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1 
Lei Anticorrupção Brasileira 
Aspectos Gerais 

• Lei 12.846/2013 - Responsabilização  da empresa 
pela prática de “atos contrários à Administração 
Pública nacional ou estrangeira” 

 

 Responsabilidade objetiva por atos praticados “em seu 
interesse ou benefício” 

 

 Atos podem ser praticados por administradores/funcionários, 
bem como por terceiros (agentes, representantes ou 
prestadores de serviços) 

 

 Penalidades se aplicam para a pessoa jurídica 
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1 
Lei Anticorrupção Brasileira 
Aspectos Gerais (Cont.) 

• Atos Lesivos à Administração Pública 
 

 prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada 
 

 subvencionar de qualquer modo a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei 
 

 utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados 
 

 praticar atos definidos como fraude à licitação 
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1 
Lei Anticorrupção Brasileira 
Aspectos Gerais (Cont.) 

• Penalidades 
 

 Administrativas 
 

Multa (até 20% do faturamento ou R$60MM) 
 Publicação da decisão na mídia 

 
 Judiciais 

 
 perdimento dos ganhos indevidos e reparação dos prejuízos 
 suspensão ou interdição parcial 
 dissolução compulsória  
 proibição de receber quaisquer incentivos ou empréstimos de 

entidades públicas ou controladas pelo poder público por até 5 
anos 
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1 
Lei Anticorrupção Brasileira 
Aspectos Gerais (Cont.) 

• Penalidades (cont.) 
 

Obrigação de reparação integral do dano causado 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 
 

 Previsão de atenuantes 
 

Cooperação da pessoa jurídica na apuração dos fatos 
Existência de programas de compliance efetivos 
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1 
Lei Anticorrupção Brasileira 
Aspectos Gerais (Cont.) 

• Acordo de leniência 
 

 Identificação dos demais envolvidos na infração 
 

 Apresentação de prova das irregularidades 
 

 Benefícios: 
 

Redução em até 2/3 da multa aplicável 
Não aplicação da sanção de proibição de receber 

incentivos ou empréstimos de entidades do ou controladas 
pelo Poder Público 

Permanece obrigação de reparação do dano 
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2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Os principais pontos de discussão 

Empreiteira 
Poder 

Público 

Intermediador 
Vantagens 

Indevidas 

(2) Bens ou 

Serviços 

(3) Reparação de Danos e 

Multa 

(1) Dedutibilidade da reparação de danos e da multa paga ao 
ente lesado 

 

(2) Tributação dos valores recebidos como reparação de danos 
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• Necessidade da Despesa (Artigo 299 do RIR/99): 
 
 Essencial para a continuidade das operações da empresa 

(evita suspensão/interdição, dissolução, vedação a 
empréstimos e contratações com entes públicos) 

 Pagamento a terceiros não relacionados, sem qualquer 
caráter de liberalidade 

 Determinado por ordem judicial e/ou acordo de leniência 
 

• A devolução do dano causado: Eventual benefício econômico 
proveniente do ato ilícito foi possivelmente tributado pela 
empresa beneficiada 

2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Reparação do Dano Causado 
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• Necessidade da despesa (Artigo 299 do RIR/99) 
 

• Multas de natureza não tributária não são dedutíveis (PN 61/79) 
-> atos e omissões proibidos e punidos não podem ser 
considerados necessários às atividades da empresa. Limitação 
ilegal do PN 61/79. 
 

• Multas contratuais são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da 
CSL (PN 50/76 e PN 66/76) 

2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Multas aplicadas às Pessoas Jurídicas 



10 

2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Multas aplicadas às Pessoas Jurídicas 

• Dedutibilidade de multas administrativas 
 
“MULTAS ADMINISTRATIVAS - DEDUTIBILIDADE.  
As multas aplicadas pelo BACEN em sua ação regulamentadora 
da atividade da recorrente e as multas sobre cheques devolvidos 
indevidamente, são conseqüências das atividades normais da 
pessoa jurídica, ou seja, tais multas resultaram de infrações 
ou erros cometidos pela pessoa jurídica no intuito de 
exercer sua atividade empresarial, portanto, não resta 
dúvida de que se revestem da condição de despesas 
operacionais, passíveis de serem deduzidas na apuração 
do lucro real.” (1º Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / 
ACÓRDÃO 101-96.919  em 18.09.2008 IRPJ E OUTROS - Ex(s): 
2001) 
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2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Multas aplicadas às Pessoas Jurídicas 

• Dedutibilidade de multas no descumprimento de 
obrigações contratuais 
 
“IRPJ – DEDUTIBILIDADE DE DESPESA – MULTA CONTRATUAL – 
A multa contratual prevista para a hipótese de 
descumprimento de metas de distribuição de energia 
ajusta-se ao conceito de despesa operacional dedutível previsto 
na legislação do imposto de renda, sendo usual e necessária à 
atividade da empresa” (Acórdão nº 108-07.109, 8ª Câmara do 
1º Conselho de Contribuintes, Relator Nelson Losso Filho, em 
17.9.2002) 
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• Artigo 364 do RIR/99 - Discussão quanto à aplicação: 
 
“Art. 364.  Somente serão dedutíveis como despesas os 
prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto, por 
empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado 
nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada 
queixa perante a autoridade policial.” 
 

• Multas devidas pela pessoa jurídica: desfalque causado por 
empregados ou terceiros 
 

• Parecer Normativo 50/73: (a) Artigo 364 não se aplica aos 
prejuízos causados por sócios ou proprietário da pessoa jurídica; 
(b) Restrição prevista em 1973. Não existe amparo legal. 
 

2 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Multas aplicadas às Pessoas Jurídicas 
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• Artigo 364 do RIR/99: Aplicação à empresa beneficiária da 
reparação ou da multa 
 
 Argumentos para defender a dedutibilidade dos prejuízos da 

empresa lesada, se atendidos os pressupostos do Artigo 364 
do RIR/99 
 

• Tributação dos valores recebidos a título de reparação de danos: 
 
 IRPJ/CSL: (a) recuperação de custo que tenha sido deduzida 

é tributável; e (b) bons argumentos para afastar a tributação 
de reparação de dano, cujo custo não tenha sido deduzido. 
 

 PIS/COFINS: argumentos para afastar a incidência de 
PIS/COFINS sobre a recuperação de danos 

3 
Reparação de Dano e Multa em Acordos de Leniência 
Tributação pela empresa beneficiária da reparação de dano 
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• Inexistência de regulamentação específica 
 

• Punição da empresa infratora:  
 

– Tributo não serve para a sanção de ato ilícito (Artigo 3º do 
CTN) 
 

– Sanção se dá com o pagamento de multas, reparação do 
dano e outras infrações administrativas 
 

– Despesas necessárias e no interesse da companhia devem ser 
deduzidas 
 

– Riscos de questionamento 

4 
Conclusão 
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