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JUSTIFICATIVA - PL 0659/2017 
A presente propositura visa apresentar as formas pelas quais o Poder Público 

Municipal deve cumprir, localmente, a Lei Federal nº 12.846. de 1º de agosto de 2013, 
conhecida como Lei Anticorrupção. Ela dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 

A partir dessa Lei Federal, muito se fala em compliance, condutas, ética, combate à 
corrupção, problemas licitatórios e afins, desconhecendo, na maior parte das vezes, os reais 
motivos e os valores éticos e legais envolvidos nessa legislação. 

As regras universais do compliance - condutas de procedimentos legais e éticos - 
tiveram seus fundamentos na experiência e nos avanços do mundo corporativo e da 
governança, bem como no espaço público com a aplicação da Lei das Licitações, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, da Lei de Acesso à Informação e, agora, da Lei Federal nº 12.846. de 
2013 (Lei Anticorrupção), que impulsionou o debate para que tanto o Poder Público quanto as 
empresas privadas possam dispor de forma clara e pública suas regras e seu compliance, e 
dispõe, em seu art. 5º. in verbis: 

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 oferecime0nto 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. 

Concluindo, vemos que a Lei Federal nº 12.846, de 2013, apontou de modo especial as 
principais questões atinentes às relações entre os agentes privados e públicos. 

E, para que se possa efetivar o conteúdo avançado pela mencionada Lei Federal, faz-
se necessário uma legislação municipal clara e inequívoca, exigindo que quaisquer contratos, 
convênios e relacionamentos que houver entre prestadores de serviços ou fornecedores em 
geral com a Prefeitura Municipal de São Paulo tenham seu compliance e apresentem seu 
Código de Ética e Conduta, devidamente articulado no interior de sua empresa, 
independentemente de seu tamanho ou sua natureza. 

Ante o exposto, considerando justificadas as razões desta iniciativa e evidenciado o 
relevante interesse público que ampara a medida, solicito a colaboração dos vereadores desta 
Casa para aprovação da presente propositura. 
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