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LEI 12.846/13: ATOS DE TERCEIROS 

‒ Lei 12.846/13: Regime similar a outros países 

 

‒ O FCPA e o UK Bribery Act proíbem pagamentos 
de suborno através de terceiros. 
 

• Incluindo parceiros em joint venture, 
distribuidores, agentes e outros prestadores de 
serviços. 

 

‒ Sob o FCPA, é ilegal realizar pagamento a um 
terceiro sabendo que parte ou todo o montante 
irá, direta ou indiretamente, a um funcionário 
público estrangeiro. 
 

• “Sabendo” inclui “ignorância deliberada” e 
“willful blindness”. 
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LEI 12.846/13: ATOS DE TERCEIROS 

‒ Em vigor desde 29 de janeiro de 2014. 

 

‒ Antes da Lei Anticorrupção: Reponsabilidade Subjetiva 
(RS). 

• Elementos de RS: Nexo causal, dolo/culpa e dano. 

 

‒ Depois da Lei Anticorrupção: Responsabilidade 
Objetiva (RO). 

• Elementos da RO: Nexo causal e dano. 

 

‒ Responsabilidade é “automática”, objetiva. 

 

‒ Legislação brasileira: inexiste a necessidade de se 
provar intenção. 
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LEI 12.846/13: ATOS DE TERCEIROS 

— Art. 2o  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 
 

— Art. 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; 
 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; 
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LEI 12.846/13: ATOS DE TERCEIROS 
 

 

— Art. 1º Este Decreto regulamenta a responsabilização 

objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, de que trata a Lei no 12.846, 

de 1o de agosto de 2013. 

― Parâmetros de avaliação (art. 42, XIII). 

 diligências apropriadas para contratação e, 

conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais 

como, fornecedores, prestadores de serviço, 

agentes intermediários e associados; 
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LEI 12.846/13: ATOS DE TERCEIROS 
 

 

‒ Nova atitude das empresas é necessária. 

 

‒ Antes da Lei 12.846/13: terceiro quase tinha uma 
“licença para matar” 

 

‒ Hoje: empresa precisa se preocupar com o 
terceiro! 

 

‒ Preocupação precisa ser ativa! 

 

‒ Não vale a desculpa “eu não sabia”. A empresa 
deveria saber! 
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TERCEIROS: ATOS DE TERCEIROS 

‒ Quem são os terceiros? Lei 12.846/13 não 
contém definição. 

‒ Pessoa física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ) agindo 
em nome de  outrem. 

• Distribuidores,  

• Representantes,  

• Consultores,  

• Despachantes,  

• Escritório de advocacia e contabilidade. 

 

‒ Atenção para utilização de terceiros que são: 

• Agentes públicos. 

• PF ou PJ relacionadas direta ou 
indiretamente a agente público. 
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O QUE FAZER PARA REDUZIR OS RISCOS?  
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Background 
check  

• Bases de dados disponíveis 
publicamente 

• Softwares especiais de busca 

Analisar os 
dados  

• Análise crítica dos dados (sinais 
de alerta) 

• Classificação dos riscos  

Que fazer? 

• Celebrar contratos com cautelas 

• Não celebrar contrato 
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 Tenha em mente as peculiaridades do mercado e da 
região. 

 Resposta a um problema pode variar de região para 
região. 

 Resposta a um problema pode variar de mercado para 
mercado. 

 Nível de Due Diligence sob os parceiros comerciais pode 
variar. 

 

Entender a realidade ajuda a definir 
a medida apropriada para lidar com 

terceiros 



© 2016 Trench, Rossi e Watanabe Advogados  

 

 

 

  

TERCEIROS: SINAIS DE ALERTA 

‒ Sinais de alerta incluem o terceiro que: 

• não possua recursos ou pessoal para lidar com o 
objeto do trabalho. 

• cobre taxas excessivas em relação às taxas cobradas 
pelo mercado para os serviços prestados ou que 
solicitem descontos e abatimentos significativos. 

• se recuse a fazer declarações de compliance 
requisitadas pela empresa ou a concordar com 
direito de auditoria. 

• tenha conexões ou seja relacionado a agentes 
públicos. 

• possua experiência ou reputação questionáveis. 

• possua posição governamental. 

• tenha sido recomendado por um cliente que seja 
agente público. 

• exija pagamentos em dinheiro, fora do Brasil ou sob 
qualquer outra condição incomum. 
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TERCEIROS: DUE DILIGENCE 
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Antes de contratar novos terceiros, siga os seguintes procedimentos: 

1. Solicite ao terceiro que preencha um formulário standard de auditoria. 

2. Ao analisar o formulário, fique atento para os sinais de alerta. 

3. Caso qualquer das informações fornecidas seja questionável, não contratar o 

terceiro até que tais questões ou preocupações sejam esclarecidas. 

4. Caso o resultado da due diligence seja favorável, confirme que a remuneração é 

apropriada e razoável e, em seguida, prepare o contrato. 

Até que o resultado da Due Diligence seja confirmado 
como favorável, não assinar nenhum contrato, fazer 
qualquer pagamento ou permitir que o terceiro realize 
qualquer trabalho. 
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TERCEIROS: DUE DILIGENCE 
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Remuneração Apropriada 

• A remuneração será considerada razoável pela comparação entre o nível de 

compensação habitualmente pago por serviços/trabalhos semelhantes, sob 

circunstâncias semelhantes. 

• A remuneração deve ser uma quantia fixa para cada serviço específico. 

• Não é recomendável a estipulação de comissões com percentuais muito 

elevados. 

• O pagamento deve ser feito de acordo com os termos do contrato, sendo 

proibido o pagamento para terceiros ou para conta bancária que não seja do 

Brasil. 

• O reembolso de despesas só ocorrerá caso previstas em contrato, caso 

acompanhadas de descrição detalhada e de documentação comprobatória, 

como recebidos, notas fiscais ou faturas. 
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TERCEIROS: DUE DILIGENCE 

• Criar políticas e procedimentos para contratações e parcerias considerando os 
riscos associados aos terceiros. 

• Maior diligência para terceiros que agem em nome da empresa: 

Agentes, consultores, subcontratados, representates 
comerciais, parceiros de joint-venture, terceiros usados para a 
obtenção de licenças e desembaraço alfandegário, etc. 

• Incluir cláusulas de auditoria detalhadas em contratos com terceiros e se 
necessário solicitar entrevista e revisão de documentos referentes aos 
terceiros de maior risco 

• Terceiros devem receber treinamentos e ter acesso às políticas da empresa. 

• Previsões gerais de compliance da empresa. 
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ありがとうございました. 

Leopoldo Pagotto, Of Counsel. 
leopoldo.pagotto@trenchrossi.com  

 
Eloá Takaki, advogada. 

eloa.takaki@trenchrossi.com  
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