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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre a lei anticorrupção no Brasil e procura responder ao seguinte questionamento: É possível a aplicação da 
responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas, para sanções que vão além da reparação dos danos? O artigo traz uma análise conceitual e 
doutrinária sobre corrupção e responsabilidade objetiva e discorre sobre os questionamentos sobre a Lei 12.846/13 e suas inovações. Todo o 
trabalho foi baseado em revisão bibliográfica e apresentação de dados estatísticos da aplicação da legislação. Apesar das discussões doutrinárias 
sobre a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva independente de mensuração de dano, a partir do estudo realizado não foram 
encontradas razões que pudessem apontar para a inconstitucionalidade da lei anticorrupção e sua não aplicação, em virtude do pouco tempo de 
vigência e da ausência de julgados e jurisprudência no assunto tratado. O referido artigo trata sobre a responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, prevista na recente Lei Federal 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, nos processos de responsabilização administrativa das pessoas jurídicas infratoras. A aplicação de sanções condenatórias, que vão 
além da reparação do dano, requer como regra no ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da área jurídica, a comprovação de culpa 
do agente para sua imputação, o que não ocorre na Lei Anticorrupção brasileira. O presente artigo abrange as áreas de conhecimento 
relacionadas ao direito administrativo e civil e inicialmente apresenta uma revisão bibliográfica sobre a responsabilização civil objetiva, com 
posicionamento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema. Em seguida, é realizada a conceituação do tema “corrupção”, fazendo um retrospecto 
histórico, assim como o contexto de elaboração da legislação anticorrupção brasileira. Por fim, são apresentados os principais questionamentos 
sobre a aplicabilidade da Lei Anticorrupção em seus assuntos mais relevantes com o posicionamento de estudiosos do tema, a fim de responder à 
seguinte pergunta: é possível a aplicação da responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas, para sanções que vão além da reparação dos danos? 
O tema escolhido se apresenta atual e de extrema relevância no contexto social e jurídico, por se tratar de uma mudança na legislação em relação 
à responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas para os delitos relacionados à corrupção. O tema possui divergências de 
entendimento entre os operadores do direito, tanto em relação aos impactos ainda desconhecidos nas atividades das pessoas jurídicas, pelo 
pouco tempo de vigência da lei, quanto pela ausência de jurisprudência sobre o assunto, aspectos importantes para o amadurecimento da 
matéria.
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