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POR QUÊ?

� Assunto recorrente

� Qualquer violação da legislação
anticorrupção pode acarretar sérias
consequências para empresa e
também para pessoas físicas
envolvidas, tais como multas, danos,
prisão

� Mesmo quando nenhuma violação for
constada em última análise, os custos
para defesa da empresa e dos
envolvidos podem ser relevantes.

� Credibilidade da empresa

COMO?

� Através de medidas
preventivas, como:

1. Elaboração de POLÍTICA 
INTERNA

2. TREINAMENTO PERIÓDICO

3. Manutenção de REGISTRO 

4. AUDITORIA

5. Canal de DENÚNCIA

COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO – PERSPECTIVA PRÁTICA PARA GESTORES

O QUE?

� Papel do gestor de 
Recursos Humanos em 
relação à aplicação da 
Legislação Brasileira 
Anticorrupção (Lei nº. 
12.846/2013)

� Origem e aplicação

� Obrigações 



ORIGEM

� UK Bribery Act

� U.S. Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA)

� Convenção sobre o Combate
da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais
Internacionais da Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) – Decreto no.
3.678/2000

APLICAÇÃO

� Relação da empresa com a Administração Pública

� “RESPONSABILIDADE OBJETIVA”:
A Lei nº. 12.846/2013 (Art. 2º e 3º) prevê a responsabilidade objetiva das
pessoas jurídicas => não depende da intenção de quem pratica o ato, bastando
apenas que o ato beneficie a empresa. Para os dirigentes ou administradores da
empresa, a lei prevê responsabilidade subjetiva. Também será responsabilizada
qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

“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. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus 

dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do 

ato ilícito. 

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das 

pessoas naturais referidas no caput. 

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida 

da sua culpabilidade.”

COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO – PERSPECTIVA PRÁTICA PARA GESTORES
Lei Anticorrupção – Lei nº. 12.846/2013 



[imagem ilustrativa. É possível 
escolher outra. Ver arquivo 

“Orientações para PowerPoint”.

OBRIGAÇÕES

“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;

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;
(...)

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou
esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou
função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.”
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CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO

�Qualquer violação da legislação anticorrupção pode acarretar sérias consequências para empresa e envolvidos, tais como: multas, danos, prisão.

� Atenção! Mesmo quando nenhuma violação for constada em última análise, os custos para defesa podem ser relevantes. 

Sanções Administrativas – Lei nº. 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; e
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.
(...) § 3o A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00
(seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).”

Sanções Judiciais – Lei nº. 12.846/13
“Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º 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;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
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 máximo de 5 (cinco) anos.”
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MEDIDAS PARA GESTORES

1. Elaboração de POLÍTICA INTERNA

� Especificar regras claras e de acordo com a legislação.

� A Lei Anticorrupção trata da relação com a Administração Pública, mas a Política poderá tratar também da relação com
outros particulares.

� Verificar se existe política internacional -> fazer o cotejo entre política internacional e lei brasileira, para adequar e
complementar a política se for mais permissiva.

COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO – PERSPECTIVA PRÁTICA PARA GESTORES

Lei 
Brasileira

Política 
Internacional



[imagem ilustrativa. É possível 
escolher outra. Ver arquivo 

“Orientações para PowerPoint”.

MEDIDAS PARA GESTORES

2. TREINAMENTO PERIÓDICO

� Instruir os colaboradores em especial para pontos capciosos. Por exemplo, a contratação de terceiros.

� Além da instrução, o treinamento se presta à proteção da empresa e seus dirigentes, pois demonstra que a
empresa tomou todas as precauções para impedir o descumprimento da lei.
• “Lista de presença”, Certificados, fotos.

PONTOS SENSÍVEIS – EXEMPLOS

(i)   Contratação de Terceiros
(ii)  Presentes, entretenimento, viagem
(iii) Pagamentos de “Facilitação” ou Propinas

COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO – PERSPECTIVA PRÁTICA PARA GESTORES
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MEDIDAS PARA GESTORES

2. TREINAMENTO PERIÓDICO
(i)   Contratação de Terceiros

CONTRATOS COM TERCEIROS
� Antes de contratar Terceiros, você deve avaliar o nível de risco desse Terceiro, por exemplo investigando seu histórico, qualificação e reputação. Pode ser

criado processo de aprovação para Terceiros, inclusive com formulários de avaliação interna a serem preenchidos, abordando, por exemplo:
� Dados da empresa
� O funcionário público é administrador ou sócio do Terceiro, ou o Terceiro foi recomendado por funcionário público?
� O Terceiro ou seus empregados já sofreram ações ou sanções por descumprimento à Lei Anticorrupção?
� O Terceiro é empresa de “fachada”?
� O Terceiro cobra preços desproporcionais ou exige que o pagamento seja feito a outra pessoa ou em conta no exterior?
� O Terceiro recusa-se a assinar contrato com cláusula anticorrupção ou a enviar documentos pertinentes solicitados?
� O Terceiro exige pagamento em dinheiro antes da prestação do serviço?
� Os produtos/serviços constantes das Notas Fiscais diferem dos efetivamente comercializados?
� O Terceiro solicita que a empresa adultere documentos, como Notas Fiscais?
� O Terceiro recusa-se a fornecer informações sobre pessoa subcontratada por ele?

� Formalização da proibição de corrupção por meio de cláusula no Contrato firmado com o Terceiro.

� Atenção a Terceiros que lidam com o Poder Público em nome da empresa, por exemplo despachantes ou distribuidores, bem como a Terceiros que
prestam serviços de consultoria vagos.
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MEDIDAS PARA GESTORES

2. TREINAMENTO PERIÓDICO

(i)   Contratação de Terceiros

MONITORAMENTO DE TERCEIROS

�Após a contratação do Terceiro, a empresa deve continuar a monitorar as atividades desse Terceiro relativamente ao
cumprimento da Legislação e Política Anticorrupção.

“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: (...)

IIII - 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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MEDIDAS PARA GESTORES

2. TREINAMENTO PERIÓDICO

(ii)  Presentes, entretenimento, viagem

� Atenção! A Lei Anticorrupção veda “prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada” (Art. 5º, inciso I), de modo que, via de regra, presentes, 
entretenimento, viagens ou outras vantagens poderão ser consideradas corrupção. 

� A Lei Anticorrupção trata da relação com a Administração Pública. Contudo, algumas Políticas Anticorrupção preveem 
também a relação com outros particulares, estabelecendo, por exemplo, procedimentos e limites de valores para 
presentes a outros particulares em negociações. 
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MEDIDAS PARA GESTORES

2. TREINAMENTO PERIÓDICO

(iii) Pagamentos de “Facilitação” ou Propinas

�Proibição total

“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;

(...)”
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MEDIDAS PARA GESTORES

3. Manutenção de REGISTRO

� Registros contábeis com qualidade, para provar o ocorrido.
� A prova documental é objetiva.
� Inserção de cláusula anticorrupção em Contratos com Terceiros.

4. AUDITORIA

� Auditoria periódica de compliance.
� Verificar contratações de terceiros, registros, documentação relacionada.
� Se verificado descumprimento, avaliar possibilidade de realização de Acordo de Leniência.

“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.

(...)”
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MEDIDAS PARA GESTORES

5. Canal de DENÚNCIA

� Possibilitar denúncia, inclusive anônima, por telefone e/ou site e/ou e-mail.

� Canal de denúncia externo é mais eficiente.

� Garantir que o funcionário tenha retorno sobre a Denúncia apresentada.

� Manter pessoa responsável por responder dúvidas. Às vezes, o colaborador não tem certeza se uma
atividade viola a Lei Anticorrupção e eventual Política Anticorrupção da empresa. O treinamento chama
atenção para a questão, mas podem surgir dúvidas no dia-a-dia da empresa.
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POR QUÊ?

� Assunto recorrente

� Qualquer violação da legislação
anticorrupção pode acarretar sérias
consequências para empresa e
também para pessoas físicas
envolvidas, tais como: multas,
danos, prisão

� Mesmo quando nenhuma violação
for constada em última análise, os
custos para defesa da empresa e
dos envolvidos podem ser
relevantes

� Credibilidade da empresa

COMO?

� Através de medidas preventivas, como:

1. Elaboração de POLÍTICA INTERNA
� Cotejo entre política internacional e lei brasileira

2. TREINAMENTO PERIÓDICO
(i)   Contratação de Terceiros - cuidados
(ii)  Presentes, entretenimento, viagens - vedação
(iii) Pagamentos de “Facilitação” ou Propinas - vedação

3. Manutenção de REGISTRO 
� Registros contábeis 
� Cláusula contratual

4. AUDITORIA

5. Canal de DENÚNCIA

CONCLUSÃO

O QUE?

� Papel do gestor de 
Recursos Humanos em 
relação à aplicação da 
Legislação Brasileira 
Anticorrupção (Lei nº. 
12.846/2013)

� Origem (normas 
internacionais) e 
aplicação 
(responsabilidade 
objetiva)

� Obrigações 



Obrigada!

Ana Teresa Villares Whitaker de Toledo Piza
a.whitaker@toisa.com.br

+55 11 3170-8888 


