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Corrupção é uma expressão multifacetada, que comporta inúmeros significados. 
Desde uma acepção técnico-jurídica estrita até a mais coloquial significação. Todas, contudo, 
levam a uma única conclusão: não é uma conduta aceitável socialmente. Não é aceitável 
porque rompe um pacto social ético e moral que deveria nortear o comportamento.  

Não é certo que uma pessoa ou grupo de pessoas obtenha vantagens à custa de 
prejuízo de outra ou da sociedade. Um ato de corrupção usualmente envolve duas partes, o 
corruptor e o corrupto. Embora partes do mesmo ato, corruptor e corrupto tem em geral uma 
forma bastante diversa de comportamento perante a sociedade. O corrupto, salvo exceções, é 
discreto, quando não, secreto. Procura manter o ato ilegal sob o mais estrito sigilo. 
Normalmente peca pelos sinais externos de riqueza incompatível com a sua renda, que tenta 
justificar como derivada de uma herança ou trabalho da esposa. Interessante é a contraparte 
no ato de corrupção.  

O corruptor, ao contrário do corrupto, usualmente não se reconhece infrator. Gaba-
se de ter obtido a licença ambiental negada a tantos. Vangloria-se de manter sob pagamento 
um servidor ou todo um órgão público para as liberações, alvarás e autorizações necessárias à 
sua atividade econômica. Ou reclama o dinheiro perdido na propina. Para o corruptor, o 
infrator é sempre o outro. Estranhamente, dada a necessidade de duas partes para a prática 
da maioria dos atos de corrupção, o objeto de reprovação jurídica e social tem sido, em geral,  
apenas a conduta dos agentes públicos.  

A Lei nº 12.486/13, denominada lei anticorrupção, que entrou em vigor em fevereiro 
do ano corrente pode constituir um poderoso instrumento para incluir no foco das 
investigações e punições dos atos de corrupção a parte sem a qual inúmeras condutas ilegais 
não poderiam materialmente ser praticadas: as empresas corruptoras e corruptas. 

Nos termos da lei, constituem atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 
estrangeira, todos aqueles praticados por “sociedades empresárias, sociedades simples, 
personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário 
adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou 
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, 
constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente”.  

Qualquer destas referidas entidades responderá objetivamente pela prática de atos 
lesivos contra a Administração Pública, assim reputados aqueles que atentem contra o 
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou 
contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos (art. 5º): I - 
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 
terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de 
qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 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; b) impedir, perturbar 
ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou 
procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou 
irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública; V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização 
de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.  

Desta feita, no caso de pessoa jurídica realizar conduta típica, vale dizer, realizar 
qualquer uma das referidas condutas previstas legalmente como ato lesivo à Administração 
Pública, responderá objetivamente por ela.  

Tome-se em consideração para os fins desta breve análise, o disposto nos artigos 2º 
e 3º da Lei nº 12.486/13, que expressamente dispõem: 

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. 

Pode-se deduzir da norma a seguinte estrutura de responsabilidade administrativa e 
civil pelo cometimento de atos lesivos à Administração Pública: 

1) A pessoa jurídica responderá objetivamente; 

2) Os dirigentes, administradores ou qualquer pessoa natural, autora, coautora ou 
partícipe do ato ilícito responderão subjetivamente; 

No que tange à responsabilidade das pessoas jurídicas, inegável que respondem 
pelos atos praticados, pois “dotadas de capacidade, agem, emitem declarações de vontade, 
adquirem direitos e contraem obrigações, como qualquer pessoa natural”1. A questão 
controvertida versa sobre os efeitos da natureza objetiva determinada pela lei para a 
responsabilidade decorrente de atos lesivos à Administração Pública.  

                                                           
1 SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil. 24ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 267. 



 

 

Nos termos de Caio Mario da Silva Pereira “a doutrina objetiva, ao invés de exigir que 
a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de 
causalidade entre uma e outro) assenta na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria 
do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou da antijuridicidade do fato danoso, o que 
importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou 
o prejuízo”2.  

A responsabilidade objetiva na lei anticorrupção funda-se no risco criado para a 
Administração Pública quando das suas relações com as pessoas jurídicas privadas3. Parte da 
premissa de que nas relações intersubjetivas públicas há potencialidade de risco de 
cometimento de atos lesivos ao patrimônio público - (jurídico e material) que deve ser 
suportado pelas entidades privadas independentemente de culpa (em sentido amplo – dolo - 
ou em sentido estrito – negligência, imprudência ou imperícia). 

Para que se evidencie a responsabilidade objetiva não é preciso prova de dolo (a 
vontade ou a intenção de realizar a conduta, ou assumir o risco do resultado danoso) ou de 
culpa em sentido estrito (manifestada pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia). 

Basta que conduta omissiva ou comissiva (ação ou omissão) de dirigente, 
administrador ou pessoa natural interfira na esfera jurídica da Administração Pública 
ensejando ato lesivo tipificado na lei (ação ou omissão + lesão + nexo causal) para que possa 
haver a responsabilização. 

Importante ressaltar que a responsabilidade objetiva neste caso independe de lesão 
ou prejuízo material para a Administração Pública. O que a lei pretende resguardar, para além 
do patrimônio público material, é também o patrimônio jurídico e moral administrativo. 

Desta feita, caso dirigente, administrador, empregado ou qualquer pessoa natural 
que aja em nome ou em proveito da pessoa jurídica e produza algum dos atos lesivos à 
Administração Pública tipificados na lei – oferecer propina para agente público, por exemplo -, 
tal conduta ensejará a possibilidade de a pessoa jurídica vir a sofrer sanção de multa de até 
20% do faturamento bruto do último exercício; publicação extraordinária da decisão 
condenatória de aplicação da multa e de outras sanções aplicadas (artigo 6º); e/ou perdimento 
de bens direitos e valores; suspensão ou interdição parcial de atividades;   dissolução 
compulsória; proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos 
por até cinco anos (artigo 19). 

Repita-se, pouco importa se o dirigente ou administrador agiu com intenção de 
produzir o resultado lesivo, ou foi negligente, imperito ou imprudente: basta que tenha havido 
qualquer conduta típica (prevista na lei como lesiva à Administração Pública) perpetrada em 
nome da pessoa jurídica. 

A responsabilização objetiva da pessoa jurídica não constitui novidade no sistema 
jurídico. Dentre outras normas, a Constituição determina que a responsabilidade 
extracontratual do Estado é objetiva (artigo 37, § 6º). O Código Civil prevê a responsabilidade 
objetiva do empresário por danos causados por produtos postos em circulação (artigo 931), 
bem como do empregador pelos danos causados por seus empregados (artigo 932), assim 

                                                           
2 SILVA PEREIRA, Caio Mário. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1988. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 
287. 
3 No mesmo sentido expressado pela norma contida no artigo 927 do Código Civil Brasileiro que determina que ““Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem”. 



 

 

como a responsabilidade pela reparação de danos ambientais independe de culpa (artigo 14, § 
1º da Lei nº 6938/81). 

Sob o ângulo das empresas privadas é possível analisar a responsabilidade objetiva 
por atos lesivos à Administração Pública em duas dimensões (apenas para efeitos de análise 
teórica, vez que os efeitos práticos de atribuição de responsabilidade independem da 
qualidade da pessoa natural que produz materialmente o ato lesivo).  

No tocante às condutas lesivas produzidas por dirigente ou administrador a 
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica é mais facilmente assimilável e compreendida. Os 
dirigentes e administradores são os titulares de prerrogativas de mando ou de poder 
administrativo privado – poder decisório.  

Pode-se cogitar que, de certa forma, a responsabilidade objetiva prevista na lei versa 
sobre espécie de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa 
admitida por precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça4, pela qual é 
juridicamente possível responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações originalmente de 
titularidade dos sócios ou administradores. 

Maiores perplexidades pode causar a admissão da possibilidade de aplicação de 
sanção para a pessoa jurídica com fundamento na responsabilidade objetiva quando o ato 
lesivo for praticado por pessoa natural que não seja sócio, dirigente ou administrador – pela 
suposta inexistência de poder ou prerrogativa decisória. 

A responsabilidade objetiva, nesta hipótese, é, a rigor atribuída pela lei em razão de 
falha no dever jurídico de o administrador ou dirigente controlar a conduta dos empregados, 
prepostos ou colaboradores, a que título for, quando da prática de atos em benefício da 
pessoa jurídica. 

A falha no cuidado de escolha dos empregados ou colaboradores (culpa in eligendo) 
ou falha no exercício do controle (culpa in vigilando) que se impõe seja exercido sobre a 
atividade que exercem empregados ou colaboradores em nome da empresa é o fundamento 

                                                           
4 Direito empresarial e processual civil. Agravo regimental no Recurso Especial. Desconsideração da personalidade jurídica. 
Desconsideração inversa. Análise dos requisitos pelas instâncias ordinárias. Reexame. Impossibilidade. Enunciado n. 7 da 
súmula do STJ. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que estavam 
presentes os requisitos autorizadores do decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Incide, no caso, pois, o óbice do 
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes. (AgRg no REsp 1096319 / SP). 2. A aplicação da chamada "desconsideração 
inversa" da personalidade jurídica é admitida pela jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. 
Direito civil. Recurso especial. Ação de dissolução de união estável. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. 
Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Legitimidade ativa.  Companheiro lesado pela conduta do sócio. 
Artigo analisado: 50 do CC/02. 
1. Ação de dissolução de união estável ajuizada em 14.12.2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao 
Gabinete em 08.11.2011. 2. Discute-se se a regra contida no art. 50 do CC/02 autoriza a desconsideração inversa da personalidade 
jurídica e se o sócio da sociedade empresária pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica desta. 3. A 
desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, 
contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio 
social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. 4. É possível a desconsideração inversa da 
personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de 
interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. 5. Alterar o 
decidido no acórdão recorrido, quanto à ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do sócio majoritário, 
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 6. Se as instâncias ordinárias concluem 
pela existência de manobras arquitetadas para fraudar a partilha, a legitimidade para requerer a desconsideração só pode ser 
daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro cônjuge ou companheiro, sendo irrelevante o fato deste ser sócio da 
empresa. 
7. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1236916 / RS) 



 

 

da responsabilidade objetiva5 por conduta praticada por quem não detém prerrogativas ou 
poderes de administração ou mando no âmbito da  pessoa jurídica. 

O desconhecimento da prática lesiva à Administração Pública por parte dos 
administradores ou dirigentes, ou mesmo a vedação expressa da prática dos atos lesivos 
legalmente previstos contida em ordem hierárquica por eles emanada não tem, em princípio, 
o condão de afastar a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica (o que de resto poderia 
redundar em fraudes – imagine-se um dirigente de pessoa jurídica que para afastar a 
responsabilidade objetiva edita ordem de serviço proibindo em caráter geral e abstrato 
expressamente a prática de qualquer ato lesivo).  

Aplicam-se, contudo, as excludentes de responsabilidade objetiva de aceitação já 
pacificada pela doutrina e pelos tribunais pátrios, quais sejam, o caso fortuito, a força maior, o 
fato de terceiro e a culpa da vítima, uma vez que tais excludentes afastam a autoria ou o nexo 
de causalidade.  

É possível ainda, se cogitar de uma excludente de responsabilidade na hipótese em 
que a pessoa natural que atua em nome da pessoa jurídica, seja a que título for (por vingança, 
por exemplo), o faça com dolo direto e má fé voltados à prática do ato lesivo à Administração 
Pública com o intuito determinado de causar prejuízo à pessoa jurídica à qual é vinculado – em 
razão da responsabilidade objetiva. Esta intenção de causar prejuízo à pessoa jurídica privada 
pode equivaler a pessoa natural a um terceiro na relação jurídica, e afastar a responsabilidade 
objetiva (fato equivalente ao de terceiro). 

O rigor da responsabilidade objetiva por atos lesivos à Administração Pública é 
benéfico para a sociedade e para o Estado, especialmente porque demandará das empresas 
privadas especial atenção na conduta das pessoas naturais que atuam em seu nome 
produzindo efeitos modificadores e multiplicadores de uma cultura de gestão administrativa 
proba e honesta. 

As pessoas jurídicas deverão incrementar e aperfeiçoar os processos de seleção, de 
treinamento e capacitação de seus colaboradores em prol da probidade, da legalidade e da 
moralidade quando do estabelecimento de relações jurídicas com o Estado, bem como adotar 
políticas internas e ferramentas específicas, como por exemplo a denominada “complience”6, 
como instrumento mitigador de riscos - de resto as velhas e conhecidas cautelas para evitar 
responsabilização por culpa in vigilando ou culpa in eligendo. 

                                                           
5 “Neste sentido, cumpre ressaltar a lição de Rui Stoco a respeito das culpas in vigilando e in eligendo (in Tratado de 
Responsabilidade Civil, 6ª Ed., RT, São Paulo, 2004, p. 135) verbis: Culpa in eligendo pé a oriunda da má escolha de representante 
ou de preposto ? Caracteriza-a, exemplificativamente, o fato de admitir ou de manter o proponente a se serviço empregado não 
legalmente habilitado ou sem as aptidões requeridas. Culpa in vigilando é a que promana de ausência de fiscalização por parte do 
patrão, quer relativamente aos seus empregados, quer no tocante à própria coisa. É o caso da empresa de transporte que tolera a 
saída de veículos desprovidos de freios, dando causa a acidentes”. (TJMS - Ap. Civ. Nº 2005.016366-8/0000-00) 
6 Uma das tentativas de mitigar esses riscos é a utilização de ferramentas de compliance, termo anglo-saxão originário do verbo to 

comply, cujo sentido é agir de acordo com uma regra, um pedido ou um comando. Compliance é o dever de cumprir, de estar em 

conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da organização (MORAIS, 2005). O uso de 

código de ética, código de conduta, canal de denúncia, desenvolvimento de controles internos, procedimentos internos de 

divulgação de temas relacionados à corrupção, análise de aderência ética dos profissionais e parceiros comerciais é crescente nas 

organizações na busca de mitigar fraudes internas (CHERMAN; TOMEI, 2005). SANTOS, Renato Almeida dos. Compliance como 

ferramenta de mitigação e prevenção da fraude organizacional 

http://www.cgu.gov.br/concursos/Arquivos/6_ConcursoMonografias/2-Lugar-Profissionais.pdf 



 

 

Registre-se que a pessoa jurídica tem direito de regresso em face das pessoas 
naturais que tenham produzido o ato lesivo que gerou a responsabilização objetiva - para 
obter o ressarcimento do prejuízo sofrido. 

A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas impõe, por outro turno, dever 
jurídico inafastável para o administrador público.  

Para conferir concretude às características de prevenção geral e de prevenção 
especial das sanções legalmente previstas, a Administração Pública, diante de situação de fato 
que caracterize ato lesivo tipificado, deverá instaurar de imediato processo administrativo 
destinado à apuração da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica e da responsabilidade 
subjetiva de dirigentes, administradores ou pessoa natural que tenha agido em nome da 
empresa. A omissão em relação a este dever jurídico enseja responsabilidade do agente 
competente para determinar a apuração dos fatos e instauração de processo administrativo, 
inclusive por improbidade administrativa,. 

A efetividade da norma é o fator determinante para que atenda os propósitos para 
os quais foi editada. Como dito, a corrupção por vezes é derivada de condutas puramente 
privadas. A lei anticorrupção pode, desde que efetivamente aplicada, constituir um valioso 
instrumento para a tão almejada moralização das relações jurídicas e negociais com a 
Administração Pública. 

 

 

 


