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A Lei 12.846 disciplinou mais um regime de combate à corrupção. Não substitui 

nem revoga os diplomas já existentes, mas se destina a coexistir com todos eles. 
Portanto, continuam a vigorar as normas do Código Penal, da Lei de Ação Popular, 
da Lei de Improbidade e assim por diante.  

A nova Lei tem a finalidade inclusive incorporar ao direito brasileiro as regras 
da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 
em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris em 1997 e promulgada 
no Brasil por meio do Decreto nº 3.678/2000. 

A Lei 12.846 reprime infrações que configurem corrupção de “funcionários 
públicos estrangeiros”, praticadas direta ou indiretamente por empresas sediadas no 
Brasil. Sob esse enfoque, o Brasil se junta a outros países que adotam solução similar 
(tal como os EUA, onde vigora o “Foreign Corrupt Practices Act” – FCPA, e a Grã-
Bretanha, que adota o “UK Antibribery Act”).  

Por isso, evidenciada a prática no estrangeiro de atos de corrupção por uma 
empresa brasileira (ou por suas controladas, controladora ou coligadas), será cabível 
a sua responsabilização no Brasil. Sob esse enfoque, uma das inovações marcantes 
da Lei 12.846 reside na regra do art. 4º, § 2º. O dispositivo determina que “As 
sociedades controladoras, controladas, coligadas ... 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”. 

Ocorre, no entanto, que o diploma não atinge apenas eventos verificados fora 
do território nacional. Aplica-se também a práticas verificadas em face da 
Administração Pública brasileira. É evidente que a preocupação do Estado brasileiro 
é muito mais intensa em relação ao cenário interno do que relativamente a condutas 
praticadas no exterior. Ou seja, a aplicação da Lei 12.846 ocorrerá de modo mais 
intenso relativamente a práticas verificadas no Brasil. Nessa linha, a Lei permite que 
as empresas controladoras, controladas ou coligadas, mesmo que estabelecidas no 
estrangeiro, sejam responsabilizadas pelos desvios praticados no Brasil  

Outro aspecto relevante se relaciona com a aparente ausência de disciplina 
penal no âmbito da Lei. Há a previsão de responsabilização civil e se instituiu uma 
polêmica “responsabilização administrativa”.  

A responsabilização civil se destina a promover a indenização por perdas e 
danos provocadas pelas infrações. Já a responsabilização administrativa consiste no 
sancionamento, sem a intervenção do Poder Judiciário, a sujeitos envolvidos na 
prática de corrupção. Essa solução pode configurar-se inconstitucional, na medida em 



 
 
que algumas sanções cominadas na Lei possuem natureza penal. A 
responsabilização administrativa compreende, dentre outras alternativas, a imposição 
de multa, que pode atingir até 20% do faturamento bruto da empresa. Esse tipo de 
penalidade pode apresentar natureza administrativa na medida em que se configure 
como uma sanção pelo descumprimento de deveres impostos numa relação de direito 
administrativo. Não se admite a aplicação pela autoridade administrativa de sanções 
por condutas desvinculadas de relação de direito administrativo – portanto, com cunho 
de pena – sem a intervenção do Poder Judiciário. A questão é ainda mais grave 
porque, no âmbito da União, prevê-se que o mesmo órgão (a Controladoria-Geral da 
União – CGU) terá competência para instaurar, conduzir e julgar o processo 
administrativo. É evidente que isso elimina a imparcialidade no julgamento. Lembre-
se que imparcialidade significa, antes de tudo, que o sujeito que julga não é “parte” no 
litígio. A autoridade titular da competência para instaurar o processo e conduzir a 
produção da prova não pode acumular a competência para julgar o litígio. Assim se 
passa, especificamente, nos casos em que a infração não envolve a violação a algum 
dever de natureza administrativa. 

Aliás, veja-se que o próprio contencioso administrativo-tributário foi estruturado 
de modo a assegurar a existência de uma instância decisória dotada de autonomia 
em face da imputação de ilícitos objeto da controvérsia.  

Outra questão que desperta a atenção é a regra de que a responsabilidade das 
pessoas jurídicas é objetiva (art. 1º). O texto literal deve ser interpretado em termos. 
Nenhuma pessoa jurídica atua diretamente no mundo. Toda pessoa jurídica se vale 
de pessoas físicas. As práticas de corrupção são consumadas por meio da conduta 
de uma ou mais pessoas físicas. Somente se consuma uma das infrações previstas 
na Lei 12.846 quando a conduta da pessoa física for eivada de um elemento subjetivo 
reprovável. Esse elemento será necessariamente o dolo. Em momento algum a Lei 
12.846 instituiu uma espécie de “corrupção objetiva”, em que seria bastante e 
suficiente a ocorrência de eventos materiais. Ocorre que, consumada a infração em 
virtude da conduta reprovável de um ou mais indivíduos, poderá produzir-se a 
responsabilização de pessoa jurídica. Essa responsabilização será “objetiva”, na 
acepção de que bastará a existência de um vínculo jurídico com a pessoa física 
infratora. Configurar-se-á a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica se o indivíduo 
que cometeu a infração for a ela relacionado, ainda que não na qualidade de 
administrador ou representante. O vínculo exigido compreende os casos de 
representação formal, mas também abrange aquelas hipóteses em que a pessoa 
jurídica forneceu elementos ou recursos para a prática da infração. Mais 
precisamente, é indispensável existir um vínculo que permitisse à pessoa jurídica 
controlar a conduta do indivíduo infrator, especificamente para adotar as providências 
necessárias a impedir a prática da infração.   

Ou seja, nem seria o caso de aludir a responsabilidade objetiva da pessoa 
jurídica. O que a Lei impõe é o dever de diligência especial no âmbito das empresas 
privadas, determinando-lhes que estruturem as suas atividades de modo a impedir 
que algum sujeito a elas vinculado pratique condutas de corrupção. Isso significa 
adotar padrões de governança corporativa transparente, em que nenhum agente 
vinculado à empresa goze da oportunidade para engajar-se em práticas de corrupção. 



 
 
A responsabilização da pessoa jurídica decorrerá, em última análise, da falha na 
implantação de controles apropriados. Há uma presunção absoluta de que, se o 
indivíduo envolveu a empresa numa prática de corrupção, isso foi resultado de 
defeitos organizacionais e gerenciais.  

Enfim, não é cabível que infrações praticadas pelo indivíduo sem qualquer 
envolvimento ou relação com a empresa sejam a ela imputados. Um exemplo permite 
compreender a questão. Suponha-se que um indivíduo, em férias no exterior, seja 
preso por tentar corromper um agente de trânsito para evitar uma multa por excesso 
de velocidade. É evidente que essa infração não autoriza a responsabilização no 
Brasil da empresa em que o infrator trabalhe.  

A Lei 12.846 está prevista para entrar em vigor no próximo dia 30 de janeiro de 
2014, quando terão decorrido 180 dias desde o dia 2 de agosto de 2013 (uma sexta-
feira).   
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