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I- DA SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

Todos os dias na atuação na área de patrimônio público, Promotores de Justiça se 

deparam com situações envolvendo prática de atos de improbidade/atos lesivos praticado por Pessoas Jurídicas. 

Contudo, muita das vezes o enfoque da responsabilização acaba sendo as pessoas físicas, tanto servidores 

públicos, quanto particulares, não reprimindo adequadamente o ato ilícito dos entes personalizados, sendo que a 

lei Anticorrupção (Lei nº12.846/13), junto com técnicas processuais, possibilita efetivar sanções em face da 

Pessoa Jurídica que prática atos lesivos, gerando assim uma responsabilização adequada e o desestímulo ao 

ilícito. 

 

A lei nº12.846/13, conta com a previsão da responsabilidade objetiva, sem 

necessidade de demonstração do elemento anímico, bem como com sanções que importam desde aplicação da 

multa até mesmo a dissolução compulsória, além da possibilidade da medida de indisponibilidade de bens, 

inclusive abarcando a multa a ser aplicada futuramente. 

 

Aliado as previsões da Lei Anticorrupção, é possível se buscar a responsabilização 

de maneira efetiva da pessoa jurídica em cumulação com a pessoa física com base na lei de improbidade 

administrativa (Lei n°8.429/92)
2
, aplicando-se técnicas processuais como o julgamento parcial do mérito quanto 

a pessoa jurídica, pela cognição mais restrita devido à responsabilidade objetiva. 

 

Entretanto, entende-se como mais eficaz o ingresso de ação autônoma pela prática 

de atos lesivos em face das pessoas jurídicas com base na Lei Anticorrupção, em razão do rito processual 

previsto ser o da Lei de Ação Civil Pública, Lei n°7.347/85, o qual não prevê fase preliminar nos moldes da Lei 

n°8.429/92. 

 

II –  DA JUSTIFICATIVA 

 

A Lei nº 12.846 dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, tendo sido promulgada no 

dia 1º de agosto de 2013, com vacatio legis de 180 (cento e oitenta dias), entrando em vigor no dia 29 de janeiro 

de 2014. Esta lei ficou conhecida como Lei Anticorrupção, Lei da Probidade Empresarial ou Lei da Empresa 

Limpa. 

 

O objetivo dessa Lei consiste na responsabilização administrativa e civil da pessoa 

jurídica, muitas vezes as reais interessadas ou beneficiadas pelos atos de corrupção
3
. 

 

Entretanto, em pesquisa realizada pelo Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça (CAOP) de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Paraná, 

neste ano de 2019, a partir de informações prestadas pelos Promotores de Justiça do estado, identificou-se apenas 

25 ações ajuizadas com base na Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/13
4
. 

 

Evidencia-se, portanto, a princípio, a reduzida utilização do instrumento legislativo 

em comento no âmbito do Ministério Público do Paraná, tanto de maneira autônoma como em cumulação com 

ação por atos de improbidade administrativa da Lei nº8.429/92. 

 

Diante disso, a presente tese visa reafirmar a relevância dos mecanismos de 

contenção dos ilícitos perpetrados contra a Administração Pública, trazidos pela Lei 12.846/13, assim como 
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apontar práticas processuais que possam incentivar sua utilização, tanto de maneira autônoma como em 

cumulação com a Lei nº 8.429/92, na busca de dar maior efetividade na responsabilização das pessoas jurídicas. 

 

III – DA EXPOSIÇÃO 

 

A Lei 12.846/13 busca combater atos de corrupção praticados por pessoas jurídicas, 

mediante a responsabilização simultânea e autônoma nas esferas administrativa e judicial. 

 

Os fundamentos da Lei encontram-se nos tratados internacionais dos quais o Brasil 

é signatário
5
, tratados esses que buscam nos países signatários uma implementação de uma política contra a 

corrupção de maneira mais efetiva, bem como para que esses Estados promovam a participação da sociedade e 

reflitam sobre os princípios do Estado de Direito, tais como a integridade, a transparência e a accountability, 

entre outros. 

 

Nesse cenário, a Lei Anticorrupção apresenta-se como mais uma ferramenta crucial 

à disposição do Ministério Público e da Administração Pública na aplicação de sanções civis e administrativas 

também às empresas corruptoras. 

 

Assim estabelece a Lei 12.846/13: 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às 

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. 

 

Como se vê, a normativa legal não deixou dúvidas quanto a legitimidade passiva 

na ação de responsabilização, nem quanto ao objetivo, qual seja a responsabilização administrativa e civil das 

pessoas jurídicas, por atos de corrupção em face da administração pública nacional e, inclusive, estrangeira. 

 

Em seguida, a Lei 12.846/13 explicitou que, aos casos de atos lesivos praticados 

pela pessoa jurídica em face do erário, a responsabilidade será objetiva. Ou seja, diferentemente da Lei 8.429/92, 

para a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção, basta a comprovação do nexo de causalidade entre 

o ato lesivo e a atividade empresarial, prescindindo-se do elemento subjetivo (Dolo ou culpa): 

 

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. 

 

Sobre a responsabilidade objetiva, adota-se nesse trabalho como razão à aplicação 

da teoria do risco, sem qualquer necessidade de demonstração do elemento anímico (dolo ou culpa) praticado 

pela pessoa jurídica
6
. 

 

Em relação a teoria do risco, aponta Noronha
7
: “A responsabilidade objetiva, ou 

pelo risco, é a obrigação de reparar os danos causados a outrem, que tenham acontecido durante atividades 

realizadas no interesse ou sob controle da pessoa responsável e independentemente de qualquer atuação dolosa 

ou culposa desta" 

 

Portanto, desnecessária a comprovação do elemento subjetivo, como ocorre nos 

casos exigidos pela Lei 8.429/92, bastando a comprovação do nexo de causalidade existente entre o ato lesivo 
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praticado pela pessoa jurídica (Lei 12.846/13, art. 5
o
), com o resultado identificado, tornando assim possível a 

aplicação das sanções previstas no art. 6º (Sanções Administrativas) e no art. 19 (Sanções Judiciais) da referida 

Lei. 

 

Outro ponto da referida lei, diz respeito as sanções administrativas, as quais estão 

definidas no art. 6.º da Lei Anticorrupção, sendo elas a multa e a publicação extraordinária da decisão 

condenatória, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano, conforme §3º do mesmo artigo. A aplicação delas 

será realizada por meio do processo administrativo de responsabilização, na forma dos arts. 8.º a 15 da Lei.  

 

Por outro lado, as sanções judiciais, pela prática dos mesmos atos lesivos definidos 

no art. 5.º, podem importar nas punições de perdimento de bens, direitos e valores; suspensão ou interdição 

parcial de atividades; dissolução compulsória da pessoa jurídica; 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, sendo importante 

ressaltar a previsão de que a condenação torna certa a obrigação de reparar o dano integralmente, inclusive 

podendo ser apurado posteriormente em liquidação
8
. 

 

Destaca-se ainda que eventual omissão na instauração de Procedimento 

Administrativo pela Administração Pública, autorizará o Ministério Público a requerer na ação judicial a 

aplicação tanto das sanções administrativas do art. 6.º quanto as judiciais mencionadas, consoante dispõe o art. 

20 da Lei. 

 

Observados os pontos acima da Lei Anticorrupção é indispensável mencionar a 

responsabilidade da pessoa jurídica pela lei de Improbidade Administrativa. 

 

Até o advento da Lei nº12.846/13 a doutrina debatia sobre a possibilidade de 

responsabilidade da pessoa jurídica pela Lei nº 8.429/92, com base na interpretação do art.3º da Lei nº 8.429/92: 

 

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo 

não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade 

ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 

Em entendimento contrário a aplicação em face das Pessoas Jurídica, Fazzio Júnior 

e Carvalho Filho, respectivamente: 

 

Em princípio, este dispositivo não distingue entre terceiro pessoa física e terceiro 

pessoa jurídica, mas ao usar a expressão “mesmo que não seja agente público” e ao 

aludir aos verbos “induzir” e “concorrer”, para descrever a conduta do extraneus, 

certamente está se referindo à pessoa natural, não à jurídica
9
. 

 

De qualquer forma, o terceiro jamais poderá ser pessoa jurídica. As condutas de 

indução e colaboração para a improbidade são próprias de pessoas físicas. Quanto 

à obtenção de benefícios indevidos, em que pese a possibilidade de pessoa jurídica 

ser destinatária deles (como, por exemplo, no caso de certo bem público móvel ser 

desviado para seu patrimônio), terceiro será o dirigente ou responsável que 

eventualmente coonestar com o ato dilapidatório do agente público. Demais disso, 

tal conduta, como vimos, pressupõe dolo, elemento subjetivo incompatível com a 

responsabilização de pessoa jurídica
10

. 

 

Já de maneira favorável, exemplifica-se o entendimento de Garcia: 

 

Pensamos que ante a amplitude conferida pelos arts. 3º (As disposições desta lei 

são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 

ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer 

forma direta ou indireta) e 6º (No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 

público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio) 
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da Lei de Improbidade, nada impede a sua inclusão como ré da ação civil pública, 

devendo figurar, nesta condição, ao lado de seus sócios e administradores (aqueles 

que tenham praticado atos de gestão dando ensejo à improbidade). 

De notar-se que, a partir da teoria da realidade técnica, confere-se às pessoas 

jurídicas a capacidade de aquisição e exercício de direitos, capacidade para a 

prática de atos e negócios jurídicos, enfim. Pode-se afirmar, deste modo, que 

possuem elas uma vontade distinta da vontade de seus integrantes, sendo “dotadas 

do mesmo subjetivismo outorgado às pessoas físicas
11

” 

 

Contudo, a nível jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela 

possibilidade da aplicação da lei de improbidade administrativa às pessoas jurídicas, no REsp 970393-CE, 

relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012, quando assim 

decidiu “Considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de 

se concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade, ainda que 

desacompanhada de seus sócios”. 

 

Superada a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica tanto pela Lei 

Anticorrupção, quanto pela Lei de Improbidade Administrativa, depara-se com a questão da eficácia desses 

normativos atualmente para aplicação das sanções, pela prática de atos lesivos contra a administração pública, 

para aqueles atos lesivos também considerados atos de improbidade administrativa. 

 

Deve-se buscar o ingresso judicial somente pela Lei de Improbidade 

Administrativa, tanto da pessoa física quanto jurídica, ou da pessoa física pela lei de improbidade e da jurídica 

pela Lei Anticorrupção em cumulação de pedidos na mesma ação, ou ainda, de maneiras autônomas a pessoa 

física pela Lei de Improbidade Administrativa e a pessoa Jurídica pela lei Anticorrupção? 

 

Nesse ponto, considera-se que significativa parcela dos atos de improbidade 

administrativa, definidos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, também importam na prática de atos lesivos 

praticados por pessoas jurídicas, subsumindo-se, portanto, às hipóteses definidas pela Lei 12.846/13. 

 

Sendo assim, inicialmente vislumbra-se como melhor eficácia, a interpretação  

extraída do microssistema da tutela do patrimônio público, aplicando-se para a responsabilização da pessoa 

jurídica à luz da sistemática da Lei 12.846/13, em razão do regramento específico, mas principalmente pelas 

ferramentas disponíveis, como a responsabilidade objetiva, sanções administrativas e o aspecto processual, qual 

seja da Lei de Ação Civil Pública. Observa-se que, em ambas as Leis, há similitude entre os respectivos ritos 

processuais, ressalvando-se o juízo de prelibação, previsto no § 7
o
 do art. 17 da Lei 8.429/92.

12
 

 

Desse modo, aplicando a Lei Anticorrupção para as pessoas jurídicas, restam a 

análise quanto a possibilidade de cumulação com a Lei de Improbidade Administrativa para a pessoa física ou o 

ingresso de maneira autônoma somente pela pessoa jurídica. 

 

A cumulação de pedidos da Lei de Improbidade com a Lei de Ação Civil Pública já  

é aplicada no ordenamento pátrio, com base no entendimento da integração entre as normas do microssistema 

dos direitos difusos, admitindo ao Ministério Público, por exemplo, buscar a anulação de um ato administrativo e 

a aplicação das sanções por atos de improbidade administrativa em um mesmo processo. 

 

Nesse sentido, esclarece Pacheco Alves
13

: “por ser a defesa do patrimônio público, 

objeto da Lei de Improbidade, um interesse difuso, incidirá a técnica de tutela prevista na Lei 7.347/85, sendo de 

menor importância a definição do nomen juris da ação como também o próprio procedimento a ser adotado que, 

atualmente, é o previsto no art. 17 da Lei nº 8.429/91”. 

 

Da mesma maneira, o Art.327, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade 

de cumulação de pedidos em um mesmo processo
14

, podendo-se aplicar técnicas processuais diferenciadas 
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previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem 

incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum, ou seja, seria possível a notificação preliminar 

somente para a pessoa física sujeita a Lei de Improbidade e dispensável para a pessoa jurídica sujeita a Lei 

Anticorrupção. 

 

Todavia, a cumulação dos pedidos de aplicação das sanções da Lei de Improbidade 

Administrativa e da Lei Anticorrupção, observando-se a notificação preliminar (Lei 8.429/92, art. 17, § 7
o
), 

embora possível processualmente, levantaria dúvidas quanto à sua oportunidade, pois poderia se cogitar de 

eventual retardamento do provimento judicial, em virtude da necessidade de produção de provas quanto ao 

elemento subjetivo, exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, embora dispensado na Lei Anticorrupção. 

 

Ademais, é possível a alegação pela parte ré de eventual prejuízo ao contraditório e 

a ampla defesa, requerendo instrução probatória única, além de atender uma economia de esforços e recursos 

públicos, principalmente do judiciário, difícil de contra-arrazoar.   

 

Tais óbices, poderiam ser contornados, visando a eficácia da responsabilização da 

pessoa jurídica, inicialmente pelos provimentos de urgência, como a indisponibilidade de bens
15

. Quer-se, com 

isso, impedir que a pessoa jurídica, enquanto pendente o processo judicial, prossiga na prática ilícita ou dificulte 

eventual execução futura
16

. 

 

Especificamente, quanto a indisponibilidade de bens, entende-se possível a 

aplicação do periculum in mora presumido, de igual maneira já sedimentado para a Lei de Improbidade 

Administrativa. Isso porque, como dito acima, tanto a Lei de Improbidade quanto a Lei Anticorrupção, visam a 

proteção do Patrimônio Público. 

 

Os fundamentos da jurisprudência relativa ao periculum in mora presumido para a 

Lei de Improbidade, encontram-se primeiramente na previsão constitucional constante no artigo 37, parágrafo 4º, 

da Constituição Federal
17

, e no Art.7º da Lei de Improbidade Administrativa, sendo o perigo da demora implícito 

aos normativos, constitucional e infraconstitucional. Segundo, o artigo 7º da LIA
18

 se trataria de uma tutela de 

evidência, portanto reclamaria apenas a demonstração provisória do fumus boni iuris, sem a necessidade de 

comprovação do periculum in mora, qual seja, de que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou na iminência de 

fazê-lo. Por fim, o propósito da tutela a ser alcançada pela ação de improbidade administrativa é a proteção ao 

erário, sendo suficiente a probabilidade do direito, pois exigir comprovação de concreta dilapidação patrimonial 

retiraria os efeitos práticos do mandamento constitucional. 

 

Nessas perspectivas, analisando-se a proteção buscada por ambas às Leis, 

Improbidade e Anticorrupção, bem como que a redação da Lei Anticorrupção no Art.19,§4º
19

, assemelha-se a 

previsão constitucional e da Lei nº 8.429/92, inclusive indo na linha da jurisprudência e acrescentando na norma 

a possibilidade de indisponibilidade de bens para garantir o pagamento da multa, é que se entende possível a 

indisponibilidade baseada em tutela de evidência nos moldes da Lei de Improbidade
20

. 

 

Outro mecanismo disponível no intuito de dar eficácia na responsabilização da 

pessoa jurídica, quando em cumulação pela Lei 12.846/13 com a Lei 8.429/92, consiste no julgamento 
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antecipado parcial do mérito. De modo, que será possível ao autor optar pela possibilidade de requerer a 

antecipação da cognição sumária objetivando a aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, nos moldes do inc. 

II do art. 356 do Código de Processo Civil
21

, considerando a menor amplitude cognitiva, sob o enfoque da Lei 

Anticorrupção, porque suas condutas submetem-se à responsabilização objetiva. 

 

Nesse aspecto, colaciona-se doutrina de Marinoni
22

: 

 

Ao prever a possibilidade de julgamento imediato de parcela do mérito, o Código 

atual quebrou com o dogma da unidade e da unicidade do julgamento da causa – 

que se encontrava à base da estruturação do procedimento comum do direito 

anterior. Com isso, viabiliza não só a tutela definitiva da parcela incontroversa da 

demanda com o efetivo julgamento da causa, mas também amplia a possibilidade 

de cisão do julgamento do mérito para todas as hipóteses em que não seja 

necessária prova diversa daquela já colhida para elucidação de parte do mérito. 

 

 

Por fim, diante do todo exposto quanto a cumulação, pondera-se como mais efetiva 

na responsabilização da pessoa jurídica por atos lesivos praticados contra a administração pública, a ação civil 

pública de maneira autônoma. Justifica-se tal assertiva em razão da inexistência de fase preliminar na ação civil 

pública, além do reduzido campo cognitivo, adstrito aos contornos da responsabilização objetiva, bem como ser 

possível também tutelas de urgências, possibilitando assim aplicação de sanções de maneira mais eficaz e por 

consequência desmotivando futuras práticas ímprobas por pessoas jurídicas. 

 

IV - DA CONCLUSÃO 

 

Portanto, na tutela do patrimônio público, quando se apura a prática de atos de 

improbidade administrativa (Lei 8.429/92) e atos lesivos à Administração Pública (Lei 12.846/13), perpetrados 

por pessoas físicas e jurídicas, caso seja pertinente a cumulação dos pedidos, em uma única ação civil pública, 

deve o Ministério Público zelar pela maior eficiência do microssistema normativo, buscando as tutelas de 

urgência e a prolação do julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356, II), em relação às sanções da Lei 

Anticorrupção, prosseguindo-se a instrução somente quanto aos atos de improbidade administrativa. 

 

Contudo, pondera-se como mais eficaz na responsabilização por atos lesivos 

praticados por Pessoas Jurídicas a Ação Civil Pública autônoma da Lei Anticorrupção, isso porque o rito 

processual é mais célere e também mais restrito o campo de cognição em razão da responsabilização objetiva. 

 

V- DA PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

Na tutela do patrimônio público, quando se apura a prática de atos de improbidade 

administrativa (Lei 8.429/92) e atos lesivos à Administração Pública (Lei 12.846/13), perpetrados por pessoas 

físicas e jurídicas, caso seja pertinente a cumulação dos pedidos, em uma única ação civil pública, deve o 

Ministério Público zelar pela maior eficiência do microssistema normativo, buscando as tutelas de urgência e a 

prolação do julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356, II), em relação às sanções da Lei Anticorrupção, 

prosseguindo-se a instrução somente quanto aos atos de improbidade administrativa, ou ainda, de maneira 

autônoma com base na Lei Anticorrupção para pessoa jurídica e na Lei de Improbidade em face da pessoa física, 

diante da utilização de rito mais célere previsto na Lei nº12.846/13. 
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