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Histórico de medidas contra a
corrupção transnacional

• 2000 - Brasil ratifica Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE) – Decreto 3678/2000.

• 2002 - Brasil criminaliza corrupção de agentes públicos estrangeiros (Lei 10.467/2002):
⁻ Corrupção ativa em transação comercial internacional

Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público
estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
relacionado à transação comercial internacional:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.

⁻ Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem
ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público
estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é
também destinada a funcionário estrangeiro.

• Resultados (2014)



Lei anticorrupção (Lei 12.846/13)

• Condutas ilícitas (não apenas atos de 
corrupção, mas sim atos lesivos à 
administração pública – artigo 5º);

• Mais rigorosa do que FCPA;

• Lei penal encoberta (sanções – artigos 6º e 
19);

• Responsabilidade objetiva (art. 3º, § 1º);



Responsabilidade penal de dirigentes
de empresas

• Histórico da jurisprudência

- Descrição da conduta comissiva ou omissiva 
(liame entre conduta e resultado).

• Responsabilidade objetiva 

- Posição na estrutura hierárquica

- Responsabilidade por omissão

• Teoria do domínio do fato


