggkr7b/>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/pdv-tem-riscos-para-
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/pdv-tem-riscos-para-
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/pais-perdoa-r-176-bilhoes-em-
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possibilita o impedimento da argumentação devastadora para os votos583, que 

são as demissões em massa. 

Todavia, a geração de emprego e a sua manutenção584, que 

possibilitariam a geração de impostos com a circulação do capital, não têm o 

efeito desejado, posto que os empresários, que lesam o patrimônio público com 

as sonegações e com as atividades, por vezes, corruptas, possuem perdões e 

contam com omissões intencionais públicas de cobrança, para a manutenção do 

sistema ilegal. 

Com isso, os tributos, que são a fonte de poder econômico 

desvinculador do Estado, permanecem cobrados somente em patamares e em 

contribuintes que não gerarão o poder econômico suficiente para sustentação 

lícita do Estado. 

Por isso, torna-se relevante a discussão sobre os efeitos ao patrimônio 

público. A identificação de laços empresariais fortes, com vantagem para as 

pessoas envolvidas com a concretização da negociação e com o pagamento com 

capital, que não é de esfera particular do administrador público, demonstra que 

outras  empresas  ficam  impedidas  de  ingressar  na  relação jurídico-comercial 

 

583 Na comparação entre poder econômico da população e as decisões sobre o voto, mencionamos a 

lição de Michael Lewis-Beck e Mary Stegmaier, no sentido de que: “For most of these nations, there 

has been precious little systematic investigation of the economics and elections connection. 

Theoretically, it is possible to imagine two extremes. On the one hand, there may be no significant 

economic voting in the transitional democracies. Perhaps because the countries are poor, with a fragile 

middle class, and inefficient tools of governance, the economic signal from the people to the leaders 

does not get through. On the other hand, perhaps because the people have basic unmet material needs, 

and the roots of political parties are generally not deep, economic concerns emerge ascentral in the 

voter’s evaluation of government” e prosseguem: “Latin American nations have experienced long 

periods of economic crisis and decline, with different parties at the helm during these periods. Voters 

may be discontented with prior, as well as current, incumbents”. LEWIS-BECK, Michael S.; 

STEGMAIER, Mary (2008). The Economic Vote in Transitional Democracies, Journal of  

Elections,   Public   Opinion   &   Parties,   18:3,   p.   304;   311.   August   2008.      Disponível   em: 

<https://www.researchgate.net/publication/249032594_The_Economic_Vote_in_Transitional_Democr 

acies/stats>. Acesso em: 07 de novembro de 2018. 
584 Quanto à teoria da dependência estrutural, podemos mencionar as palavras de Adam Przeworsky: 

“Políticos procurando se reeleger precisam antecipar o impacto de suas políticas nas decisões das 

firmas, porque tais decisões afetam o emprego, a inflação e a renda pessoal dos eleitores: políticos em 

busca de votos são dependentes dos proprietários de capital, porque os eleitores o são”. 

PRZEWORSKY, Adam. Estado e economia no capitalismo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, 

p. 120. 

http://www.researchgate.net/publication/249032594_The_Economic_Vote_in_Transitional_Democr
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envolvida na contratação pública, no sistema concorrencial, pois não terão 

poderio econômico viável para negociar ou participar de forma efetiva. 

O aumento de patrimônio dos que estão usufruindo de tais 

contratações ilícitas gera um poder econômico de interesse e fomentador da 

situação de “superastros” para a estabilidade de domínio de posição e 

manutenção do sistema corrupto. As pessoas jurídicas privadas em combinação 

com os agentes públicos criam o círculo vicioso já identificado. Suscita-se, 

então, a importância do entendimento da relação lesiva atrativa para 

concretização da correspondência aos resultados ao mercado e à livre 

concorrência. 

 

 
3.2 RESULTADOS EM FACE DA CONCORRÊNCIA NO MERCADO 

 

 
Em relação ao mercado, constata-se que a Lei Anticorrupção possui 

mecanismos paralelos às outras esferas de atuação, quais sejam, criminal, quanto 

às infrações penais geradas pelas condutas corruptas, civil, quanto aos reflexos 

licitatórios e de improbidade administrativa gerados por tais condutas, e 

administrativos, quanto às sanções aos administradores públicos envolvidos no 

sistema ilícito, que incidem em mais uma vertente sobre atos negociais 

corruptos, para inibir e reprimir tais práticas, sob o ponto de vista da punição da 

pessoa jurídica. 

A finalidade principal da Lei Anticorrupção pode gerar efeitos ao 

mercado e à concorrência. A imposição das sanções previstas às pessoas 

jurídicas, que praticam atos de corrupção negocial, é uma medida de 

demonstração das consequências e de desestimulação da prática de atos ilícitos 

negociais. 
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Esta consequência é uma forma de combate a situações que afetam o 

mercado, para a garantia de idoneidade do sistema de concorrência.585 Inibir ou 

eliminar situações que impedem a livre concorrência é uma forma de garantir a 

higidez do sistema econômico, que propiciará a melhor prestação de serviço e o 

fornecimento de produtos para melhor adequação patrimonial pública. 

Com a aplicação efetiva das sanções, há possiblidade de criação de 

uma consciência interna empresarial para a implementação efetiva de regras de 

“compliance”, ou seja, demonstração, constatação e eliminação de situações 

ilícitas, que impeçam a ocorrência dos atos negociais corruptos.586 É uma das 

medidas que poderiam trazer mais efetividade para a proteção do mercado e da 

livre concorrência. 

Todavia, a atenção deve ser atribuída aos comportamentos em geral de 

todos os integrantes da pessoa jurídica e não somente os subalternos e os 

empregados. Os responsáveis, proprietários e acionistas majoritários, por 

exemplo, que podem ser os maiores beneficiários das atitudes corruptas, 

necessitam ser incluídos na responsabilização, bem como os beneficiários 

indiretos, como vimos na aplicação das investigações do Reino Unido. 

 

 

 

 
 

585 “É indispensável reconhecermos a necessidade cada vez mais ampla de regime de livre 

concorrência, no qual se permitam vantagens ao mercado e principalmente ao consumidor final, com 

elenco de opções e demais aspectos inerentes à exploração do serviço público”. MARTINS, Fran. 

Curso de direito comercial. Atualizado por Carlos Henrique Abrão. 36ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2013, p. 395. 
586 “O benefício que as empresas sujeitas à legislação norte-americana podem ter por conta de 

apresentarem um programa de compliance robusto é significativo, reduzindo penalidades ou até 

mesmo eximindo-se de sanções em determinados casos, além de outras consequências favoráveis. O 

caso envolvendo o banco Morgan Stanley é ilustrativo, pois demonstra que apesar de um diretor do 

banco estar envolvido em um esquema de corrupção que poderia gerar responsabilidade para a 

instituição financeira por violações ao FCPA, o Department of Justice e a U.S. Securities and 

Exchange Commission optaram por não iniciar um processo contra o banco, mas apenas contra o 

diretor envolvido. [...] as autoridades deixaram claro que, ao optar por não tomarem medida contra o 

banco, levaram em consideração a existência de um programa de compliance robusto na instituição 

financeira”. AYRES, Carlos Henrique da Silva. Programas de compliance no âmbito da lei n.º 

12.846/13: importância e principais elementos. In: Centro de Apoio Operacional Cível e de Tutela 

Coletiva - Patrimônio Público. Apontamentos à lei anticorrupção empresarial (lei n.º 12.846/13). 

São Paulo: MP-SP, 2015, p. 85. 
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Ao contrário, não se terá efetividade, pois as punições poderiam surgir 

apenas para aqueles que estão à frente dos comportamentos ilícitos, executores, 

excluindo os reais responsáveis pela manutenção do sistema de corrupção 

implementado pela pessoa jurídica, que são seus dirigentes. 

Sob o ponto de vista das sanções impostas ao corruptor, na esfera civil 

e administrativa, observamos que as tentativas de alteração da Lei  

Anticorrupção e da Lei da Organização Criminosa, como as referentes ao acordo 

de leniência587, com reflexos expostos para as demais ações judiciais civis e 

criminais, apenas demonstram que existe uma tendência de o Poder Público, 

com fundamentos na defesa do mercado e da geração de emprego, jamais na 

proteção do patrimônio público malversado, deixar minimamente punida a 

empresa ou até isenta de qualquer sanção, diferentemente do que ocorre com a 

Lei Anticorrupção do Reino Unido, que não prevê limites para a fixação da 

multa.588
 

O fenômeno estimula e garante uma seara de negociações espúrias e 

com a possibilidade de isenção de suas condutas. O senso de impunidade 

alimentado se torna ainda mais potencializado com a proteção do capital (poder 

econômico) da empresa corruptora para a blindagem de tais relações ilícitas. 

 

 

 

 

 
 

587 As tentativas de alterações referentes aos acordos de leniência por meio da Medida Provisória n.º 

703/15 já mencionada restaram frustradas, e diante da não conversão em Lei foram noticiadas no sítio 

eletrônico do Senado Federal em 31 de maio de 2016: “A Medida Provisória 703/2015, que modificou 

as regras para os acordos de leniência entre a administração pública e empresas acusadas de cometer 

irregularidades, teve o prazo de tramitação encerrado no domingo (29) e perdeu a validade. O ato 

declaratório do Congresso Nacional que comunica a perda de validade foi publicado nesta terça-feira 

(31)”. BRASIL. Senado Federal. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/31/mp-dos-acordos-de-leniencia-perde-a- 

validade>. Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
588 Em quadro comparativo das legislações anticorrupção brasileira, americana e do Reino Unido, 

constatamos que no Reino Unido não há limites para a fixação de multa resultante da lei 

anticorrupção, sendo que nos Estados Unidos a multa se limita ao dobro do recebido a título de 

corrupção. BRENO, Juliana. FCPA, UK Bribery Act e Lei 12.846/13: avanços e desafios. Rio de 

Janeiro: AMCHAM, 2013, P 16. (01-17). Disponível em: 

<http://www.amchamrio.com.br/srcreleases/juliana_breno.pdf>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.amchamrio.com.br/srcreleases/juliana_breno.pdf
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Com isso, o mercado toma conhecimento de que este sistema de 

demanda ilícita, altamente lucrativo, está protegido legalmente, com punições 

ínfimas. Para o mercado, a aplicação de alguns “perdões” ou não publicidade  

das condutas praticadas impede a inovação e o desenvolvimento de novos 

contratos589 que possibilitarão a melhoria da prestação dos serviços ou do 

fornecimento de produtos mais eficientes. 

Quanto à concorrência e à livre-iniciativa, a blindagem ocorre na 

medida em que as exigências de um edital favorecem ao grupo de corrupção 

criado. O julgamento das licitações tendencioso é uma ferramenta que garante, 

também, a subsistência do grupo ilícito590. As negociações altamente lucrativas, 

com o superfaturamento, com as omissões da cobrança de impostos, ou seja, 

duplo prejuízo ao patrimônio público, e com vantagens não vigiadas pelo titular 

de interesse e com a ausência de punições efetivas, quando descoberto o ilícito, 

são os componentes que impedem qualquer emergência por parte de novos 

contratantes. 

Evidentemente que, em casos extremos de descoberta das condutas e 

de ajuizamento de ações por parte destes “emergentes”, outras medidas de 

 

589 O Estado, em muitas oportunidades, depende do setor privado para as consecuções de inovação: “O 

processo inventivo é conhecimento mais investimento. Essas inovações ‘geram’ novas demandas, com 

novos negócios, organizações sociais e postos de trabalho, mas geram também novas tensões”. “Tanto 

no cenário nacional quanto no internacional, é preciso ser bem delineada a abrangência entre o 

interesse público e o privado, se for tomado como premissa que o investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento de novas tecnologias gera riqueza e direitos imateriais. Entretanto, esse gasto, sem 

dúvida é feito no cenário industrial privado, com apoio no Estado Nacional, agregando, portanto, 

valor, e concretizando as promessas do art. 170 da Constituição Federal”. BENFATTI, Fabio  

Fernando Neves. Atuação do estado no desenvolvimento econômico: a inovação tecnológica como 

eixo estruturante do desenvolvimento no Brasil. Tese (Doutorado em Direito Político e 

Econômico). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017, p. 193 e 202. 
590 “[...] o processo de mercado é inerentemente competitivo. A alteração sistemática nas decisões entre 

cada período e o período subsequente torna cada oportunidade oferecida no mercado mais competitiva 

do que a que foi oferecida no período anterior - isto é, ela é oferecida com uma maior consciência das 

outras oportunidades que estão sendo postas à disposição no mercado e com as quais é preciso 

competir. Devemos notar que a consciência da existência de oportunidades competidoras não implica 

somente que um tomador de decisões saiba que nenhuma decisão pode ser concretizada se ela cria, 

para o mercado, oportunidades menos atraentes do que as que são oferecidas pelos seus competidores. 

Implica também que ele saiba que deve oferecer oportunidades mais atraentes que as dos seus 

competidores”. KIRZNER, Israel M. Competição e atividade empresarial. Tradução de Ana Maria 

Sarda. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2012, p. 22. 
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retaliação poderiam ser tomadas na esfera de cobrança de impostos ou até de 

fusões ou de aquisições por parte do grupo corruptor tendentes à dominação do 

mercado, de consumidores ou de fornecedores destes emergentes, que dependem 

de sua cadeia de produção intacta para sua subsistência, dificultando ou até 

impedindo a subsistência das empresas com poder econômico menor.591
 

 

591 Ainda em relação à importância da atuação do CADE frente à concentração de capital, o órgão é 

ferramenta imprescindível para análise de regularidade de empresas em procedimento de 

concentração, como foi o caso das empresas produtoras de chocolate. Por isso, reconhecemos o quanto 

tal órgão poderia contribuir para análise de situações de corrupção. Ou seja, o CADE não pode ser 

afastado de um esforço conjunto de apuração dos atos previstos na Lei Anticorrupção. Apenas para 

ilustrar sua efetiva atuação na esfera estritamente privada, trazemos os aspectos de análise de tais 

empresas que desejavam concretar o capital: “O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE homologou em 18 de outubro de 2006, despacho decisório de relatoria do conselheiro 

Alexandre Cordeiro que estabelece diretrizes a serem cumpridas pela Nestlé Brasil para cumprimento 

da proposta de solução oferecida pela empresa para o ato de concentração em que adquiriu a 

Chocolates Garoto S/A (AC 08012.001697/2002-89). No entendimento do conselheiro, seguindo 

pareceres da Procuradoria do CADE, da Superintendência-Geral e do Departamento de Estudos 

Econômicos do órgão, as soluções apresentadas pela Nestlé endereçam todas as questões 

concorrenciais decorrentes do ato de concentração – judicializado desde 2005 em razão da recusa da 

operação pelo CADE na forma como foi apresentada à época. Os documentos públicos sobre o caso 

estão      disponíveis      no      SEI      pelo      número      08700.003861/2016-30”.      Disponível   em: 

<http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-aprova-solucao-para-o-caso-nestle-garoto>.  

Acesso em: 20 de outubro de 2018. Todavia, em notícia divulgada em 20 de setembro de 2018 no 

jornal eletrônico Estadão, houve a renovação das informações com a mudança em tal caso 

emblemático: “Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região negou recurso da 

Nestlé, o que, na prática, mantém a decisão de 2009, que determina novo julgamento. Segundo o 

Estadão/Broadcast apurou, o Cade ainda poderia apresentar recurso, mas não pensa em fazer isso. 

Com isso, um novo julgamento deve ser marcado. Contribui para a nova análise o fato de a Nestlé não 

ter cumprido o acordo negociado com o Cade em 2017 e que previa a venda de um pacote de dez 

marcas, como Chokito, Serenata de Amor, Lollo e Sensação. O prazo inicial acabou em outubro do 

ano passado, foi prorrogado até meados deste ano, mas as marcas não foram vendidas. Com o 

descumprimento, o Cade poderia até leiloar as marcas ou determinar a revogação da compra da 

Garoto. Isso significaria que as duas empresas teriam de ser separadas mesmo tanto tempo após o 

negócio. Uma das dificuldades para a venda das marcas pela Nestlé é que, no acordo, o Cade proibiu 

que seja feita para um rival de grande porte, tirando, dessa forma, a Mondelez (dona da Lacta) do 

páreo”. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fusao-de-nestle-e-garoto- 

pode-voltar-ao-cade,70002510251>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. Ainda, salientamos a notícia 

veiculada em 17 de setembro de 2018 pelo jornal eletrônico Século Diário, quanto à contenda 

econômica: “A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região decidiu por unanimidade 

negar provimento aos embargos infringentes da Chocolates Garoto S/A e da Nestlé contra o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Assinado pelo desembargador federal Daniel Paes 

Ribeiro, o acórdão, datado de 28 de agosto de 2018 e publicado nesta sexta-feira (14), se refere à 

medida determinada pelo Cade em relação à compra da Garoto pela Nestlé. O negócio foi realizado  

em 2002. O Cade havia proibido a compra da Garoto, pela concentração da produção de chocolate no 

país pela Nestlé, o que fere a legislação. A decisão da seção do TRF mantém a decisão anterior da 

Turma, que anulou o julgamento do Cade. Ainda cabem recursos em relação à atual decisão. Caso 

ninguém recorra, o Cade será obrigado a julgar novamente o negócio da Nestlé e Garoto”. Disponível 

em: <https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/trf-manda-cade-julgar-de-novo-a-compra-da- 

garoto-pela-nestle>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. Por fim, salientamos o julgado do Tribunal 

http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-aprova-solucao-para-o-caso-nestle-garoto
http://www.cade.gov.br/noticias/tribunal-do-cade-aprova-solucao-para-o-caso-nestle-garoto
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As fraudes foram elencadas pela Lei Anticorrupção, com a ampliação 

da ótica de entendimento de tais condutas, para a demonstração de que tais 

condutas são vedadas. Mas, apenas em recordação, já se disse que “uma norma 

sem sanção não é norma”.592
 

Consequência natural de um sistema punitivo fraco são a permissão e 

o estímulo em relação às condutas elencadas, transformando a redação da Lei 

Anticorrupção em uma cartilha para ser seguida por aqueles que possuem o 

poder econômico apto à inserção em um sistema de corrupções. 

 

 
 

Regional Federal da 1.ª Região, que decidiu sobre nova apreciação pelo CADE da situação da 

aquisição combatida. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM ECONÔMICA. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). ATO DE 

CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS (NESTLÉ E GAROTO). APROVAÇÃO TÁCITA POR 

DECURSO DO PRAZO (ART. 54, §7º, DA LEI N. 8.884/1994, ATUALMENTE REVOGADA). 

HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO CADE. SUSPENSÃO 

DO PRAZO PREVISTA EM LEI. AFERIÇÃO DA NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS. MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com o art. 

54, §§6º, 7º e 8º, da Lei n. 8.884/1994 (revogada pela Lei n. 12.529/2011), os atos de concentração 

submetidos à apreciação do Cade, deveriam ser apreciados no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o 

qual, não havendo deliberação, seriam considerados aprovados, exceto se houvesse suspensão do 

prazo em razão da necessidade de diligências imprescindíveis para a análise do processo. 2. No caso 

dos autos, não se configura a hipótese de aprovação automática, por decurso do prazo, do ato de 

concentração das empresas Nestlé Brasil Ltda. e Chocolates Garoto S.A., submetidos à apreciação do 

Cade, na forma da lei, considerando que houve a suspensão do aludido prazo, em face das diligências 

requeridas pela autarquia. 3. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo 

cinge-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso 

incursionar no mérito administrativo, a fim de aferir a prescindibilidade ou não da diligência requerida 

pelo Cade, com vistas ao julgamento do processo. 4. A interpretação da Lei n. 8.884/1994 não pode se 

desgarrar dos princípios insculpidos na Constituição Federal, que, visando proteger a ordem 

econômica, assegura a livre concorrência, reprimindo o "abuso do poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros" (arts. 170, 

inciso IV, e 173, §4º, da Constituição Federal). 5. Embargos infringentes desprovidos. A Seção, por 

unanimidade, negou provimento aos embargos infringentes” (EIAC 0015018-08.2005.4.01.3400, 

DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES  RIBEIRO,  TRF1  - CORTE ESPECIAL,  e-DJF1 

DATA:14/09/2018). Disponível em: <https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/index.xhtml>. 

Acesso em: 05 de novembro de 2018. 
592 “Se se concebe o Direito como uma ordem de coerção, a fórmula com a qual traduzimos a norma 

fundamental de uma ordem jurídica estadual significa: a coação de um indivíduo por outro deve ser 

praticada pela forma e sob os pressupostos fixados pela primeira Constituição histórica. A norma 

fundamental delega na primeira Constituição histórica a determinação do processo pelo qual se devem 

estabelecer as normas estatuidoras de atos de coação. Uma norma, para ser interpretada objetivamente 

como norma jurídica, tem de ser o sentido subjetivo de um ato posto por este processo - pelo processo 

conforme à norma fundamental - e tem de estatuir um ato de coação ou estar em essencial ligação com 

uma norma que o estatua. Com a norma fundamental, portanto, pressupõe-se a definição nela contida 

do Direito como norma coercitiva”. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João 

Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 35-36. 
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O impedimento da malversação do dinheiro público garantiria 

investimentos próprios do Estado ou emprego com responsabilidade dos 

investimentos nas licitações593, com a garantia da concorrência do mercado, 

viabilizando ainda mais a melhoria. 

Mas, não há como esquecer que dois fatores combinados são também 

propulsores à infração ao mercado. A temporariedade pela qual os governantes 

permanecessem nos postos594, fato necessário ao desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito, gera uma circunstância de incerteza futura de 

subsistência após o mandato, que fomenta e estimula a garantia de realização de 

negociações mais “lucrativas” e com proteção necessária para a ausência de 

punição, porque não sabem as consequências políticas subsequentes à gestão 

pública. 

O outro fator é claro e já foi mencionado. O grande volume 

patrimonial administrado e não fiscalizado, não sendo fonte de recursos 

particulares e, somente respondendo com patrimônio pessoal, após ações 

judiciais que se alongam no tempo, é elemento que permite, quanto o mais 

possível, a transação ilícita com o poder econômico dos grandes corruptores. Por 

isso, também, que a relação de interveniência do Poder Público no mercado é de 

longa data questionada na doutrina595, mas, em determinados casos, necessária 

para a subsistência do próprio Estado ou do próprio mercado. 

 

593 Em relação à atividade interna dos setores públicos de observância e de controle: “O controle 

interno deve ser visto então como meio de assegurar o melhor emprego dos recursos, de prevenir ou 

reduzir fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim para o cumprimento da missão do órgão 

público. Nesse sentido, diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de 

fraudes e abusos no processo de licitações, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das 

propostas e das alterações contratuais, da verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar 

direcionamento, fracionamento do objeto ou jogo de planilha”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 140. 
594 A Revista Eletrônica BBC Brasil noticiou em 08 de outubro de 2018, após o pleito eleitoral, a 

possibilidade de renovação dos cargos eletivos mais alta das últimas décadas, em face do cenário 

político-econômico vivenciado pelo País. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil- 

45780660>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
595 “Finalmente, como todo o actor de mercado, o Estado pode enganar-se e os seus erros são tanto 

mais graves quanto se trata de um actor importante. É por isso que deve saber reunir mais informações 

do que as que o mercado fornece espontaneamente ou encontrar os incitamentos próprios para os 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
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Do ponto de vista do mercado, também, em defesa, os grandes 

corruptores argumentam que o fornecimento de “propina” é “necessário”, 

porque, ao contrário, não conseguiriam trabalhar. A falha na argumentação é 

clara. 

Tal argumento apenas demonstra, em verdade, que, aquele que quer 

concorrer, tem que corromper. Como “todos” desejam, pela Teoria do Mercado, 

o aumento de lucro e a busca por uma demanda farta, em tese, passa a ser um 

fundamento do mercado a corrupção. 

Mas não é só. A mesma pessoa jurídica que “afirma que se não 

corromper” não consegue o contrato é a mesma pessoa jurídica que busca uma 

alternativa e uma solução para “conseguir” também altos lucros, sem cobrança 

de impostos596, e atingir o patrimônio público, que não tem fiscalização, haja 

vista que o detentor do controle é exatamente aquele que extrai vantagem 

indevida com a negociação ilícita. 

Por isso, sob tais aspectos, a aplicação adequada proporcional e 

coerente com as práticas ilícitas deve ocorrer. O rompimento de paradigma 

somente ocorre com a efetividade e com a presteza das investigações relativas 

aos fatos. Mas, diante do volume das relações negociais, poderá haver 

deficiência de apuração. 

 

 

 

 

 

 

revelar. Esta coacção inflecte seguramente o conteúdo das políticas públicas, mas não diminui em  

nada a sua imperiosa necessidade”. CARTELIER, Lysiane. Política Europeia da concorrência e 

novas regulações públicas. Tradução de Jorge Pinheiro. In: BART, Jean et al. Filosofia do direito e 

direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra de Gérard Farjat. Lisboa:  Instituto 

Piaget, 2001, p. 397. 
596 Até para que possamos entender um dos motivos de tendência de corrupção empresarial, temos as 

palavras de Geraldo da Silva Vieira: “Em síntese, o objetivo do planejamento tributário é promover 

economia de impostos. Antevendo as diversas situações jurídicas que podem se ligar a determinado 

ato ou negócio, o empresário/administrador pode procurar a forma menos onerosa do ponto de vista 

fiscal, orientando, assim, suas decisões administrativas”. VIEIRA, Geraldo da Silva. Reorganização 

societária e impactos no desempenho econômico-financeiro de empresas. In: SOUZA JÚNIOR, 

Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: concentração e poder econômico. 

Vol. 1. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 271. 
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Em acréscimo, o relacionamento entre as esferas, administrativa, civil 

e penal, para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas vinculadas, é de 

fundamental importância, posto que não deixaria quaisquer participantes ilesos 

das práticas ilícitas.597
 

De igual forma, as medidas somadas podem trazer as afetações quanto 

ao nome e ao patrimônio da pessoa jurídica, inclusive, viabilizando punições 

mais efetivas e evidentes para o mercado, garantindo aspectos de concorrência 

mais saudáveis. 

Em acréscimo, a efetivação de termos de compromisso de ajustamento 

de conduta pode afastar maiores prejuízos advindos do resultado final das 

medidas sancionadoras e das ações civis públicas decorrentes para as pessoas 

jurídicas. 

Com tal circunstância, se a pessoa jurídica for essencial para o 

desenvolvimento da concorrência, quando esta faz o contraponto com outra 

pessoa jurídica, com a realização do termo de compromisso de ajustamento de 

conduta, haverá possibilidade de possível manutenção de tal participante, fato 

que protege a concorrência, podendo evitar monopólios.598
 

Sob outra ótica, a publicidade e a atribuição de atos de corrupção à 

pessoa jurídica e aos proprietários e gerenciadores são medidas que, além das 

sanções privativas de liberdade ou de pagamentos de indenizações, realmente 

atingem o mercado e a concorrência, quanto à credibilidade e à estabilidade599
 

 

597 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 51. 
598 Quanto à atuação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), saliente-se notícia sobre 

representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) acerca do monopólio de 

ônibus na cidade de São Paulo. Disponível em: <https://idec.org.br/noticia/organizacoes-alertam-cade- 

sobre-risco-de-monopolio-nos-onibus-de-sp>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
599 Por exemplo, salientamos, em comento art. 88 da Lei da Concorrência: “Não obstante, o CADE 

consolidou entendimento no sentido de que, uma vez atingido um dos critérios estabelecidos no §3º, 

do artigo 54, o ato deveria ser submetido à apreciação das autoridades concorrenciais, a quem caberia 

a avaliação de seu potencial lesivo à concorrência”, diante do risco à segurança gerado pela 

generalidade, conforme o Ex-Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado”. BAGNOLI, Vicente; 

ANDERS, Eduardo Caminati; PAGOTTO, Leopoldo (organizadores). Comentários à nova lei de 

defesa da concorrência: lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011. São Paulo: Método, 2012, p. 

275. 

https://idec.org.br/noticia/organizacoes-alertam-cade-sobre-risco-de-monopolio-nos-onibus-de-sp
https://idec.org.br/noticia/organizacoes-alertam-cade-sobre-risco-de-monopolio-nos-onibus-de-sp
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que a pessoa jurídica ostenta, eliminando-as dos seus privilégios comerciais e de 

suas vantagens de mercado. 

O risco de atrelamento ao funcionamento corrupto da pessoa jurídica é 

também risco de mercado.600 Os concorrentes não desejarão perder uma faixa de 

mercado consumidor em razão de ilícitos praticados pelos membros do grupo 

econômico ou por parceiros terceirizados. Por esta razão, os instrumentos 

trazidos pela Lei Anticorrupção necessitam ser bem aplicados para os efeitos 

positivos à concorrência. 

A aplicação insuficiente e desproporcional somente agravará as 

situações comerciais e os sistemas de retroalimentação601 já mencionados 

garantirão a manutenção do sistema de corrupção. 

Por fim, caso seja constatado o caso de impossibilidade de outras 

medidas mais equânimes, a medida de extinção empresarial poderá ocorrer. 

Neste caso, apesar de se argumentar a impossibilidade de aplicação de tal 

sanção, diante das afirmações já expostas no capítulo próprio, pode 

corresponder, por vezes, à medida mais efetiva para a solução das situações 

negociais corruptas. 

 

 

 

 

 
 

600 “Nenhum investidor compra ações de uma sociedade por ‘x’ esperando que posteriormente as 

mesmas valham ‘x menos y’, muito pelo contrário, busca-se que suas ações valorizem sempre mais. 

Nesse sentido, o investidor de mercado de ações poderia tomar por parâmetro, apenas para fins 

exemplificativos, as seguintes análises a fim de melhor considerar o ‘risco da corrupção’ da sociedade 

em que tem interesse de investir: a) avaliar o seguimento de mercado [...] é o único que exige a 

implementação de Código de Conduta assim como funções de compliance, controles internos e riscos 

corporativos pela companhia; b) confirmar se ela optou por [...] informar em seus formulários de 

referência que adota um programa de integridade [...] c) consultar o sítio eletrônico da CGU e buscar 

informações sobre processos administrativos instaurados contra a companhia”. BERTONCELLO, 

Fernando R. M.; OLIVEIRA, Nilo Júnior de. O direito como instrumento de combate à corrupção 

e promoção de investimentos seguros. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. 

Poder econômico e estado: ingerências e limites do estado. Vol. 3. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, 

p. 221-222. 
601 Em relação às barreiras de entrada no mercado, salientamos as palavras de Calixto Salomão Filho 

sobre o tema: “As barreiras à entrada são, assim, um dos principais elementos catalisadores do poder 

no mercado, que permite transformá-lo em verdadeira dominação dos mercados”. SALOMÃO  

FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 185. 
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De forma clara, a indagação que se faz sobre os reflexos da extinção 

da empresa e de eventuais circunstâncias negativas resultantes não prospera na 

medida em que o dinamismo do mercado e do sistema autônomo de regulação 

poderá redimensionar o espaço deixado pela pessoa jurídica extinta, conforme 

será analisado no tema seguinte, em relação aos reflexos trazidos para o  

mercado em geral em relação à eficácia da Lei Anticorrupção. 

 

 
3.3 RESULTADOS EM FACE DA COLETIVIDADE E ABSORÇÃO PELO 

MERCADO DA NOVA REALIDADE GERADA PELAS SANÇÕES 

APLICADAS 

 

Após a identificação das sanções administrativas e judiciais advindas 

da Lei Anticorrupção, observamos os efeitos que podem surtir na pessoa jurídica 

e a necessidade de uma efetividade na aplicação de tais sanções para obtenção 

de um combate efetivo ao negócio corrupto envolvido, que atinge o patrimônio 

público do Estado. 

De igual forma, com a análise dos efeitos internos da relação negocial 

e da própria pessoa jurídica, antes da realização do negócio, quanto ao mercado 

e à concorrência que fomentam a formação da vinculação público-privada, 

devemos observar os resultados exteriores para os espectadores das relações 

negociais. 

Assim, torna-se necessário o entendimento de como a coletividade de 

empresas, que representam aquele mercado afetado pela aplicação das sanções, 

receberá a nova realidade e qual nova realidade estará implementada no  

mercado para as negociações futuras. 

Com base na posição em que a pessoa jurídica permanecerá, seja ou 

não na condição de “superastro”, poderão o mercado e a coletividade receber 
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esta nova realidade para suposta inovação602 concorrencial ou higienização do 

sistema concorrencial, recriando ou desenvolvendo novas posturas para o 

funcionamento da concorrência603, com novas regras, novos participantes604 e 

novas posturas que contribuirão positivamente com o resultado das relações 

negociais público-privadas. 

 

 

 

 
 

602 “De outra monta, não se pode perder de vista a posição que a inovação tecnológica ocupa no 

processo de desenvolvimento econômico [...]”. SZAJNBOK, Lucienne Michelle Treguer Cwikler. 

Inovação e competitividade no brasil à luz da economia e do direito. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur 

Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: concentração e poder econômico. Vol. 1. 

Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 155. 
 

603 Em matéria “Concorrência na Economia Digital”, pulicada no jornal eletrônico Valor Econômico, 

em 08 de agosto de 2017, houve a menção por Vicente Bagnoli e Maria Fernanda Madi ao fenômeno 

da concorrência nas empresas de informática e interação: “Esta questão tornou-se particularmente 

evidente com a operação Facebook e WhatsApp. Apesar de a transação ter sido avaliada em US$ 19 

bilhões, a empresa WhatsApp não atingia os critérios de faturamento e volume de negócios  

domésticos necessários na maioria dos regimes de controle de fusão dos Estados-membros da União 

Europeia, muito menos os critérios da própria Comissão Europeia, não obstante a mesma ter sido 

submetida e aprovada. Este é um fenômeno que se repete em muitas operações envolvendo empresas 

de tecnologia. O valor de mercado destas empresas e o impacto competitivo das operações podem ser 

expressos no valor da transação, mas não refletir, necessariamente, no volume de negócios ou no 

faturamento, critério utilizado por exemplo pelo Cade para definir quais operações devem ou não ser 

submetidas para a análise concorrência. Outra importante questão a ser discutida é o potencial abuso 

de posição dominante destas empresas, que podem levar a situações de preços abusivos e fechamento 

de mercados, entre outros ilícitos concorrenciais. No mês de maio, o Facebook foi multado pela 

autoridade de concorrência italiana por abuso de posição dominante em prejuízo ao consumidor, após 

anunciar alterações na política de privacidade do WhatsApp”. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/legislacao/5071190/concorrencia-na-economia-digital>. Acesso em: 05 de 

dezembro de 2018. 
604 “[...] a orientação de boa parte do orçamento científico e militar para o campo de pesquisa e 

desenvolvimento garante a liderança tecnológica e estabelece uma diferença importante ao assinalar a 

hierarquia conquistada e a amplitude dos meios postos em ação pelos Estados Unidos. O objetivo é a 

preservação das relações de dominação política e social e os modos de vida determinantes na 

acumulação de capital. Não se trata de mero acaso ou consequência da II Guerra Mundial. Trata-se de 

um planejamento estratégico bem-sucedido realizado pelos Estados Unidos da América. A internet, o 

GPS, touch screen ou a própria nanotecnologia são direcionados aos objetivos militares. A internet, 

exemplo mais enfático, tinha como objetivo viabilizar um sistema de comunicações que não pudesse 

ser interrompido por avarias locais. Em época de Guerra Fria, a preocupação dos militares era uma 

rede de telecomunicações que não possuísse uma central e que não pudesse ser destruída por nenhum 

ataque localizado”. “E tais tecnologias são deliberadamente insculpidas no mercado privado para que 

se renove o ciclo de inovação. Sem um mercado que exija novidades, a tendência é contentar-se com a 

obsolescência. De tal forma, as instituições que atuam em conjunto com o Estado também se 

desenvolvem, formando uma rede de cooperação virtuosa”. PINTO, Felipe Chiarello de Souza; 

PSCHEIDT, Kristian Rodrigo. Inovação e soberania: a necessidade do investimento estatal em 

p&d: o investimento estatal em tecnologia como forma de manutenção de hegemonia. Revista 

Novos Estudos Jurídicos - eletrônica, vol. 21, n. 2, mai./ago. 2016, p. 428 e 432. 

http://www.valor.com.br/legislacao/5071190/concorrencia-na-economia-digital
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3.3.1 Manutenção da pessoa jurídica sem aplicação efetiva das sanções 

 
 

Em resultado da aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, 

comentamos e expomos os aspectos de cada sanção e suas virtudes para 

contribuírem positivamente em relação à concorrência. 

Em análise das sanções, em um primeiro ponto de vista, podemos 

analisar os aspectos de uma aplicação deficiente ou de uma ausência de 

aplicação com a concessão indevida de benesses, o que não afetaria a pessoa 

jurídica na posição ocupada nas relações negociais corruptas em questão. 

Analisamos que a aplicação cumulativa de sanções, que é permitida605, 

poderá trazer maior efetividade e abrangência para o combate aos atos 

anticorrupção, pois são autônomas e de naturezas diversas, como são complexas 

tais relações negociais. 

A ausência de efetividade, diante dos argumentos já expostos, pode 

fomentar o senso de impunidade606, que será facilmente absorvido pelo custo de 

gerenciamento da pessoa jurídica, diante de suas atividades. Tal circunstância 

demonstrará que a pessoa jurídica se manterá na mesma posição de mercado e 

de concorrência que ostentava. 

Por isso, cumpre-nos recordar neste raciocínio que os sistemas de 

retroalimentação mencionados, quais sejam, financeiro, que está relacionado ao 

poder econômico empresarial, tributário, com a concessão de benesses, político, 

na medida em que as negociações se manterão em operação, e concorrencial, 

quanto à posição de “superastro” da pessoa jurídica, e de outros sustentados, 

trarão uma ausência de modificação de cenário de mercado e de concorrência. 
 

605 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/13): uma 

visão de controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 109-110. 
606 “A figura do corruptor, daquele que tem a iniciativa de corromper, que detém o poder econômico 

que é o principal propulsor da corrupção, precisa de um tratamento que abranja a hipótese de a  

conduta ser praticada pela pessoa jurídica, no seu interesse econômico. Hoje em dia a empresa possui 

interesses que estão distintos das pessoas físicas que a compõem e possuem relevância econômica, 

social e política que necessita de controle mais efetivo por parte do sistema legislativo”. SMANIO, 

Gianpaolo Poggio. O sistema normativo brasileiro anticorrupção. In: FILHO, Alexandre J. 

Carneiro da Cunha et al. 48 visões sobre a corrupção. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 744. 
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Mas não é somente a manutenção de igual situação que deve ser 

objeto de atenção. A manutenção do sistema em funcionamento, sem a 

efetividade das punições, traz uma proteção ainda maior para os participantes 

das relações corruptas, pois, não somente pela condição de “superastro”, mas 

também pelo desestímulo de todo o setor envolvido, não ocorrerão as afrontas e 

os embates de concorrência necessários para a alteração da relação 

retroalimentada pelo sistema. 

A estagnação das posições de mercado é extremamente favorável para 

quem possui o domínio de mercado. Esta pessoa jurídica se manterá, cada vez 

mais, intocável em sua posição, criando níveis profundos de dependência pela 

especialidade ou pelo poder econômico para o Poder Público que depende de 

suas atividades e extrai, por meio da relação corrupta, a manutenção de afronta 

do patrimônio público. 

Em sentido contrário, para aqueles que não tiveram o efetivo acesso 

ao mercado, a estagnação é altamente prejudicial ao desenvolvimento 

econômico fomentado pela concorrência. Todas as pessoas jurídicas que 

poderiam ter aberto o campo das oportunidades concorrenciais restarão isoladas 

de uma fatia do mercado importante para seus desenvolvimentos. 

Para as relações de concorrência, quanto maior o número de 

participantes, ou seja, quanto maior a competitividade607, melhor será o 

resultado para o mercado, que usufruirá de novos produtos, novos serviços e 

 

 

 

 

607 Ainda em relação às transformações econômicas para a demonstração de novas realidades, fato que 

fomenta a concorrência, salientamos que: “Quando aparecem mudanças espontâneas e descontínuas no 

gosto dos consumidores, trata-se de uma questão de súbita mudança dos dados, a qual o homem de 

negócios deve enfrentar, por isso é possivelmente um motivo ou uma oportunidade para adaptações de 

seu comportamento que não sejam graduais, mas não de um outro comportamento em si mesmo. 

Portanto esse caso não oferece nenhum outro problema além de uma mudança nos dados naturais, nem 

requer nenhum método novo de tratamento; razão pela qual desprezaremos qualquer espontaneidade 

das necessidades dos consumidores que possa existir de fato, e admitiremos que os gostos são 

‘dados’”. SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação 

sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: 

Nova Cultural, 1997, p. 75. 
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novas tecnologias trazidas pelas inovações608, que naturalmente ocorrerão para 

que os competidores possam disputar tais fatias do mercado. 

Evidentemente, a manutenção da estagnação com a dominação de 

mercado pelos “superastros” não punidos adequadamente pela Lei 

Anticorrupção é a consequência mais negativa que se pode extrair das apurações 

e das aplicações indevidas das punições à pessoa jurídica. 

As relações de corrupção sedimentadas e contatadas pelos 

intermediários e participantes das negociações ilícitas somente se fortalecerão, 

sendo que os próprios participantes vão se empenhar arduamente para a busca de 

mecanismos de benefícios ilegais, outras trocas de favores, rolagem de dívidas, 

argumentações jurídicas não embasadas, mas que influenciam, por exemplo, o 

Poder Judiciário609, no sentido de imputar consequências aos outros setores que 

poderiam estar afetados, mas que, em verdade, poderiam se adequar pela 

absorção do mercado, como é o caso da geração de empregos do setor. 

As blindagens econômicas, tributárias, concorrenciais, que fomentam 

o sistema de retroalimentação, serão as ferramentas mais efetivas para evitar que 

a pessoa jurídica possa realmente ser punida pelas condutas ilícitas praticadas. 

 

608 Quanto às plataformas de internet e à inovação pelo BIG DATA, salientamos a posição dos 

“smallers players” nas palavras de Vicente Bagnoli: “Still regarding the consumer perspective, as 

noticed at The NY Times, the most glaring and underappreciated fact of internet-age capitalism is that 

people are in an inescapable thrall to one of the handful of American technology companies that now 

dominate much of the global economy, the so called by the newspaper as the Frightful Five: Amazon, 

Apple, Facebook, Microsoft and Alphabet, the holding company of Google. ‘Their growth has 

prompted calls for greater regulation and antitrust intervention’. From the business perspective, 

mergers and acquisitions and market power, especially concerned with platforms, directly affects 

competition of smaller players that hardly can compete with players that act on different levels of the 

market and processing Big Data in their benefit”. BAGNOLI, Vicente. The big data relevant market 

as a tool for a case by case analysis at the digital economy: could the eu decision at 

facebook/whatsapp merger have been different? (June 12, 2017). Ascola Conference, p. 11. 

Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3064795> or 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3064795>. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064795>. Acesso em: 05 de dezembro de 

2018. 
609 Nas palavras de Marcelo Papaléo de Souza, no sentido de se evitar a falência empresarial como 

causa de geração de desemprego: “[...] a falência, na atual fase de evolução do instituto, deveria 

preocupar-se com a permanência da empresa e não apenas com a sua liquidação judicial”. SOUZA, 

Marcelo Papaléo de. A recuperação judicial e os direitos fundamentais trabalhistas. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. 06. 

https://ssrn.com/abstract%3D3064795
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3064795
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Diante da gravidade dos atos e dos negócios ilícitos de corrupção, não 

há como se defender que a pessoa jurídica permaneça ilesa, pois o sistema do 

capital aplicado ao poder econômico e a necessidade de extração de lucros a 

qualquer custo transformarão o agir ético empresarial610 em potencial altamente 

negativo, afetando o poder econômico do patrimônio público, gerando os 

prejuízos diretos e indiretos para a coletividade. 

A possibilidade de usufruir de altos lucros, sem a devida fiscalização, 

porque o agente fiscalizador é o próprio comparsa na consecução da negociação 

corrupta, é o fator impulsionador para a tomada de decisões empresariais no 

sentido de violação da legalidade611, com o fim de imunidade de punição, caso 

os fatos sejam constatados. 

Por tais motivos e preocupações, é com resguardo e atenção que as 

benesses deverão ser analisadas e confrontadas, pois, apesar de minimizarem as 

consequências altamente danosas para todos com a descoberta de negociações 

corruptas, se aplicadas de forma não apropriada, trarão, em vez de solução, um 

fomento altamente pernicioso das condutas corruptas. 

Em acréscimo, a combinação adequada de sanções aplicadas poderá 

trazer a proporcionalidade e a adequação necessárias para apresentar uma 

resposta eficaz para as negociações corruptas. A aplicação isolada ou parcial de 
 

610 “As condições nas quais os empresários podem aparecer - deixando-se de lado as condições 

econômicas e sociais gerais da economia concorrencial - estão apresentadas no capítulo II e podem ser 

formuladas incompleta e brevemente como a existência de novas e mais vantajosas possibilidades do 

ponto de vista econômico privado - uma condição que deve ser sempre cumprida; a acessibilidade 

limitada dessas possibilidades por causa das qualificações pessoais e circunstâncias exteriores que são 

necessárias e uma situação econômica que permite um cálculo razoavelmente confiável. Por que os 

empresários aparecem nessas condições não é mais problemático, se se aceitam as proposições 

implícitas em nosso conceito de empresário, do que o fato de que qualquer pessoa se apodera de um 

ganho que esteja imediatamente ante seus olhos”. SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do 

desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo 

econômico. Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 203. 
611 A liberdade gerencial da empresa, diante do direito privado, permite a ação, desde que  não 

proibida. Todavia, esta liberdade traz uma possibilidade de agir, mesmo ilegalmente, até que não 

descoberta a ação delituosa. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que 

a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público 

significa ‘deve fazer assim’”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 88. 
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sanções, quando não ocorrerem benesses, pode trazer ineficiência e proteção à 

pessoa jurídica que usufrui do sistema de corrupção, seja porque é inócua, seja 

porque não traz efetividade612, haja vista que é dependente de outras sanções, 

por exemplo, no caso de aplicação de multas ínfimas, sem a publicação de 

editais extraordinários para o anúncio ao mercado sobre o comportamento 

empresarial. 

Por isso, em esfera administrativa e em esfera judicial, a atenção 

deverá ser atribuída para as consequências no mercado e na concorrência, não 

somente em relação aos argumentos jurídicos defensivos de autopreservação ou 

de manutenção de empregos, mas, também, para possibilitar a geração de uma 

nova situação de lisura para o exercício da livre concorrência descontaminada de 

sistemas de retroalimentação da corrupção. 

 
 

3.3.2 Manutenção da pessoa jurídica com aplicação efetiva das sanções: 

adequação ou exclusão da concorrência 

 
Diante do fato de que não haverá possibilidade de fomentar a 

manutenção estagnada da relação negocial corrupta, em face das consequências 

altamente negativas para a coletividade geradas pela impunidade empresarial, 

devemos estimular a aplicação adequada e proporcional, que poderá trazer uma 

readequação de situações jurídicas em face do mercado e da concorrência, sob 

pena de geração de impunidade.613
 

 

 

612 Neste ponto, trazemos a lição de Luís Roberto Barroso, quando se menciona o sistema jurídico apto 

a trazer uma interpretação coerente para os institutos a serem aplicados, diante do ponto de vista 

constitucional: “A Constituição é responsável pela unidade do sistema, ao passo que a harmonia é 

proporcionada pela prevenção ou pela solução de conflitos normativos. Os diferentes ramos do Direito 

constituem subsistemas fundados em uma lógica interna e na compatibilidade externa com os demais 

subsistemas”. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 335. 
613 Quanto aos acordos de leniência, “a impunidade destrói qualquer estímulo à colaboração, haja vista 

que o infrator não busca auxiliar a Administração por altruísmo, mas sim pelo intuito de obter um 

benefício individual”. MARRARA, Tiago. Comentários ao art. 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia 
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Em primeiro plano, a aplicação das sanções poderá acarretar uma 

situação ainda benéfica para a pessoa jurídica, mas saudável para o mercado, 

que é a imposição consequencial de adequação do comportamento empresarial. 

Poderíamos questionar se esta medida já não estaria inserida nos 

acordos de leniência com a abstenção imediata da prática de condutas. Evidente 

que está. Todavia, não são somente as práticas de condutas ilícitas que estariam 

inseridas neste momento consequencial. 

Nesta ótica, estamos demonstrando que a implementação de regras de 

“compliance”, por exemplo, a mudança de postura negocial e o respeito às 

regras de licitude contratual de mercado, para as futuras negociações e para o 

futuro do desenvolvimento da própria pessoa jurídica, serão imprescindíveis 

para a empresa infratora. 

Assim, a imposição de sanções precisas apresentará à pessoa jurídica a 

necessidade de uma reengenharia de atividades614, com a reestruturação de 

custos, com a transparência de atos, principalmente os contábeis, e com a 

mudança do agir ético na tomada de decisões. 

A adequação não poderá permanecer em segundo plano, pois, diante 

da constatação de que a pessoa jurídica pertenceu ao sistema de corrupção, as 

atividades futuras serão amplamente monitoradas com eficiência por parte dos 

órgãos de fiscalização, criando-se um histórico, com fundamento nas bases dos 

 

 

 
 

Zanella; MARRARA, Tiago (coordenadores). Lei anticorrupção comentada. Belo Horizonte: 

Fórum, 2017, p. 199. 
614 Nas palavras de Robert Hayes e outros, “no nível mais básico, a RPN envolve a transformação de 

processos organizados em estágios de processos em fluxos em linha. Isso exigiu que atividades 

limitadas por uma supervisão direta em uma organização hierárquica fossem substituídas por tarefas 

mais abrangentes realizadas por equipes ou pessoas multifuncionais em uma organização mais 

horizontal. A estrutura resultante ficou muito parecida com o ideal da produção enxuta, porém a 

abordagem era totalmente diferente. Em vez de uma série de pequenos passos contínuos, iniciados por 

pessoas de todos os níveis da organização por um longo período de tempo, a reengenharia foi 

impulsionada pelos altos cargos, geralmente com pessoas de fora da organização agregando maior 

responsabilidade”. HAYES, Robert; PISANO, Gary; UPTON, David; WHEELWRIGHT, Steven. 

Produção, estratégia e tecnologia: em busca da vantagem competitiva. Tradução de Marcelo 

Klippel. Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 36-37. 
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cadastros e no conhecimento por parte das instituições, também, financeiras615, 

que acompanhará o nome empresarial. 

Apesar de implícito e não notado sensivelmente pelo mercado, o 

reajuste de condutas empresariais se tornará obrigatório comercialmente, mesmo 

que não constante de regras impostas, mas sim pela necessidade de modificação 

para demonstrar que seu agir ético não estará mais atrelado aos atos corruptos, 

reconstruindo o nome empresarial e a respeitabilidade da marca616 que a pessoa 

jurídica ostenta. 

Por isso, em casos desta natureza, algumas empresas criam a função 

de administrador sem vínculo estrutural ou societário, para viabilizar a 

modificação de conceito de mercado, com a demissão de tal administrador617, 

devidamente veiculada no mercado, com o intuito de demonstração de que a 

pessoa jurídica está acima dos atos negociais ilícitos praticados por tais gestores 

e que preza pelo adequado cumprimento das regras legais e da lealdade do 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

615 Defendido por Renato Silveira e Eduardo Saad-Diniz que as instituições financeiras e empresas de 

capital aberto também teriam o dever de contribuir com a produção probatória em termos de lavagem 

de dinheiro. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal 

e lei anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 272. 
616 “Na economia contemporânea, as marcas continuam tendo como função principal distinguir 

produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes perante o mercado consumidor [...] Como ativo 

inatingível diferenciador entre produtos e serviços apostos no mercado, a marca possui uma natureza 

pró-competitiva, com a capacidade de acirrar a rivalidade entre concorrentes que traz como benefício 

um pluralismo de ofertas à disposição de consumidores”. BUENO, Neide. O poder econômico das 

marcas e a regulação da concorrência em atos de concentração. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur 

Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder econômico e estado: direito concorrencial, direitos humanos e 

direito penal econômico. Vol. 2. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 56. 
617 A revista eletrônica Forbes Brasil elencou em notícia de 29 de agosto de 2017 CEO´s já demitidos 

de empresas estrangeiras por atos contrários às finalidades da pessoa jurídica, até por atos de má 

gestão, preservando a integridade de mercado, como instrumento de garantia de confiança de 

investidores. Em nosso território, a reportagem menciona a situação do empresário Joesley Batista,  

que gerou desconforto pela responsabilização de queda de quase 30% das ações da empresa JBS. 

Disponível em: <https://forbes.uol.com.br/listas/2017/08/8-ceos-demitidos-por-justa-causa/>. Acesso 

em: 20 de outubro de 2018. 
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A readequação é medida essencial à empresa para a sobrevivência no 

mercado e na concorrência. As medidas podem ser tomadas. Mas, o que a 

pessoa jurídica pode ter como sanção severa é a exclusão do mercado. Mesmo 

que a pessoa jurídica possa se manter com suas atividades, para seus fins 

negociais, precisa encontrar fatias de mercado para concorrer, pois, do contrário, 

mesmo que não receba a sanção de extinção, assim estará para o mercado. 

Quando as medidas de readequação de posturas empresariais não são 

suficientes para reconsiderar a posição de mercado da pessoa jurídica, poderá 

haver o fenômeno de exclusão do mercado pelo próprio mercado. A imagem 

empresarial deteriorada pelos atos negociais corruptos praticados e constatados, 

mesmo que a empresa tente demonstrar que mudou sua forma de agir, é um dos 

fatores que afetam a credibilidade do mercado. 

Para tanto, basta verificar o movimento do mercado financeiro, 

quando há notícias negativas sobre uma determinada empresa618, sob os aspectos 

de falência, de dívidas, de atos de corrupção ou de negociações infrutíferas619, 

por exemplo. A diminuição dos valores de mercado, patrimônio e lucro anual, 

dos valores de ações e a interrupção de negociações em andamento são 

fenômenos muito comuns para aqueles que possam estar envolvidos em 

negócios ilícitos. 

 

 

 

 
 

618 Resultado no sistema ilícito gerado pela empresa OGX, do empresário Eike Batista, que ocasionou 

a diminuição financeira da pessoa jurídica e sua prisão, em face dos desdobramentos da operação Lava 

Jato no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/eike-batista- 

viu-imperio-ruir-com-derrocada-da-ogx-relembre-trajetoria.ghtml> e 

<https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7501621/eike-batista-condenado-anos- 

prisao-multa-milhoes>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. Neste sentido, ainda, salientamos a 

condenação exarada nos autos do Processo criminal n.º 0501634-09.2017.4.02.5101, que tramitou 

perante a 7.ª Vara Criminal da Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, atribuindo a 

pena de 30 (trinta) anos de reclusão ao referido empresário. 
619 No caso de recuperação judicial da empresa OGX, quanto à exploração de petróleo, após notícias 

em ilícitos financeiros e criminais, teve sua situação divulgada em 28 de agosto de 2017 pela revista 

Infomoney, a saída da situação de recuperação judicial. Disponível em: 

<https://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/6909412/caso-perdido-renascimento-licoes- 

aprendidas-pela-ogx-para-sair-recuperacao>. Acesso em: 05 de novembro de 2018. 

http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7501621/eike-batista-condenado-anos-
http://www.infomoney.com.br/ogxpetroleo/noticia/6909412/caso-perdido-renascimento-licoes-
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Outras pessoas jurídicas, que ainda não foram atingidas pelos atos 

ilícitos, não terão políticas internas de interligação com as pessoas jurídicas que 

poderão estar envolvidas nos escândalos de corrupção. A imagem e a aparência 

para o mercado são fatores essenciais para a sobrevivência mercantil. 

Por isso, o que a pessoa jurídica terá que combater, agora em situação 

futura em relação aos atos de corrupção, é a exclusão pelo mercado de suas 

atividades, fato que trará, automaticamente, altos prejuízos ou até a dissolução 

pela exclusão. 

Se a pessoa jurídica não tiver como ingressar no mercado, suas 

atividades estarão amplamente comprometidas. Se a pessoa jurídica não obtiver 

êxito na busca de novos mercados, também permanecerá reduzida em 

possibilidades ou até impossibilitada de continuar suas atividades. 

A redução de mercado pode transformar a empresa, que antes era 

considerada como “superastro”, agora, como integrante comum do mercado. Tal 

situação gera inovação de mercado e, portanto, estimula a concorrência, 

fortalecendo as relações negociais. 

Mas, se não encontrar outras pessoas jurídicas para realizar os atos 

negociais ou perder a principal fonte de sustento e de manutenção da existência 

empresarial, estará excluída pelo mercado e, até, destinada à extinção 

econômica, diante da insuficiência de lucros para a manutenção de seus custos 

gerenciais. 

 

 

3.3.3 Extinção da pessoa jurídica com a dissolução compulsória e o novo 

mercado gerado 

 
Observamos que pode ocorrer, ainda, uma situação fática que incide 

sobre a pessoa jurídica, diante das punições, que é a dissolução compulsória. 

Após o entendimento das consequências anteriores, é de se salientar que existem 
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empresas que, depois de alcançarem patamar de “superastro”, poderiam estar 

imunes em relação às demais punições salientadas nos itens anteriores. 

Há possibilidade de se constatar ainda que não somente pessoas 

jurídicas de destaque, mas também aquelas que atingem uma condição 

econômica de grande independência podem estar imunes às sanções mais tênues 

na Lei Anticorrupção. 

Por isso, na dependência de todos os critérios já mencionados no art. 

7.º da Lei n.º 12.846/13620, há a necessidade de imposição da pena máxima que é 

a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Neste ponto, podemos identificar 

que haverá a exclusão forçada da pessoa jurídica de todo o mercado, com a 

aplicação da sanção mais severa. 

Neste raciocínio, sem a necessidade de retornar à discussão sobre a 

viabilidade de aplicação da dissolução compulsória, devemos indicar os fatos 

consequenciais à aplicação da medida para o mercado e para a concorrência. A 

exclusão de um participante das regras do jogo de mercado certamente trará 

consequências para a concorrência, pois o participante não terá mais suas 

características e seu poder econômico para competir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620 BRASIL. Lei n.º 12.846/13: “Art. 7.º  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”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011- 

2014/2013/Lei/L12846.htm>. Acesso em: 18 de outubro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
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Com a sua retirada do mercado, há a abertura de uma lacuna 

importante, pois tal posição de mercado será ocupada por um dos participantes. 

Em se tratando de mercado, no que tange à concorrência, há uma posição de 

importância de disputa621, porque a pessoa jurídica dissolvida e excluída 

forçadamente certamente ocupou um espaço diferenciado, manteve um 

privilégio de mercado e, até, um domínio sobre determinado setor. 

Em assertivas de Luigi Zingales, “para que a magia dos mercados 

funcione, a arena deve ser mantida em condições de igualdade e aberta a novos 

participantes”.622
 

Além disso, o fato de exclusão forçada da pessoa jurídica do mercado 

gera uma situação similar aos fenômenos da inovação destruidora, pois haverá o 

rompimento das relações negociais anteriores disciplinadas e determinadas pela 

pessoa jurídica dominante e os setores públicos envolvidos. 

Com isso, novas formas de contratação e de regras de editais podem 

surgir, em face das condições econômicas das pessoas jurídicas restantes para a 

disputa de mercado. Inegavelmente, o espaço permitirá a implementação de 

regras mais transparentes, a aplicação de novas cláusulas contratuais, a criação 

de novo mercado para o tema específico e a adequação das exigências em face 

das características econômicas novas das pessoas jurídicas restantes, dentre 

outras medidas documentais e de gerenciamento empresarial. 

O resultado, portanto, transmuda-se em situação fática de mercado de 

intensificação da disputa, com a movimentação das pessoas jurídicas, que 

estarão no embate entre si para prevalecerem no setor aberto pela pessoa jurídica 

dissolvida. 
 

621 Ainda retornando aos aspectos da corrupção na Itália e no Brasil, quanto à construção de estádios  

de futebol, leciona Rodrigo Chemim que: “Combater eficazmente a corrupção implica arejar o 

mercado, ampliar a livre concorrência e diminuir os gastos públicos, permitindo que o dinheiro que 

antes ia para o bolso de políticos corruptos possa ser destinado à melhoria de vida da população 

carente. Mais do que isso: combater a corrupção eficazmente garante expandir a confiança da 

população nas relações com o Estado e até mesmo nas relações interpessoais”. CHEMIM, Rodrigo. 

Mãos limpas e lava jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 70. 
622 ZINGALES, L. Um capitalismo para o povo: reencontrando a chave da prosperidade 

americana. Tradução de Augusto Pacheco Calil. São Paulo: BEI, 2015, p. 40. 
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A disputa não está afeta somente ao combate comercial com as 

empresas concorrentes de forma horizontal, para a concorrência a ser estipulada, 

pois esta ainda está relacionada ao mercado em geral, com disciplinas gerais 

para o mercado direcionado a uma fatia de mercado. 

A concorrência, que está afeta à disputa dos pagamentos do 

patrimônio público, neste momento, passa a ter novamente uma situação de 

negociações e embates verticais com os órgãos públicos, para o ganho de espaço 

e para a apresentação empresarial ao setor público. 

De forma clara, constatamos que este contato deveria ser efetivado 

somente mediante a apresentação de propostas licitatórias em um certame 

vinculado ao edital, respeitando-se os princípios da administração e dos 

contratos administrativos.623
 

Todavia, existem contratações que estão dispensadas de licitação e, 

portanto, o contato é realizado de forma direta com o Poder Público, para 

obtenção daquela fatia de mercado. Muitas vezes, a fatia de disponibilidade de 

mercado é baixa, o que justificaria a dispensa. 

Por isso, há importância de entendimento da prática do lobista624 em 

tais esferas, seja para inserir a nova empresa no referido mercado, que está em 

 
623 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p. 87-103 e 213-218. 
624 “A boa regulação e a defesa da concorrência são antídotos fundamentais contra a corrupção. Isso 

porque tais áreas de política pública visam combater as distorções provocadas pela concentração do 

poder econômico. Este último reflete, em parte, o elevado poder de mercado que determinadas 

empresas, privadas ou estatais, possuem. [...] De fato, a redução do poder dos monopólios em geral 

constitui fator anticorrupção. O monopólio representa, em grande número de casos, um privilégio. 

Para mantê-lo, o monopolista dedica recursos e energia para fazer lobby nem sempre lícito. Em 

contraste, quando submetida à competição, a empresa é obrigada a colocar suas energias em novos 

produtos e processos. O debate sobre a relação entre poder de mercado e taxa de inovação, que foi 

discutido pelos professores Luciano e Calixto, merece atenção especial. As evidências sugerem que a 

inovação requer alguma concentração de mercado. Porém, é igualmente verdadeiro que a taxa ótima 

de concentração do ponto de vista de estímulo à inovação não é o monopólio. A existência de maior 

número de rivais, a atuação sistemática do Estado para reduzir as barreiras regulatórias e a repressão 

ao abuso de poder econômico são estímulos essenciais ao progresso técnico” FERRAZ JUNIOR, 

Tercio Sampaio; OLIVEIRA, Gesner; ALVES, Alaôr Caffé. 

. In 

. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; SALOMÃO FILHO, Calixto; NUSDEO, 

Fabio (organizadores). Barueri: Manole, 2009, p. 170-171. 
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menor potencial, seja para inserir a pessoa jurídica vindoura em uma 

apresentação em parcela menor, para posteriormente ingressar nas maiores 

disputas concorrenciais geradas por licitações futuras com o Poder Público. 

Neste ponto, também em entendimento da condição do lobista, com o 

afastamento da pessoa jurídica pela dissolução compulsória, este poderá 

aparecer em futuras negociações também para garantir uma condição de 

privilégio em relação ao setor público. No caso, estamos mencionando a geração 

de um novo relacionamento corrupto com os agentes públicos responsáveis pela 

criação do mercado público-privado. 

A situação fática gerada é importante, do ponto de vista da Lei 

Anticorrupção, haja vista que a relação corrupta poderá ser ocupada por novos 

participantes, havendo nova situação de dependência e novos contornos ainda 

mais desenvolvidos, para que estes novos participantes não sejam descobertos, 

investigados e punidos como os anteriores excluídos. 

A inovação, neste exemplo, poderá afetar as novas formas de 

documentação e de ocultação das relações negociais ilícitas, desenvolvendo a 

prática de infrações mais complexas. Assim, as renovações são as situações que 

não podem prescindir de maior atenção e de fiscalização dos atos, por parte dos 

órgãos públicos responsáveis.625
 

Outra forma de entendimento do tema está afeta, também, às fusões e 

às incorporações empresariais. Tais situações de mercado, também fiscalizadas 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), podem 

representar um mecanismo de aglutinação empresarial para que os novos 

 

 

625 “O Estado pode exercer um papel de liderança, planejando-a a partir de interesses econômicos, mas 

também de outros interesses estratégicos da nação. Essa compreensão, naturalmente, vai de encontro à 

ideia de um Estado burocrático, de um estorvo, de um ‘mal necessário’, ou de uma instituição que 

apenas regule determinadas relações de mercado. [...] Não se trata, na atuação do Estado, de apenas 

‘reduzir os riscos’, mas de inserir neste processo uma instituição que atua de forma ousada e 

eficiente”. SILVA, Virgínia Gomes de Barros e. O papel do estado como agente empreendedor e 

impulsionador da inovação. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe. Poder 

econômico e estado: concentração e poder econômico. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ágora21, 2018, p. 

380-381. 
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competidores tenham condições de suprir a lacuna deixada pela empresa 

dissolvida. Neste ponto, ainda, podemos suscitar duas situações. 

A primeira situação está afeta ao fato de que as fusões e as 

incorporações possam ocorrer antes da dissolução compulsória da pessoa 

jurídica que esteja ou que venha a ser punida por tal dissolução. O 

acompanhamento das medidas de alteração de quadros societários  pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) seria mais eficaz, 

porque, além da regularidade sobre a aquisição ou fusão, o referido conselho 

poderia investigar as circunstâncias de bloqueio das operações, protegendo a 

concorrência, com seu fortalecimento, e evitando as infrações referentes às 

aglutinações empresariais.626
 

Evidente que, se a pessoa jurídica está sendo investigada, a pessoa 

jurídica adquirente terá ciência de que, em tese, deverá arcar com as obrigações 

e sanções aplicadas às pessoas jurídicas infratoras. Portanto, tal situação poderá 

estar prejudicada. 

A aquisição somente teria efetividade antes do início das  

investigações sobre a empresa, até como forma de ocultação de bens ou de 

relações jurídicas ilícitas. Após, talvez pelo desinteresse comercial de 

atrelamento do nome da empresa ao futuro comprador, esta medida pode não se 

operar. 

A segunda situação está relacionada à aquisição dos ativos e dos 

passivos restantes após a dissolução compulsória da pessoa jurídica punida pela 

Lei Anticorrupção. Neste ponto, situação de interesse negocial pode se 

apresentar, na medida em que, após a punição e a dissolução, o valor comercial 

da pessoa jurídica pode ser muito menor. 

 

 

 

 

626 Vide Memorando sobre a interligação do CADE com o Banco Central para melhor fiscalização de 

concentrações. Disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam- 

memorando-de-entendimentos. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 

http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-memorando-de-entendimentos
http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-memorando-de-entendimentos
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Poderá haver interesse do mercado na compra de elementos de pessoa 

jurídica dissolvida com preço abaixo do mercado, inclusive, fato que pode ser 

utilizado para a geração de lucros de outra espécie aos concorrentes. Em 

acréscimo, a aquisição, ainda, do material e do suporte estrutural da pessoa 

jurídica poderá ser utilizada para a nova pessoa jurídica que ingressará no 

mercado e na competição com outras pessoas jurídicas. 

De igual forma, os proprietários e os administradores poderiam 

constituir novas pessoas jurídicas e, por isso, há relevância em se apresentar, 

também, punições efetivas às pessoas físicas relacionadas aos atos negociais 

corruptos, dificultando a criação de novas empresas. Mas, também, por isso, a 

aquisição seria a solução pelos terceiros novos competidores.627
 

Em relação ao mercado e à concorrência, salientamos os argumentos 

que possam justificar a não aplicação da exclusão da pessoa jurídica do mercado 

e da concorrência, com a dissolução compulsória. 

Quando mencionamos as pessoas jurídicas de pequeno porte, por 

vezes utilizadas como “laranjas” ou como “fantasmas”, sem capital ou sem 

expressão no mercado, não se tem dificuldade para sua dissolução e, 

consequentemente, sua exclusão do mercado, porque apenas podem servir de 

anteparo para a ocultação de bens.628
 

 

 

 
 

627 As empresas que possuem muitas dívidas ou até empresas falidas podem ser objeto de inovações no 

mercado. Em reportagem do jornal eletrônico Folha de São Paulo, publicada em 12 de outubro de 

2016, houve a demonstração de transformação, revertendo-se as dívidas em lucros. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/negocios/2016/10/1822234-como-um-empresario- 

transformou-uma-empresa-quebrada-e-r-40-mi-de-divida-em-sucesso.shtml>. Acesso em: 05 de 

dezembro de 2018. 
628 “As ‘fantasmas’ podem até mesmo excluir empresas idôneas da fase de lances de um pregão, 

considerando-se que a empresa fantasma, necessariamente, formula proposta de preços fictícia. Na 

maior parte dos casos, os fantasmas assumem a natureza de micro ou pequena empresa (ME ou EPP), 

gozando de prerrogativas de desempate e preferência nas licitações, conforme dispõe o art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006. Ou seja, não bastasse a competitividade de fachada e a possibilidade de 

exclusão de licitantes idôneos, a constituição de microempresas fantasmas pode ainda levar à 

preferência de contratação destas em detrimento das demais”. SANTOS, Franklin Brasil; SOUZA, 

Kleberson Roberto de. Como combater a corrupção em licitações: detecção e prevenção de 

fraudes. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 72. 
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Se o poder econômico e a potencialidade de mercado da empresa não 

são expressivos, não haverá óbices para a aplicação da dissolução compulsória, 

com a exclusão, haja vista que os impactos podem ser facilmente absorvidos 

pelos concorrentes. 

Há possibilidade de se indagar quais seriam os impactos que 

pudessem dificultar a exclusão da pessoa jurídica corrupta das relações 

negociais. Então, cumpre-nos salientar alguns motivos que poderiam ser 

invocados para inibir a aplicação mais severa da Lei Anticorrupção, mas, como 

já afirmamos, a permanência da retroalimentação poderia ser muito mais severa 

à concorrência e ao patrimônio público. 

Em primeiro plano, mencionamos a condição de “superastro” 

empresarial, ou seja, sob determinado ponto de vista, o patamar de sucesso de 

uma pessoa jurídica que a transforma em dominadora do mercado e, por isso, 

apta a vencer amplamente as licitações, pois tem poderio econômico de suportar 

todas as condições do edital. Neste caso, não estamos mencionando aspectos de 

direcionamento de edital para favorecimento da pessoa jurídica, mas sim 

reconhecendo que determinadas empresas possuem estrutura administrativa 

sólida para as execuções contratuais. 

No caso de esta pessoa jurídica, de forma proporcional, poder ser 

punida com sua dissolução, o argumento poderia ser relativo à paralisação de 

obras. Dois caminhos poderiam ser tomados. Se outra empresa tiver o mesmo 

poderio econômico poderia assumir em certa contratação de urgência ou de 

emergência, o que não poderia ocorrer nas hipóteses de impedimento de 

dispensa de licitação.629 Tal situação poderia ser até provocada para que os 

contatos e os atos negociais corrompíveis pudessem ocorrer. 

 

629 “O que a lei dispensa é apenas a promoção do procedimento da licitação. De sorte que outras 

exigências, como a instauração do respectivo processo administrativo, da existência do interesse 

público devidamente justificado, da autorização legislativa quando tratar-se de bens imóveis e da 

avaliação, precisam ser atendidas, pois não estão dispensadas. [...] Nessas hipóteses, a exclusão da 

obrigação de licitar exige um prévio ato da Administração Pública, que deseja realizar determinado 

negócio e encontra-se numa situação de dispensabilidade ou de inexigibilidade, conforme determina, 
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Em segunda consequência, caso não haja a possibilidade de 

continuidade da obra ou do serviço prestado, fatalmente este argumento poderia 

ser utilizado para afastamento da dissolução compulsória da punição da 

investigação em questão. 

Os fundamentos estariam afetos ao fato de que a paralisação das 

obras, por exemplo, poderia trazer ainda maiores danos, na medida em que os 

materiais empregados sem o devido término poderiam se deteriorar. Além disso, 

o fato de que a obra restará inacabada poderia fomentar uma alta precificação 

para o seu término e, por isso, não seria “viável” excluir a empresa. 

Além disso, a circunstância de se buscar novas contratações para o 

término dos trabalhos poderia gerar prejuízos financeiros para o patrimônio 

público, com todo o aspecto administrativo que se envolva na consecução de tal 

atividade. Os obstáculos trazidos com esta situação são invocados. Então, o 

impasse ocorre. 

A pergunta que imediatamente ocorre neste momento é se deveria se 

esperar encerrar a prestação do serviço ou a obra para, somente após, impor a 

sanção de dissolução. Tal solução, que poderia demonstrar uma solução mais 

econômica positivamente, em verdade, traz maiores prejuízos para a relação 

jurídica. 

A cessação da conduta corrupta deve ocorrer imediatamente com a 

comprovação dos fatos afetos ao negócio ilícito, conforme vimos, inclusive, nos 

acordos de leniência. Neste ponto, necessitamos esclarecer que os prejuízos 

causados ao patrimônio público com as novas contratações devem incidir na 

reparação dos danos, que é indisponível, ou seja, as quantias estarão inclusas na 

punição patrimonial à pessoa jurídica que praticou os atos negociais corruptos. 

 

 

 

sem muita técnica, o §2º do art. 54 da Lei federal das Licitações e Contratos da Administração  

Pública. Por esse dispositivo, a celebração de contrato decorrente de situações de dispensabilidade e 

inexigibilidade de licitação deve ser previamente autorizada”. GASPARINI, Diógenes. Direito 

administrativo. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.568. 
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Evidentemente que a pessoa jurídica, que praticou atos de corrupção, 

não pode ser compelida ao término do contrato administrativo sem o 

recebimento de quantias, não poderá ter que encerrar o serviço ou a obra sem a 

contraprestação. Por isso, os valores a serem utilizados para o encerramento do 

contrato administrativo integrarão o valor da indenização. 

Em face deste mecanismo, as consequências severas podem ser 

evitadas com os argumentos suscitados, bem como evitar que a pessoa jurídica 

permaneça em poder de mercado e no controle dos prejuízos causados ao erário 

em face da contratação ilícita. 

Além da estrutura da pessoa jurídica, com seu potencial econômico, e 

do aspecto dos serviços e das obras em andamento, podemos mencionar um 

argumento que pode gerar mais obstáculos à exclusão da pessoa da concorrência 

com a decisão de dissolução compulsória, qual seja, a afetação dos empregados 

que possam estar prestando seu labor para a pessoa jurídica.630
 

O risco de demissões em massa, para aquelas empresas que atingiram 

uma estrutura altamente econômica e de recursos humanos631, é o argumento de 

troca, para a tentativa de afastamento das medidas sancionadoras pelos atos de 

corrupção  praticados com o  Poder  Público.  Ocorre  aqui uma  transferência de 

 

 
 

630 A revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, em sua página eletrônica, publicou, em 12 de 

julho de 2018, a matéria "Falta de mão de obra qualificada impede avanço das startups de Santa 

Catarina", onde, em entrevista, Alexandre Souza, gestor do Sebrae SC, quanto ao mercado de 

teconologia, retrata que, “em 2016 e 2017, Florianópolis ficou na segunda colocação do Índice 

Cidades Empreendedoras, da Endeavor. No entanto, um dos polos mais quentes do mercado brasileiro 

de tecnologia tem um desafio a enfrentar: a falta de mão de obra. [...] ‘Sem dúvidas, a área de recursos 

humanos é um desafio e tanto para as empresas de tecnologia. Temos startups com vagas não 

preenchidas há meses’”. Disponível em: 

<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2018/07/falta-de-mao-de-obra-qualificada-impede- 

avanco-das-startups-de-santa-catarina.html>. Acesso em: 05 de dezembro de 2018. 
631 Em paralelo ao questionamento da inovação, aqui originada pela aplicação das sanções 

anticorrupção, salientamos também o posicionamento de Luc Ferry sobre as inovações tecnológicas, 

sendo que ambas poderiam acarretar as mesmas consequências de desemprego: “As inovações  

técnicas nas quais ele se apoia não perturbam apenas de alto a baixo nossos costumes e nossos modos 

de viver, mas, pelo menos num primeiro momento, criam também inevitavelmente o desemprego, as 

desigualdades, e até mesmo, paradoxo supremo, o decrescimento!”. FERRY, Luc. A inovação 

destruidora: ensaio sobre a lógica das sociedades modernas. [recurso eletrônico] Tradução de Véra 

Lucia dos Reis. 1.ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. (Kindle, p. 171-173) 
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responsabilidade da pessoa jurídica para o julgador do caso concreto, impelindo 

o Poder Judiciário a uma espécie de decisão responsável pelas demissões. 

Com o comportamento em questão, a pessoa jurídica, com a assunção 

de posição de garantidor de geração de empregos, procura demonstrar que tem 

importância econômica e, mediante seus intermediários e lobistas, poderá tentar 

negociar com o Poder Público os aspectos de votos que serão perdidos com tais 

demissões. 

Os argumentos decorrentes de tais demissões ainda estão relacionados 

aos aspectos econômicos que o desemprego poderá causar em determinada 

região do País, desestabilizando o centro urbano envolvido e atribuindo ao Poder 

Judiciário a responsabilidade por causar os efeitos econômicos reflexos das 

demissões relacionadas à pessoa jurídica, quanto aos seus empregados. 

Se uma empresa possui poucos empregados632, não haverá reflexos 

sensíveis para convencimento dos órgãos decisórios para se evitar a imposição 

de uma dissolução compulsória. Claramente, com o alto potencial de corpo de 

empregados633, a situação se põe em preocupação para as decisões judiciais. 

 

632 Neste sentido, observamos a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Recuperação 

judicial. Convolação em falência. Art. 73, da Lei nº 11.101/2005. Conquanto caiba ao juiz apenas o 

controle da legalidade e validade do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de 

credores, não se deve afastar, excepcionalmente, o exame da viabilidade de cumprimento das 

obrigações assumidas no plano. Princípio da preservação da empresa que deve ceder na hipótese de 

manifesta inviabilidade econômico-financeira. Inatividade da empresa retratada por informações 

prestadas pelo Administrador Judicial. Redução drástica no número de funcionários e ausência de 

estoque. Prejuízos acumulados no período, que avolumaram o já significativo passivo. Absoluta falta 

de condições de cumprimento das obrigações previstas no plano. Dívida trabalhista não paga. 

Descumprimento caracterizado das obrigações do plano, conforme informações prestadas pelo 

Administrador Judicial e pela própria recuperanda. Falência decretada nos termos do art. 73, IV da Lei 

nº 11.101/2005. Recurso prejudicado”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243685-49.2017.8.26.0000; 

Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada  de Direito Empresarial; 

Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018). 

Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em: 09 de novembro de 

2018. 
633 Neste sentido, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade a 

excepcionalidade da quebra após análise precisa sobre as situações dos empregados: “DIREITO 

FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM 

FALÊNCIA. ARTS. 61, §1º, 73 E 94, III, “g”, DA LEI N. 11.101/2005. DESCUMPRIMENTO DO 

PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, 

RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA 

QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
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Constatamos que o argumento pode não trazer tantos males em 

ponderação à manutenção da pessoa jurídica que pratica atos corruptos com o 

Poder Público. Com a exclusão da pessoa jurídica mediante a dissolução 

compulsória, os empregados da empresa, diante da especialidade e da 

tecnicidade que possam ter adquirido no trabalho desenvolvido perante a pessoa 

jurídica, poderão ser absorvidos pelo mercado. 

Com a exclusão da pessoa jurídica do mercado, os competidores 

restantes poderão, diante da busca de atingimento de uma condição de 

“superastro”, ter intenso interesse em absorver a força técnica e o material 

humano especializado para assunção da posição de mercado634, com a estrutura 

que antes não possuía, mas, neste momento, poderá implementar sua estrutura 

para a disputa concorrencial do mercado. 

 

 

 

 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A recuperação 

judicial - instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa - 

constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam 

situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os 

interesses de empregados e credores, se mostre plausível. [...] 3- Caso se verifique a inviabilidade da 

manutenção da atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios etc.), a 

própria Lei de Falências e Recuperação de Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - 

sem que isso implique violação ao princípio da preservação empresa, inserto em seu art. 47 - mediante 

um procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o agravamento da situação, 

sobretudo, dos já lesados direitos de credores e empregados. 4 - O Tribunal de origem, soberano na 

análise do acervo fático-probatório que integra o processo, reconheceu, no particular, que: (i) o 

princípio da preservação da empresa foi respeitado; (ii) a recorrente não possui condições econômicas 

e financeiras para manter sua atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer elementos que 

demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma 

das obrigações constantes do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora foi cumprida. 

[...] 6 - Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1299981/SP, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  11/06/2013,  DJe  16/09/2013).  Disponível  em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=MANUTEN%C7%C3O+EMPRESA+REC 

UPERA%C7%C3O+JUDICIAL+EMPREGADOS&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&thesaur 

us=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 20 de outubro de 2018. 
634 Neste sentido: “O processo de reposicionamento por parte de um concorrente existente envolve os 

mesmos estágios. Um concorrente primeiramente contempla o reposicionamento e depois começa a 

investir de fato neste reposicionamento e, por fim, alcança ou não consegue alcançar sua posição 

almejada. Um concorrente estabelecido pode também se reposicionar através de uma sequência de 

etapas. Portanto, os movimentos iniciais feitos por um desafiante no reposicionamento em geral não 

indicam com segurança sua estratégia-alvo derradeira”. PORTER, Michael E. Vantagem 

competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. Tradução de Elizabeth Maria de 

Pinho Braga e revisão técnica de Jorge A. Garcia Gomes. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989, p. 447. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=MANUTEN%C7%C3O%2BEMPRESA%2BREC
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=MANUTEN%C7%C3O%2BEMPRESA%2BREC
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Outra solução que se faz presente, como já afirmamos, são os aspectos 

de terceirização empregados pelas pessoas jurídicas, para que não tenham 

encargos trabalhistas. Evidentemente que, afastando as caracterizações da 

relação de trabalho propriamente dita, se a pessoa jurídica for dissolvida 

compulsoriamente, os empregados não permanecerão desprotegidos de suas 

relações de emprego. 

Ao contrário, manterão seus vínculos com a pessoa jurídica que 

transfere seus trabalhos para as empresas que prestam serviços e fornecem 

produtos.635 Apesar de argumentos que possam ser estipulados em outras searas 

de discussão sobre as causas negativas de terceirização, a dissolução 

compulsória da pessoa jurídica torna-se um ponto positivo para aniquilar o 

argumento de que a sanção não teria cabimento, em face das demissões em 

massa. 

Neste ponto, por mais que haja antagonismo de pensamentos e 

consequências, não há como defender que a responsabilidade pelas demissões é 

do órgão julgador que implementou a sanção de dissolução, diante da 

necessidade da medida. 

 

 

 

 

 

 
 

635 Além da absorção da mão de obra pelo mercado, como mencionado, salientamos que a  

terceirização pode fornecer uma ferramenta de inovação para minimizar os reflexos negativos de 

desemprego, e, apesar das críticas, salientamos que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional 

o novo instrumento, em processo de provocação da Associação Brasileira do Agronegócio. Neste 

sentido, foi o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 324: “O Tribunal, 

no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a 

seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando 

relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à 

contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder 

subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações 

previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa 

Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente 

decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. 

Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018”. BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584>. Acesso 

em: 12 de dezembro de 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584
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Por fim, como já discutimos, as questões referentes às fusões e às 

aquisições, antes da imposição de medidas, ou a mera liquidação da pessoa 

jurídica mediante negociação após a extinção, também são ferramentas 

utilizadas para se evitar a extinção da pessoa jurídica por meio das sanções 

anticorrupção, impedindo a consequente exclusão do mercado. 

Assim, em relação à concorrência, a exclusão da pessoa jurídica gera 

um mercado novo, com o afastamento de um “superastro”, suscetível à 

mobilização inovadora de todos os concorrentes para a busca de sua preservação 

no mercado com regras de higidez concorrencial e para o alcance da posição de 

vantagem em relação ao mercado, tendendo ao atingimento da condição de 

“superastro”. 

O mercado e os comportamentos concorrenciais, com as exigências 

advindas da Lei Anticorrupção, tornar-se-ão mais saudáveis, emergindo 

inovações de tecnologia636, desenvolvimento do respectivo ramo, readequação 

de condutas e maior transparência para as relações negociais, dentre outras 

vantagens já expostas nos capítulos próprios. 

O grande cuidado que se deve ter é com a mais próxima adequação 

das medidas sancionadoras, para que não haja a interferência indevida ou para 

que não se fomentem os perniciosos sistemas de retroalimentação do sistema 

corrupto. 

 

 
 

636 Sobre a Directiva n.º 94/96 (tratado), de 13 de outubro de 1994, e o acórdão British Telecom, 

ensinam Josse Mertens de Wilmars, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, e 

Harold Nyssens, sobre a política de concorrência aplicável às empresas públicas ou encarregadas de 

serviços econômicos de interesse geral: “De resto, a Comissão faz um uso cada vez mais frequente do 

seu poder de apreciação e teve o cuidado de tornar conhecidas as linhas gerais de sua acção. Assim, 

em 1990, anunciou sua intenção de aplicar as regras do direito da concorrência nos sectores 

económicos que comportam um grau importante de intervenção estatal e renovou esta tomada de 

posição nos seus relatórios de 1991 e de 1993. Neste último relatório, expôs que o seu objetivo era 

incitar as empresas em causa a realizarem mais rapidamente, sob a pressão da concorrência, as 

inovações tecnológicas necessárias para reforçar a competitividade global da indústria europeia”. 

WILMARS, J. M. H. Charles Mertens de; NYSSENS, Harold. Integração europeia e correcção dos 

mecanismos do mercado: um modelo económico e social europeu. Tradução de Jorge Pinheiro. In: 

BART, Jean et al. Filosofia do direito e direito económico: que diálogo?: miscelâneas em honra  

de Gérard Farjat. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 609. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Após a seara de inserção das sanções previstas na Lei Anticorrupção, 

identificamos, em primeiro plano, que estas foram trazidas de diplomas legais 

nacionais existentes, como aquelas previstas na Lei de Defesa à Concorrência e 

na Lei de Licitações, sem prejuízo de outras normas que protegem e 

reconstituem o patrimônio público. 

A necessidade do combate à corrupção por meio de diplomas 

independentes, ou seja, com regras específicas e equacionadas diante do instituto 

jurídico, viabilizou que ocorresse influência legislativa dos Estados Unidos da 

América e da Europa em nossa legislação, diante dos países que 

comercializavam com o Brasil. 

A Lei Anticorrupção, então, integra um sistema globalizado de 

medidas necessárias de combate aos atos ilícitos no relacionamento da iniciativa 

privada com o setor público. 

No que tange ao setor público, o Estado, independentemente de sua 

posição em relação à livre-iniciativa e à concorrência, intervencionista ou 

liberal, possui também uma necessidade de se relacionar com o setor privado, 

porque não obtém os meios necessários para o atingimento de suas finalidades. 

Portanto, participa do mercado. 

Diante desta participação, pois depende da esfera privada para 

atingimento de suas finalidades, o Estado, em face da abertura de procedimentos 

licitatórios, cria um mercado altamente competitivo, haja vista a existência de 

alta demanda e a remuneração proporcional que geram um distinto interesse dos 

participantes do mercado nesta relação negocial. 

Em termos desta relação negocial, não há espaço negocial para que o 

Estado aplique, com exclusividade, regras de controle e manejo das situações 

comerciais em situação vertical em relação à pessoa jurídica que o auxilia nesta 

relação. 
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Ao contrário, possui condições de igualdade, diante da dependência, e, 

portanto, tem condições somente de estipulação de regras básicas para o 

ambiente de necessidade criado. 

Portanto, o Estado tem o domínio de suas necessidades com o poder 

de geração de mercado competitivo para o suprimento dos bens faltantes o que 

possibilita um ambiente de concorrência entre aqueles que irão participar do 

objeto público proposto. 

Todavia, aplica as regras públicas para a criação do mercado com a 

licitação, mas participa do mercado como consumidor de produtos e serviços 

oriundos deste mercado competitivo, estando em posição horizontal, diante da 

dependência e dos riscos de má utilização do patrimônio público nos aspectos de 

gerenciamento da execução de tais obras, apesar de possuir poderes 

administrativos superiores quanto ao controle da execução. 

Neste ponto, diante da competição existente entre os participantes, há 

a criação de mecanismos lícitos, pelo poder econômico e pela técnica, para que a 

disputa seja vencida pelo mais apto, dependendo dos critérios a serem eleitos em 

um edital, também em proteção ao patrimônio público. 

Em contraponto, diante de um ambiente altamente lucrativo, pela 

remuneração certa e pela alta demanda, o mercado gerado pelo Estado atrai 

grandes potenciais econômicos empresariais, os chamados “superastros”. 

Estas pessoas jurídicas assim são chamadas porque ostentam um alto 

poder econômico e uma posição dominante de mercado, dentre outras 

características já exploradas, podendo, inclusive, alcançar com maior facilidade 

os requisitos necessários para o atendimento do mercado gerado pelo Estado. 

Assim, além de possuírem uma posição destacada, têm condições de 

maior sobreposição em relação aos demais concorrentes para a vinculação de 

suas relações negociais com o Estado. Com o acesso à maior demanda e, 

consequentemente, à maior lucratividade, ingressam neste mercado para 

fomentar sua condição, que já é destacada, diante dos demais participantes. 
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Todavia, em relação às regras de mercado concorrencial, por vezes, a 

condição do “superastro” pode estar ameaçada pelo crescimento dos 

concorrentes, que também buscarão o mesmo setor de mercado já ocupado pelo 

“superastro”. 

O panorama demonstrou que é neste momento, diante de tal ameaça, 

que o “superastro” se impõe, diante de seus mecanismos de poder econômico, 

para se manter em tal posição. Em manutenção de relacionamento lícito ainda 

estará exposto aos revezes do mercado concorrencial. 

Por isso, diante do risco, estas pessoas jurídicas diferenciadas passam 

a ter comportamentos ilícitos, que suplantam o mercado concorrencial e 

ingressam em atos de corrupção, nas modalidades já analisadas, para a 

manutenção de sua condição diferenciada, impedindo que novos concorrentes 

possam interferir em sua posição dominante. 

De outro lado, o Estado, que detém os poderes de abertura de mercado 

e de fiscalização, também pode estar comprometido com a exploração das 

pessoas jurídicas diferenciadas para a montagem dos esquemas de proteção 

mútua e lucratividade ilícita, quando se constata o pagamento da propina. 

O relacionamento, que inicialmente poderia ser lícito, é transformado 

em relação jurídica ilícita. De um lado, a pessoa jurídica, que deseja se manter 

na condição de “superastro”, pode obter favores negociais que permitem 

lucratividade alta, perdões tributários e outras medidas de execução de contrato 

favoráveis ilicitamente. Com isso, protegem tal condição afastando ainda mais 

seus concorrentes. 

De outro lado, os funcionários públicos, que administram e que detêm 

o domínio de criação e de acompanhamento do contrato, estão sendo  

favorecidos com os pagamentos de propina, criando, assim, um sistema ilícito de 

proteção mútua entre o setor privado e o público. 
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O relacionamento ilícito pode assim ocorrer, por vezes, com a prática 

de condutas ilícitas para a proteção da situação jurídica a ser alcançada ou 

mantida. As condutas intermediadas, diretamente ou por interlocutores, 

chamados lobistas, podem gerar as infrações previstas para a proteção da relação 

de confiança gerada pela troca de benefícios ilícitos. 

Como resultado destes comportamentos ilícitos, houve a  

demonstração de sistemas de retroalimentação que fixam e institucionalizam 

ainda mais o sistema de corrupção implementado. Desde fatos e delimitações 

dos editais de licitação, por exemplo, direcionados até benefícios indiretos 

gerados por perdões e por incentivos fiscais desproporcionais, constatou-se que 

há o fomento de manutenção do relacionamento espúrio, com a permanência de 

uma sociedade criminosa público-privada de difícil rompimento. 

Por isso, temos que as punições necessitam ser aplicadas de forma 

efetiva. Em primeiro plano, a efetividade é trazida pela correta dimensão isolada 

de cada sanção prestigiada pela Lei Anticorrupção. Seja na esfera 

administrativa, com a imposição das multas e da publicação dos editais, seja na 

esfera judicial, com a possibilidade de perdimento de bens, suspensão ou 

interdição de atividades, dissolução da pessoa jurídica, proibição de recebimento 

de subvenções e reparação dos danos causados, o limite de cada imposição e o 

reflexo concorrencial de sua aplicação são fatores que motivam o órgão 

decisório para se trazer a efetividade para o diploma legal. 

Mas, não é somente o entendimento isolado da sanção, que permite a 

efetividade ou a inefetividade, que trará a solução mais adequada. Em conjunto, 

as sanções podem potencializar a reparação do ilícito e os resultados benéficos 

para a concorrência. 

Em relação às medidas patrimoniais (proibição de recebimento de 

financiamentos, multa, perdimento de bens e reparação dos danos), com as suas 

extensões abordadas, observamos que o poder econômico envolvido na pessoa 

jurídica pode sofrer um revés, desde o investimento inicial para o fomento de 
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suas atividades até o último ato de reparação dos danos causados, fato que 

deverá atacar o poder de decisão dos agentes que propiciaram o sistema ilícito, 

inibindo o ato ilícito, mas também retirando parte do poder econômico que o 

transforma em “superastro”, podendo afastar a posição dominante que ostentava. 

Em paralelo às sanções patrimoniais, existem as punições que afetam 

o gerenciamento empresarial (publicação de editais com as condenações, 

suspensão ou interdição de atividades e dissolução compulsória das pessoas 

jurídicas que praticaram os atos ilícitos de corrupção). A publicação de editais 

que apontam e qualificam a empresa como corrupta é instrumento que ataca o 

nome empresarial e transforma as características de mercado, no qual esta 

pessoa jurídica está inserida, pois a posição (“status”) ocupada é fator de 

credibilidade e aquele que praticou o ato ilícito poderá perder a condição de 

“superastro”. 

Em relação à suspensão ou interdição das atividades, aliada à 

possiblidade de dissolução da pessoa jurídica, temos que são imposições diretas 

que afetam a administração da pessoa jurídica, retirando-a forçadamente do 

mercado, diante da gravidade das condutas ilícitas praticadas. Por isso, 

demonstram ao administrador a necessidade de manutenção de comportamentos 

idôneos, diante da possiblidade de interferência direta nas ações empresariais, o 

que se torna medida coercível direta e efetiva para a inibição de atos ilícitos. 

Apesar disso, temos que outras medidas mitigadoras da gravidade 

destas sanções são previstas na Lei Anticorrupção para estipulação de um 

critério de proporcionalidade e de adequação de tais sanções. Todavia, a 

depender da medida mitigadora, a sanção e a própria lei se tornam ineficazes. 

Em primeiro plano, o “compliance” é uma forma de demonstração de 

que a pessoa jurídica possa estar em atendimento aos anseios legais e aos 

comportamentos idôneos. Todavia, mesmo empresas que possuem altos 

programas de “compliance” ainda podem ser responsabilizadas por atos de 

corrupção. O “compliance”, que poderia ser um comportamento que poderia 
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afetar até a definição de dolo da conduta para as pessoas físicas praticantes, na 

medida em que descumprido evidencia de forma categórica que o administrador 

pretende permanecer na esfera de decisão ilícita para as atividades, fato que 

reforçaria a aplicação de outras medidas sancionadoras. 

Em relação aos acordos de leniência, o afastamento de medidas 

efetivas (como a publicação dos editais) poderia permitir um sistema de 

proteção e preservação da condição ilícita da pessoa jurídica frente ao mercado, 

ou seja, a pessoa jurídica que praticou atos de corrupção permanece no sistema 

concorrencial e no mercado, mantendo seu “status”, fato que estimula a 

continuação da prática de atos ilícitos. 

O afastamento dos editais é uma das medidas mais desejadas pela 

pessoa jurídica que pretende preservar seu nome empresarial de mercado. Por 

isso, os acordos se efetivados de forma deficitária estimulariam o sistema de 

retroalimentação da corrupção. 

Diante deste cenário, em vez de fortalecimento da concorrência e da 

proteção ao patrimônio público, a falha na aplicação das medidas poderia gerar 

sistemas de retroalimentação do sistema de corrupção implementado. Caso 

sejam permitidos os sistemas de retroalimentação, haverá ainda mais afronta aos 

bens juridicamente tutelados, transformando o sistema de corrupção em 

altamente lucrativo para os infratores. 

Por isso, identificamos que algumas das medidas mais efetivas em 

combate à corrupção dependem de ação efetivada em esfera judicial, com todas 

as dificuldades e morosidade ínsitas nos procedimentos. Os compromissos de 

ajustamento de conduta em inquéritos civis e em ações civis públicas, em 

comparação aos acordos de leniência, possuem eficácia semelhante. 

Todavia, atenção deve ser dada aos titulares que efetivarão os acordos. 

As tentativas de exclusão do Ministério Público dos acordos de leniência não 

frutificaram e não podem ser acolhidas. O risco de efetivação de acordos de 

leniência do Estado com a pessoa jurídica corrupta, com exclusividade, pode 
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não trazer efetividade, diante da participação das pessoas físicas corruptas para o 

gerenciamento de suas próprias ações ilícitas, o que é contrassenso. 

Por isso, não somente para os compromissos de ajustamento de 

conduta, mas também para os acordos de leniência, a participação do Ministério 

Público deve ser efetiva, na medida em que as demais esferas de punição 

individual poderão aparecer como decorrência da apuração dos fatos ilícitos. 

Por fim, com a aplicação adequada das medidas, haverá a proteção ao 

patrimônio público com a definição mais ampla sobre a indenização dos danos 

causados, para o adequado restabelecimento da situação anterior ao sistema de 

corrupção implementado. Para tanto, as extensões de identificação patrimonial 

que estão vinculadas à empresa devem ser consideradas para o sistema de 

aplicação de sanções ao produto do ilícito, aos lucros resultantes e aos terceiros 

que fomentaram, por exemplo, a lavagem de capitais. A extensão da sanção 

patrimonial deve ser ampla. 

Em relação à concorrência, as sanções e até a exclusão da pessoa 

jurídica do mercado, se o caso, trarão uma pacificação e uma abertura de 

oportunidades para que novos competidores mais éticos e comprometidos com 

os princípios contratuais possam ingressar, gerando um movimento de 

desenvolvimento que trará benefícios para a melhor busca do bem comum. 

Com a higienização do sistema de mercado e com uma concorrência 

mais objetiva e harmonizada, haverá possibilidade de criação de uma situação de 

inovação, o mercado poderá absorver com êxito a renovação de posições, 

afastando os argumentos que tentariam obstar a aplicação de sanções previstas 

na Lei Anticorrupção, em relação, por exemplo, à extinção da pessoa jurídica, 

minimizando os efeitos negativos propostos para o atingimento do senso de 

impunidade  e  impedindo-a  de  se  perpetuar  nas  relações   negociais 

corruptas. 
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Por isso, a maior efetividade da aplicação das sanções previstas na Lei 

Anticorrupção para a defesa da concorrência ocorrerá na medida em que o 

sistema de punição administrativa e judicial da pessoa jurídica assumir a 

imposição de medidas que, realmente, trazem afronta ao relacionamento estável 

da corrupção criada pelo Estado, com a criação do ambiente de mercado, 

rompendo e expondo o relacionamento espúrio para o fortalecimento da livre 

concorrência. 
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