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Parece montagem, mas o fotógrafo Charles Ebbets realmente registrou o momento em que 11 pedreiros americanos
almoçam sentados sobre uma viga de aço, no piso 69 do edifício RCA em Nova York, nos Estados Unidos, na época ainda
em construção. Atualmente o RCA se chama GE Building, um dos arranha-céus mais altos do mundo. A foto foi tirada em
setembro de 1932, um ano antes da conclusão da obra.
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QUANTO CUSTA A 
CORRUPÇÃO?

X 1.000.000

No mundo inteiro, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o custo anual 
da corrupção chega a R$ 2,6 trilhões por ano.

Esse é o custo estimado de aproximadamente 1 
milhão de casas populares.

No Brasil, o custo da corrupção é estimado 
entre R$50,8 bilhões e R$ 84,5 bilhões.



A CORRUPÇÃO E AS 
RESPOSTAS DA LEI



A CORRUPÇÃO DO 
CÓDIGO PENAL
O QUE É?

CORRUPÇÃO 
PASSIVA

CORRUPÇÃO 
ATIVA

Art. 317, CP - Solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem.

Art. 333, CP - Oferecer ou prometer vantagem
indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício

Corrupção é o efeito ou ato 
de corromper alguém ou 
algo, com a finalidade 
de obter vantagens em 
relação aos outros por meios 
considerados ilegais ou 
ilícitos.



NORMAS DE 
RESPONSABILIZAÇÃO



NORMAS DE RESPONSABILIZAÇÃO 
ANTERIORES À LEI ANTICORRUPÇÃO

 CÓDIGO PENAL

Título XI– Dos crimes contra a Administração Pública (arts. 312 a 359H)

 LEI DAS LICITAÇÕES

Dos crimes e das penas – artigos 89 a 99.

Artigos 87 e 88 – Suspensão/impedimento de contratar e declaração de inidoneidade.

 LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Lei 8429/92



NOVAS ESTRATÉGIAS
REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE

 Lei da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/00)

 Controle Social – Lei de Acesso à informação (Lei 12.527/11)

 Controle de Evolução Patrimonial – Estado de São Paulo (Decreto 58.276/12)

 Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13)

Compartilhamento de responsabilidades e indução econômica da prevenção:

Corrupção seria má 
escolha do ponto de 

vista ético, mas 
também 

econômico.

Obrigação de 
empresa em prevenir 

a corrupção:
“failure to prevent

bribery” e 
responsabilidade 

objetiva



COMPLIANCE
PRINCIPAIS DOCUMENTOS 
DE COMBATE À CORRUPÇÃO

1977
FCPA – Foreing

Corrupt Practices Act

1996
Convenção 

Interamericana contra 
a Corrupção

1997
Covenção para Combate 

à Corrupção de Func. 
Púb. Estrang. em Trans. 

Com. Int. 2003
Convenção das 
Nações Unidas 

Contra a Corrupção

2006
Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a 

Corrupção
2010

UK Bribery Act

2013
Lei 12.846/13

2015
Decreto 8.420/15

Portarias 909 e 910
IN n 1 e 2



LEGISLAÇÃO 
ANTICORRUPÇÃO

ÂMBITONORMA APLICAÇÃO RESPONSABILIDADE

FCPA

LEI 12.846/13

UKBA

Penal e Cível Estrangeira Subjetiva

Penal e Cível
Interna e 

Estrangeira Objetiva

Cível e 
Administrativo

Interna e 
Estrangeira Objetiva



Base Legal Matéria Sanções

Lei Anticorrupção
(12.846/13)

• Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica
• Vantagem indevida a agente público
• Subvencionar prática de atos ilícitos
• Utilizar interposta pessoa para ocultar identidade (“laranja”)
• Fraudes à licitação
• Dificultar investigação ou fiscalização 

• Autoridades: As sanções administrativas podem ser estabelecidas diretamente
pela Adm. Pública. O P. Judiciário pode aplicar sanções judiciais e adm. a
pedido do Ministério Público ou da Adv. Pública do Ente lesado.

• Multa administrativa 
(até 20% do faturamento)

• Perdimento de bens
• Devolução de vantagens 

indevidas

• Rescisão de contratos com a 
administração

• Suspensão parcial ou total 
de atividades

• Proibição de contratar com o 
poder público (até 5 anos)

Lei de Improbidade 
Administrativa 

(8.429/92)

• Punição de atos de improbidade por agentes públicos e particulares (Pessoas 
Físicas ou Jurídicas) em conjunto com o Agente Público.. 

• Vantagem patrimonial indevida em razão de exercício de cargo, 
mandato, função, etc. 

• Ação ou omissão, dolosa ou culposa, que cause qualquer lesão ao erário. 
• Atos que atentem contra os princípios da Administração pública.

• Autoridades: Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa 
competente ou ao MP. As sanções só podem ser estabelecidas pelo Judiciário.

• Multa de até 3 vezes o 
acréscimo patrimonial

• Perda de bens e valores

• Proibição de contratar com o 
poder público, receber 
incentivos ou empréstimos 
(até 10 anos)

Lei de Licitações 
(8.666/93)

• Inexecução total ou parcial do contrato com a Administração ou fraudes e 
colusões que frustrem a competição e/ou o procedimento licitatório.

• Autoridades: Tribunal de Contas da União, Administração Pública e Poder 
Judiciário

• Multa
• Suspensão ou impedimento 

de contratar com a 
administração (até 2 anos)

• Declaração de inidoneidade
• Crime para pessoas físicas

Código Penal
(2.848/40)

• Corrupção ativa , corrupção passiva e prevaricação
• Autoridade: Ministério Público para processar e Poder Judiciário para 

estabelecer sanções

• Corrupção ativa e passiva: 
reclusão de 2 a 12 anos

• Prevaricação: detenção de 3 
meses a 1 ano e multa

Código Civil
(10.406/02)

• Reparação do dano a terceiros
• Ação movida por qualquer prejudicado ou pelo MP

Lei de Valores 
Mobiliários

(6.385/76 e I/480)

• Prestação de informações falsas ou enganosas
• Autoridade: CVM

• Multa (até R$500 milhões, 
20% do faturamento ou 3 
vezes a vantagem indevida)

• Inabilitação temporária no 
mercado financeiro

Lei de Def. Concorrência
(8.137/90 e 12.529/11)

• Crimes contra ordem econômica e condutas anticompetitivas (cartéis)
• Autoridade: CADE

• Multa de até 20% do 
faturamento bruto

• Reclusão de 2 a 5 anos

• Proibição de participar de 
licitações e contratar com o 
poder público (não inferior a 
5 anos)



PASSIVOS 
DECORRENTES DA 
CORRUPÇÃO
REPUTAÇÃO

REPUTAÇÃO

 Perda das fontes de financiamento

 Perda de novos clientes/apoiadores/patrocinadores

 Perda dos negócios, apoiadores e patrocinadores existentes

 Desligamento

 Problemas de recolocação

 Transtornos familiares



O COMBATE À CORRUPÇÃO
O PAPEL DA EMPRESA

Percepção de corrupção

Compliance

Cooperação

Delação

O QUE SE ESPERA DAS EMPRESAS?



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
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.

Âmbito

Aplicação

Responsabilidade

Civil e Administrativo

Territorial e extraterritorial

Objetiva

Sanções Administrativas e Judiciais

Inspirada em normas 
internacionais anticorrupção, 
como a Lei de Práticas 
Corruptas no Exterior (FCPA) 
dos Estados Unidos, a Lei 
12.846 integra um 
microssistema legal protetivo da 
administração pública e de 
combate à corrupção. Pode ser 
considerada de maior alcance 
do que suas correspondentes 
estrangeiras, na medida em que 
dispõe sobre a responsabilidade 
objetiva.

A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
LEI 12.846/13



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
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.

EFETIVIDADE

AMPLA APLICAÇÃO



Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva (...) de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública(...).

A obrigação é  independente da 
comprovação de dolo ou culpa.

A obrigação de indenizar só ocorre 
com a comprovação de dolo ou culpa 

por parte do causador do dano.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

X

A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
O QUE ELA PUNE?



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
RESPONSABILIDADE OBJETIVA

FATO NEXO RESULTADO

Observação: em relação ao direito de regresso em face dos 
funcionários da Pessoa Jurídica, a responsabilidade 
permanece subjetiva.



SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS

Até que ponto a pessoa jurídica responde por atos lesivos praticados por prestadores de serviços 
terceirizados?

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.

ARTIGO 2º
ADVOGADOS

CONTADORES

DESPACHANTES



SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS
COMO PREVENIR?

CONTRATANTES

CONTRATADAS Maior diligência na seleção do 
prestador de serviço

 Maiores garantias contratuais

 Supervisão das atividades

 Garantir a confiabilidade ética da 
empresa

 Mecanismos internos de prevenção



RESPONSABILIDADE 
POR SUCESSÃO

ARTIGO 4, § 1º
Lei 12.846/13

“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 .”



RESPONSABILIDADE 
POR SUCESSÃO
MOMENTO DA SUCESSÃO: ÉPOCA 
DO FATO OU ÉPOCA DA MULTA?

Praticados atos de reorganização societária quando já reconhecida a ilicitude e imposta a
sanção (administrativa ou judicial), a sociedade nova, resultante da fusão, a incorporadora e as
cindidas: (a) serão reputadas infratoras da Lei, por sucessoras da infratora original e, ainda, (b)
sujeitar-se-ão às sanções impostas e responderão, pessoa e patrimonialmente, por aquelas ainda
não integralmente cumpridas, observando os termos e limites previstos pelo artigo 4º.

Por outro lado, se promovidos os atos reorganizativos quando ainda em trâmite ou nem
sequer iniciado o processo (administrativo ou judicial), as pessoas jurídicas resultantes da
reorganização ingressarão, como “sucessores”, na relação jurídico-processual e, ao cabo, se o
caso, serão consideradas infratoras e sofrerão a imposição de sanção cabível.

*48 Visões Sobre a Corrupção – Reflexões 
Sobre a Reorganização Societária e a Lei 

Anticorrupção – MARIANO, Álvaro.



ANTI-CORRUPTION 
DUE DILIGENCE
O QUE É?

Averiguação da exposição a riscos da target, e 
como ela mitiga tais riscos: 

• Riscos atinentes ao mercado em que atua, 

• Riscos relacionados à atuação geográfica,

• Pontos de interação com agentes públicos,

• Realização de Corporate Intelligence Services 
(pesquisa independente em bases de dados 
públicas e pagas)

• Análise de processos internos de alto risco

Análise de seu programa de integridade e outros 
procedimentos internos, com objetivo de verificar 
como eles se propõem a mitigar os riscos 
identificados (análise do programa de Compliance 
frente à legislação, observação de sua 
implementação prática, medidas mitigatórias 
frente a riscos específicos, etc.).

Destaque sobre red flags e pontos de atenção 
identificados, incluindo recomendações sobre 

maneiras de mitiga-los (closing e post-closing).

Averiguações realizada no âmbito de transações societárias (M&A), focadas especificamente na 
existência e higidez dos programas de compliance adotados pela target company, a fim de verificar 

riscos não materializados relacionados a temas anticorrupção. Esta análise pode incluir:



RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA

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”.

ARTIGO 4, § 2º
Lei 12.846/13

A definição de coligada consta em dois
diplomas legais brasileiros, e não está claro
qual deles a Lei da Empresa Limpa pretendeu
utilizar. Pela Lei das Sociedades por Ações é
presumida influência significativa quando a
investidora for titular de 20% ou mais do
capital votante da investida, sem controlá-la.
Já o Código Civil Brasileiro prevê que a
sociedade coligada ou filiada é aquela cujo
capital outra sociedade participa com 10%
ou mais, sem controlá-la.

Uma sociedade é controlada por outra
quando esta, diretamente ou através de
outras controladas, tem os direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o
poder de eleger a maioria dos
administradores.

O consórcio de empresas consiste na
associação de companhias ou qualquer
outra sociedade, sob o mesmo controle ou
não, que não perderão sua personalidade
jurídica, para obter finalidade comum ou
determinado empreendimento.



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
O QUE A LEI PUNE?

• Concessão ou promessa de 
concessão de vantagens indevidas 
a funcionários públicos ou 
terceiros a eles vinculados 
(corrupção ativa)

• Facilitação, patrocínio ou apoio a 
atos que infrinjam a presente lei

• Utilização de terceiros para 
dissimular as reais intenções ou 
beneficiários dos atos praticados

• Fraude ou manipulação do 
caráter competitivo de 
processo licitatório público

• Influência à participante de 
licitação para alterar o 
resultado da mesma

• Fraude de licitação pública ou 
contrato dela decorrente

• Impedimento ou manipulação 
de investigação ou fiscalização

INVESTIGAÇÃOLICITAÇÃOCORRUPÇÃO



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
O QUE A LEI PUNE?

Vantagem indevida a agente público

Subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos 
na Lei 

Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 
para ocultar ou dissimular interesses ou 
identidade (“laranja”)

Fraudes relacionadas à licitação

Dificultar atividade de investigação ou 
fiscalização 

Inciso I

Inciso II

Inciso III

Inciso III

Inciso III

ARTIGO 5º



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
COMO A LEI PUNE?
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

OBSERVAÇÃO

A aplicação das 
sanções previstas 
neste artigo não 

exclui, em qualquer 
hipótese, a obrigação 
da reparação integral 

do dano causado.

MULTA (ART. 6º, I)

0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício 
anterior ao da instauração do processo 
administrativo;

Caso não seja possível utilizar o critério do valor do 
faturamento bruto, a multa será de R$ 6.000,00 a 
R$ 60.000.000,00;

Nunca será inferior à vantagem auferida.

Publicação de extrato de sentença em meios de 
comunicação de grande circulação, e afixação de 
edital no próprio estabelecimento e no site.

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO 
CONDENATÓRIA (ART. 6º, II)



PERDIMENTO DOS VALORES OBTIDOS A PARTIR DA INFRAÇÃO

SUSPENSÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES

DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

PROIBIÇÃO DE RECEBER RECURSOS PÚBLICOS (DE 1 A 5 ANOS)

A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
COMO A LEI PUNE?
SANÇÕES JUDICIAIS
ARTIGO 19



A LEI 
ANTICORRUPÇÃO
NOVIDADES DA LEI 
ANTICORRUPÇÃO

• Responsabilidade objetiva das pessoas 
jurídicas (mesmo sem intenção da 
prática de corrupção)

• Cadastros que dão publicidade às 
condenações das empresas punidas 
pelos atos criminosos previstos na Lei

• Previsibilidade de acordos de leniência

• Fortalecimento do Compliance
As empresas são responsáveis pelos 
atos de corrupção praticados contra o 

setor público em seu nome ou 
benefício, no Brasil ou exterior. 



PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE



PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

VIII: (...) 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

Efeito “atenuante” com a adoção 
desses mecanismos.

Art. 18 (...) serão subtraídos os valores correspondentes aos 
seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do 
último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os 
tributos:

V - um por cento a quatro por cento para comprovação de a pessoa 
jurídica possuir e aplicar um programa de integridade (...)

Lei 12.846/2013

Decreto 8.420/2015



PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE

Mecanismos de prevenção e a cooperação com as autoridades:

Diminuição dos riscos 
de práticas ilícitas no 
interior da empresa.

Minoração de 
eventuais sanções 
aplicadas.



PROGRAMA DE PAPEL

PREVINIR DETECTAR RESPONDER

PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE



HISTÓRICO
Holland Furnace Co. vs United States 
(158 F. 2d 2 – C.C.A. 6th. 1946)

 Primeiro caso em que uma empresa usou em sua 
defesa a existência de mecanismos de compliance 
para impedir que seus funcionários violassem uma 
determinada ordem judicial;

 Embora a decisão de primeira instância tenha levado 
em consideração estes mecanismos, as provas 
produzidas no processo demonstraram que – apesar 
das orientações corporativas – altos executivos 
pressionavam para que os funcionários se 
comportassem em sentido contrário àquilo que vinha 
sendo pedido pela empresa;

 Em segunda instância, a empresa e os executivos 
envolvidos foram condenados criminalmente.



CICLO DO 
PROGRAMA DE 
COMPLIANCE 
TRADICIONAL Plano de 

Comunicação 
Adequado e 
“de cima pra 

baixo”

Grade de 
Treinamento 

Customizada e 
Permanente, 

começando pela 
integração

Mapeamento de Risco

Estrutura Dimensionada 
e Presente nos órgãos de 
Governança Corporativa Políticas e 

Procedimentos Escritos, 
Claros e Disponíveis

Auditoria Interna e 
Melhoria Contínua

Canais de Comunicação 
Confidenciais, Anônimos e  que 

proíbem retaliação

Investigação, 
Monitoramento e  

Disciplina Efetivos, 
inclusive Terceiros 
(Despachantes), 

Parceiros Comerciais 
(JV, Consórcios, SPE) 
e Fusões e Aquisições 

(ABC DD)



O Decreto 8.420/15 regula 
a Lei Anticorrupção 
Brasileira e fornece 

elementos de um programa 
de integridade que pode 

diminuir o risco de práticas 
ilícitas e minorar eventuais 

sanções

PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE

Elementos de um 
Programa de Integridade 
presentes no Art. 42 do 

Decreto 8.420

Código de Ética

Capacitação Contínua 

Compromisso da Alta Gerencia

Contabilidade organizada

Canal de Denúncias

Punição Exemplar

Metas factíveis

Auditoria independente



ORGANIZAÇÃO 
DAS POLÍTICAS

Norma Hipotética Fundamental

Código de Conduta

Política de Consequência 

Outros procedimentos internos



PROPORCIONALIDADE
ART. 42, § 1º E §3O DO DECRETO

 Quantidade de empregados

 Complexidade da hierarquia

 Utilização de agentes intermediários

 Setor do mercado e países em que atua

 Grau de interação com o setor público

 A quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram 

o grupo econômico

 Microempresas e empresas de pequeno porte



TRIÂNGULO DA 
FRAUDE

O QUE LEVAR 
EM CONTA?

PRESSÃO 
MOTIVAÇÃO

OPORTUNIDADE RACIONALIZAÇÃO



IMPORTÂNCIA DOS 
MECANISMOS DE COMPLIANCE
 O Morgan Stanley demonstrou manter um sistema de controles internos destinados a proteger seus ativos e 

impedir que seus funcionários ofereçam, prometam ou paguem qualquer coisa de valor a funcionários públicos 
estrangeiros.

 Suas políticas internas, as quais são atualizadas regularmente para refletir riscos específicos e alterações 
legislativas, proíbem o suborno e endereçam riscos de corrupção associados com a entrega de presentes, 
entretenimento, viagens, hospedagem, refeições, contribuições para caridade e ofertas de emprego.

 O Morgan Stanley demonstrou ter treinado com frequência seus 
funcionários sobre suas políticas internas e sobre leis anticorrupção. Entre 
2002 e 2008, o Morgan Stanley treinou o Sr. Peterson em relação à FCPA 7 
vezes e o lembrou de cumprir com a FCPA ao menos 35 vezes.

 A equipe de Compliance do Morgan Stanley monitora suas transações 
regularmente, audita funcionários e unidades de negócio específicos 
randomicamente, e faz testes para identificar pagamentos ilícitos. Além 
disso, o Morgan Stanley conduz due diligence minuciosa em todos os 
parceiros de negócios novos e impõe controles internos rigorosos para 
todos os pagamentos feitos para tais parceiros. 



ACORDO DE 
LENIÊNCIA



ACORDO DE 
LENIÊNCIA
O QUE É? COMO FUNCIONA?

Acordo celebrado entre o órgão ou entidade 
pública e pessoas jurídicas infratoras, para 

que esta colabore nas investigações em 
troca da redução das penalidades impostas.

Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade
pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas
jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta
Lei que colaborem efetivamente com as investigações e o
processo administrativo, sendo que dessa colaboração
resulte:

I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando
couber; e

II - a obtenção célere de informações e documentos que
comprovem o ilícito sob apuração.

REQUISITOS

• Confissão e cooperação plena.

• O infrator deve ser o primeiro a 
manifestar interesse na cooperação;

• Cessação completa do envolvimento 
na infração investigada;

 Somente com pessoas jurídicas

 Aplicação também em relação às sanções da Lei 8.666/93



O CASO 
SBM 
OFFSHORE

2012
Alegações de 

esquemas de propina 
envolvendo a SBM se 

tornam públicas

2014
SBM fecha acordo com 

autoridades 
holandesas

2015
Operação Sangue Negro

2016
DOJ reabre 

investigação contra 
a SBM

Jul/2016
Acordo de leniência

Set/2016
Não homologação 

do acordo de 
leniência pela 5ª 

CCR do MP

SBM

Lavagem de dinheiro e 
pagamento de propina em 

troca de informações técnicas 
confidenciais da Petrobras
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