PROJETO DE LEI N.º 3.444, DE 2019
(Do Sr. Tiago Mitraud e outros)
Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para permitir a alienação
do controle acionário em casos de fraude à licitação.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, passa a vigorar
acrescida das seguintes disposições:
“Art. 6º ...............................................................................
III – a determinação de alienação do controle acionário em prazo
certo.
...........................................................................................
§7º O prazo a que se refere o inciso III deve ser razoável e levar
em consideração o vulto e a complexidade da alienação, mas em
nenhuma hipótese excederá a 2 (dois) anos.
.................................................................................” (NR)
“Art. 7º-A. Em casos de fraude à licitação (art. 5º, inciso IV)
comprovada em regular processo, tendo em vista razões de
excepcional interesse público ou social, a sanção de declaração
de inidoneidade do licitante fraudador pode ser substituída pela
determinação de alienação do controle acionário.” (NR)
“Art.30 ...............................................................................
...........................................................................................
Parágrafo único. O disposto no art. 7º-A poderá ser implementado
em todas as esferas de controle, mediante requerimento ou
anuência da empresa.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em sentido contrário.

JUSTIFICAÇÃO
A Proposição que ora submetemos à apreciação de nossos Nobres
Pares promove importante fortalecimento na Lei Anticorrupção, a Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013.
Trata-se da inserção do instituto da alienação compulsória de
controle acionário, por prazo certo. Tal medida passa a figurar no rol de sanções
passíveis a serem aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis por
atos lesivos previstos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, ao lado das já
existentes: multa (art. 6º, inc. I) e publicação extraordinária da decisão condenatória
em meios de comunicação de grande circulação (art. 6º, inc. II). Passa a constar
também como de possível aplicação no âmbito de processo de imposição de sanção
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no âmbito licitatório (mediante inclusão de um art. 7º-A).
A alienação compulsória, tal como prevista nesta Proposição,
encontra eco no quanto constante no art. 61, da Lei nº 12.529/2011, que introduz
restrições cabíveis no sentido de mitigar os eventuais efeitos nocivos de ato de
concentração sobre mercados relevantes afetados, contendo a possibilidade de
aplicação de sanção que determine a alienação do controle acionário de empresas
que sejam consideradas responsáveis por atos lesivos indicados na referida
normativa.
Como se vê, transposto para o marco da Lei Anticorrupção, tal
sistemática apresenta a vantagem de equacionar a necessária punição a atos de
corrupção sem causar efeitos desproporcionais aos trabalhadores e ao país. É que
a pessoa jurídica fica preservada da pessoa física que atuou com o propósito de
praticar os atos de corrupção, uma vez que esta alienará o controle acionário
daquela. A função social da empresa é prestigiada, os postos de trabalho por ela
gerados são salvados e o corruptor é efetivamente punido.
Não por último, cumpre dizer que o Projeto de Lei em questão
encampa sugestão oriunda da Comissão de Juristas incumbida de elaborar
propostas de aperfeiçoamento da gestão governamental e do sistema de controle
da Administração Pública, criada por Ato da Presidência da Câmara de 22 de
fevereiro de 2018 (complementado pelo Ato de 28 de março de 2018 e pelo Ato de
28 de agosto de 2018). Comissão que fora composta, pelos seguintes juristas:
Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, como Presidente;
Conselheira Marianna Montebello Willeman, do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro; Professor Carlos Ari Sundfeld, da FGV Direito SP; Professor Juarez
Freitas, da UFRGS; e Professor Sérgio Guerra, da FGV Direito Rio; ainda, foram
designados os Consultores Legislativos Alexandre Peixoto de Melo e Paulo Sávio
Nogueira Peixoto Maia e a Servidora Iara Beltrão Gomes de Souza (como
Secretária-Executiva).
Por todo o exposto, ciente do compromisso desta Casa com a
melhoria da gestão pública brasileira, submeto esta Proposição aos Nobres
Parlamentares, esperando contar com o apoio necessário para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019.
TIAGO MITRAUD (NOVO-MG)

ALEXIS FONTEYNE (NOVO-SP)

PAULO GANIME (NOVO-RJ)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013
Dispõe
sobre
a
responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
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.
Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.
§ 1º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será
restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite
do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei
decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de
simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.
§ 2º As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do
respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos
previstos nesta Lei, restringindo- se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e
reparação integral do dano causado.
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CAPÍTULO II
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NACIONAL OU ESTRANGEIRA
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;
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.
§ 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.
CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3444/2019

6

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.
§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente,
de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.
§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação
jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente,
do ente público.
§ 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).
§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de
extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande
circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em
publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo
de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo
visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.
§ 6º (VETADO).
Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
I - a gravidade da infração;
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III - a consumação ou não da infração;
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;
V - o efeito negativo produzido pela infração;
VI - a situação econômica do infrator;
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e
de conduta no âmbito da pessoa jurídica;
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade
pública lesados; e
X - (VETADO).
Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos
previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo
federal.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da
responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação,
observados o contraditório e a ampla defesa.
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§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo
de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação.
§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria- Geral da União - CGU
terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de
pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para
exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
.......................................................................................................................................................
Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992; e
II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras
normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011.
Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 1º de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho

LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem
econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro
de 1999; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO
ECONÔMICA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Processo Administrativo no Tribunal
.......................................................................................................................................................
Art. 61. No julgamento do pedido de aprovação do ato de concentração econômica,
o Tribunal poderá aprová-lo integralmente, rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que
determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e eficácia
do ato.
§ 1º O Tribunal determinará as restrições cabíveis no sentido de mitigar os eventuais
efeitos nocivos do ato de concentração sobre os mercados relevantes afetados.
§ 2º As restrições mencionadas no § 1º deste artigo incluem:
I - a venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade
empresarial;
II - a cisão de sociedade;
III - a alienação de controle societário;
IV - a separação contábil ou jurídica de atividades;
V - o licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual; e
VI - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos
nocivos à ordem econômica.
§ 3º Julgado o processo no mérito, o ato não poderá ser novamente apresentado nem
revisto no âmbito do Poder Executivo.
Art. 62. Em caso de recusa, omissão, enganosidade, falsidade ou retardamento
injustificado, por parte dos requerentes, de informações ou documentos cuja apresentação for
determinada pelo Cade, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, poderá o pedido de
aprovação do ato de concentração ser rejeitado por falta de provas, caso em que o requerente
somente poderá realizar o ato mediante apresentação de novo pedido, nos termos do art. 53
desta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ATO DO PRESIDENTE DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa Comissão de Juristas incumbida de
elaborar propostas de aperfeiçoamento da
gestão governamental e do sistema de controle
da Administração Pública.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no desempenho de suas
atribuições, e
CONSIDERANDO que a pesquisa "Retratos da Sociedade Brasileira", realizada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 143 municípios brasileiros, com base em
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2.022 entrevistas, identificou que para 65% do povo brasileiro a corrupção era o principal
problema do País para o ano de 2016;
CONSIDERANDO que, segundo estudo da Federação das Indústrias de São Paulo
(Fiesp) elaborado em 2012, anualmente, até 2,3% do produto interno bruto do país, ou seja,
aproximadamente R$ 100 bilhões, são perdidos com práticas corruptas;
CONSIDERANDO que as fraudes contra a Administração Pública e o desvio de
dinheiro têm se tornado progressivamente mais sofisticados, demandando maior eficiência,
eficácia e efetividade da atividade de controle;
CONSIDERANDO que a atuação repressiva dos Tribunais de Contas, do
Ministério Público e dos demais órgãos de controle precisa ser reforçada com mecanismos de
controle interno aderentes à nova realidade e com novas ferramentas legais que induzam uma
administração pública proba e profissional;
CONSIDERANDO que as consequências da ineficiência da gestão são tão
perniciosas quanto a corrupção;
CONSIDERANDO que a legislação que molda a Administração Pública e seu
controle precisa ser aprimorada com o objetivo de absorver os mecanismos e práticas mais
modernos, eficientes e eficazes em que o foco se desloca dos meios para os resultados.
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Juristas com a finalidade de elaborar, no prazo de 60
dias, propostas de aperfeiçoamento da gestão governamental e do sistema de controle da
Administração Pública.
Art. 2º Designar para compor a Comissão de Juristas:
I - o Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que a presidirá;
II - a Conselheira Marianna Montebello Willeman, do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro;
III - o Professor Carlos Ari Sundfeld, da FGV Direito SP;
IV - o Professor Juarez Freitas; da UFRGS;
V - o Professor Sérgio Guerra, da FGV Direito Rio.
§ 1º A Comissão escolherá, dentre seus membros, o relator.
§ 2º A Comissão elaborará, se necessário, minuta de regulamento para disciplinar
os seus trabalhos, que será posteriormente submetida à apreciação da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ATO DO PRESIDENTE DE 28 DE MARÇO DE 2018
Designa membros para a Comissão de Juristas
incumbida
de
elaborar
propostas
de
aperfeiçoamento da gestão governamental e do
sistema de controle da Administração Pública.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no desempenho de suas
atribuições e em aditamento ao Ato do Presidente, de 22 de fevereiro de 2018, que criou a
"Comissão de Juristas incumbida de elaborar propostas de aperfeiçoamento da gestão
governamental e do sistema de controle da Administração Pública", resolve designar a Senhora
Iara Beltrão Gomes de Souza para o cargo de Secretária-Executiva e os Senhores Alexandre
Peixoto de Melo e Roberto Bocaccio Piscitelli para comporem a referida Comissão, todos
servidores da Câmara dos Deputados.
Brasília, 28 de março de 2018.
RODRIGO MAIA
Presidente da Câmara dos Deputados

ATO DO PRESIDENTE DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Substitui assessor da comissão de juristas
incumbida de elaborar propostas de
aperfeiçoamanto da gestão governamental e do
sistema de controle da Administração Pública.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no desempenho de suas
atribuições e em alteração ao Ato do Presidente de 28 de março de 2018 que designou secretária
executiva e assessores da comissão de juristas incumbida de elaborar propostas de
aperfeiçoamento da gestão governamental e do sistema de controle da Administração Pública,
instituída por Ato do Presidente de 22 de fevereiro de 2018, resolve:
Art. 1º Substituir, a fim de assessorar a comissão, o servidor Roberto Bocaccio
Piscitelli pelo servidor Paulo Savio Nogueira Peixoto Maia.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 2018.
Rodrigo Maia
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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