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do Poder Executivo, que "dispõe sobre a responsabilização administrativa e cívil de pessoas jurídicas  pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências" (PL682610) 
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 Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas  pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. 
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 09/11/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do Poder Executivo, que 
"dispõe sobre a responsabilização administrativa e cívil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências" (PL682610) 

Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que requer a realização de Seminário/Fórum de Debates em Curitiba 
- PR com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 - Atos Contra a Administração Pública - para um amplo debate 
com autoridades, juristas e entidades e organizações da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção com 
vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação para a punição não somente das pessoas físicas, mas também da 
outra ponta do processo de corrupção, as empresas corruptoras. 
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 Andamento  

 18/02/
2010 

PLENÁRIO (PLEN)  
 • Apresentação do PL 6826/2010, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a responsabilização administrativa e 

cívil de pessoas jurídicas  pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira a dá 
 

   



outras providências." 

 • Apresentação da MSC 52/2010, do Poder Executivo, que "submete à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do projeto de lei que "dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências"" 

 
   

 02/03/
2010 

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  
 • Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 03/03/10 PAG 5574 COL 02.  
   
  

 17/03/
2010 

PLENÁRIO (PLEN)  
 • Apresentação do Requerimento n. 6489/2010, pelo Dep. Henrique Fontana, que: "Solicita a tramitação 

conjunta (Apensação) dos Projetos de Lei nºs 1.142/2007 e 6.826/2010". 
 

   
  

 26/03/
2010 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  
 • Indeferido o Req. 6489/10 conforme  teor do seguinte despacho:"Indefiro a solicitação de tramitação conjunta 

dos Projetos de Lei nos. 1.142/2007 e 6.826/2010 nos termos do parágrafo único do art. 142, RICD, 
porquanto o primeiro já possui pronunciamento de duas Comissões incumbidas de examinar o mérito, e 
tramita conclusivamente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJC. Publique-se. Oficie-se." 
DCD 30 03 10 PAG 12201 COL 01. 

 
   

 26/05/
2011 

PLENÁRIO (PLEN)  
 • Ato da Presidência: Cria Comissão Especial, nos termos do inciso II e do § 1º do art. 34 do Regimento 

Interno. 
 

   
  

 10/08/
2011 

PLENÁRIO (PLEN)  
 • Apresentação do Requerimento n. 2778/2011, pelo Deputado Francisco Praciano (PT-AM), que: " 

Requer instalação de Comissão Especial para dar parecer ao Projeto de Lei nº 6.826/2010, que "dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências". 
". 

 
   

 03/10/
2011 

PLENÁRIO (PLEN)  
 • Ato da Presidência: Constitui Comissão Especial, nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno.  
   
  

 04/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Recebimento pela PL682610.  
   
  

 05/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Designado Relator, Dep. Carlos Zarattini (PT-SP)  
   
  

 18/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Apresentação do Requerimento n. 2/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 

convidado o Senhor Ministro Jorge Hage Sobrinho, da Controladoria-Geral da União a comparecer a esta 
comissão para expor sobre o Projeto de Lei Nº 6826 de 2010 e seus principais objetivos". 

 
   

 • Apresentação do Requerimento n. 3/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 
convidado o Senhor Jorge Abrahão, Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social a 
comparecer a esta comissão para expor sobre o Projeto de Lei Nº 6826 de 2010 e seus principais objetivos". 

 
   

 • Apresentação do Requerimento n. 4/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 
convidado o Senhor Bruno Maeda, Coordenador do Comitê Anticorrupção e Compilance do Instituto 
Brasileiro de Direito Empresarial a comparecer a esta comissão para expor sobre o Projeto de Lei Nº 6826 de 
2010 e seus principais objetivos". 

 
   

 • Apresentação do Requerimento n. 5/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 
convidado o Senhor Eduardo Ricardo, Diretor da PATRI Políticas Públicas e Relações Institucionais & 
Comerciais a comparecer a esta comissão para expor sobre a legislação internacional sobre corrupção 
empresarial". 

 
   

 • Apresentação do Requerimento n. 11/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 
convidado o Senhor Caio Magri, Gerente de Políticas Públicas do Instituto Ethos a comparecer a esta 
comissão para expor sobre o Projeto de Lei nº 6826 fr 2010 e o Direito Administrativo". 

 
   

 19/10/ Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   



 2011 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Ministro Jorge Hage 
Sobrinho, da Controladoria-Geral da União a comparecer a esta comissão para expor sobre o Projeto de Lei 
Nº 6826 de 2010 e seus principais objetivos. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Jorge Abrahão, 
Presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social a comparecer a esta comissão para 
expor sobre o Projeto de Lei Nº 6826 de 2010 e seus principais objetivos. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Bruno Maeda, 
Coordenador do Comitê Anticorrupção e Compilance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial a 
comparecer a esta comissão para expor sobre o Projeto de Lei Nº 6826 de 2010 e seus principais objetivos. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Eduardo Ricardo, Diretor 
da PATRI Políticas Públicas e Relações Institucionais & Comerciais a comparecer a esta comissão para 
expor sobre a legislação internacional sobre corrupção empresarial. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Caio Magri, Gerente de 
Políticas Públicas do Instituto Ethos a comparecer a esta comissão para expor sobre o Projeto de Lei nº 6826 
fr 2010 e o Direito Administrativo. 

 
   

 21/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 24/10/2011)  
   
  

 25/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Apresentação do Requerimento n. 18/2011, pelo Deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que: "Convida o 

Exmo. Sr. Agnelo Queiroz, Governador do Distrito Federal e ex-Ministro do Esporte, a fim de prestar 
esclarecimentos acerca de supostos atos irregulares praticados no âmbito do Ministério do Esporte durante a 
sua gestão". 

 
   

 26/10/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Apresentação do Requerimento n. 19/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Requer a 

realização de Seminário/Fórum de Debates em Curitiba - PR com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 
- Atos Contra a Administração Pública - para um amplo debate com autoridades, juristas e entidades e 
organizações da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa 
legislação para a punição não somente das pessoas físicas, mas também da outra ponta do processo de 
corrupção, as empresas corruptoras". 

 
   

 • Apresentação do Requerimento n. 20/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Requer a 
realização de Seminário/Fórum de Debates em São Paulo - SP com a Comissão Especial do PL 6826, de 
2010 - Atos Contra a Administração Pública - para um amplo debate com autoridades, juristas e entidades e 
organizações da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa 
legislação para a punição não somente das pessoas físicas, mas também da outra ponta do processo de 
corrupção, as empresas corruptoras". 

 
   

 01/11/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Apresentação do Requerimento n. 21/2011, pelo Deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), que: "'Requer a 

realização de Seminário/Fórum de Debates em Recife - PE com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 - 
Atos Contra a Administração Pública - para um amplo debate com autoridades, juristas e entidades e 
organizações da sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa 
legislação para a punição de pessoas jurídicas". 

 
   

 • Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foram apresentadas 35 emendas.  
   
 08/11/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Apresentação do Requerimento n. 22/2011, pelo Deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que: "Solicita seja 

convidado o Senhor Paulo Skaf, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP a 
comparecer a esta comissão para expor sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, na audiência pública a realizar-se na cidade de São 
Paulo - SP". 

 
   

 09/11/
2011 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6826, de 2010, do   
 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que requer a realização de Seminário/Fórum de Debates em 

Curitiba - PR com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 - Atos Contra a Administração Pública - para um 
amplo debate com autoridades, juristas e entidades e organizações da sociedade civil de apoio à prevenção 
da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação para a punição não somente das pessoas 
físicas, mas também da outra ponta do processo de corrupção, as empresas corruptoras. 

 
   



 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que requer a realização de Seminário/Fórum de Debates em 
São Paulo - SP com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 - Atos Contra a Administração Pública - para 
um amplo debate com autoridades, juristas e entidades e organizações da sociedade civil de apoio à 
prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação para a punição não somente das 
pessoas físicas, mas também da outra ponta do processo de corrupção, as empresas corruptoras. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Paulo Rubem Santiago que Requer a realização de Seminário/Fórum de 
Debates em Recife - PE com a Comissão Especial do PL 6826, de 2010 - Atos Contra a Administração 
Pública - para um amplo debate com autoridades, juristas e entidades e organizações da sociedade civil de 
apoio à prevenção da corrupção com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação para a punição de 
pessoas jurídicas. 

 
   

 • Aprovado requerimento do Sr. Carlos Zarattini que solicita seja convidado o Senhor Paulo Skaf, Presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP a comparecer a esta comissão para expor 
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, na audiência pública a realizar-se na cidade de São Paulo - SP. 

     

       

 


