
Decreto nº 11.129/2022 (Regulamentando a “Lei Anticorrupção”). Por Rosana Ribeiro.

  

“Sabia? Hum, não sabia? Então agora você está sabendo”. 

O Código Penal, em seu artigo 21, diz que ninguém pode deixar de ser punido em razão de desconhecer 

a lei, esse entendimento também está expresso no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942), mas no artigo 8º da Lei de Contravenções 

Penais, consta uma exceção a essa regra, no caso de ignorância ou compreensão equivocada, que 

possam ser justificadas, existe a possibilidade de não se aplicar a pena. E no caso da pessoa se enganar 

quanto à ilegalidade de sua conduta (chamado de erro sobre ilicitude do fato ou erro de proibição), isto 

é, quando se acha que a conduta está dentro da legalidade, mas não tem a percepção de que o ato é 

ilegal, segundo o mesmo artigo 21 do Código Penal, essa pessoa poderá ficar isenta da pena, caso esse 

equívoco seja inevitável, ou ter uma pena diminuída, quando o erro poderia ter sido percebido. 

 

Lei, Decreto e Decreto-Lei 

Lei é a norma escrita originária do poder competente; é o pronunciamento solene do Direito. De acordo 

com o artigo 5, inciso II, da Constituição Federal, ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude da lei. 

Os decretos, no sistema judiciário brasileiro, são atos administrativos da competência dos poderes 

executivos (presidente, governadores e prefeitos), dentre suas funções, a principal é a de regulamentar 

a lei, digamos, descrever as minúcias necessárias de pontos específicos facilitando o fiel cumprimento 

da lei, mas sem contrariar qualquer das suas disposições ou mudar o Direito.  

Já os  Decretos-Lei são decretos com força de lei, oriundos do poder executivo e não do Poder 

Legislativo quem normalmente, inclusive, faz as leis. O Poder Legislativo nos Municípios são os 

Vereadores, nos Estados são os Deputados Estaduais (Assembleia Legislativa) e no âmbito Federal é 

formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal (Congresso Nacional). 

 

As mudanças 

Dia 18/07/2022 entrou em vigor o Decreto Federal nº 11.129/2022, revogando (tornando sem efeito) 

o Decreto Federal nº 8.420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), essas 

mudanças visam reforçar o programa de integridade e aumentar os benefícios da pessoa jurídica que 

adotarem  um programa efetivo.  E como essas mudanças impactam diretamente nos negócios, se torna 

relevante pontuarmos ao menos as principais mudanças, sobretudo em relação à adoção de programas 

de integridade. 

Mas antes de continuarmos vale destacar que apesar de ambos serem citados na legislação, os 
programas de integridade consistem em uma vertente do compliance voltada especialmente à 
implantação de medidas anticorrupção - ligadas à Lei Anticorrupção, tendo o objetivo de combater 
fraudes, desvios e outros atos ilícitos. Compliance significa estar de acordo com a lei, como também 
significa a adequação dos processos para atender às exigências de parceiros e fornecedores. Os 
programas de compliance aumentam o controle dos gestores sobre a empresa, inclusive através da 
gestão de riscos, desenvolvem estratégias que alteram a execução dos processos e mudam o 
comportamento dos colaboradores, sempre tendo como objetivo se adequar à lei. Agora que ficou mais 
claro sobre programa de integridade e programa de compliance, vamos ver algumas das mudanças: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm


1. Traz a necessidade de se evidenciar que a alta direção destina recursos financeiros, tecnológicos 

e humanos para o sistema de integridade a fim de comprovar a sua efetividade, deste modo o 

compromisso formal não é suficiente, se faz necessário demonstrar o compromisso material 

em se construir uma cultura de integridade.  

 

2. A cultura de integridade passa a ser um dos objetivos do programa, além das ações de 

comunicação e engajamento na construção e manutenção da cultura, serão consideradas 

evidências e indicadores na sua gestão. 

 

3. O Decreto deixa claro que para um programa ser efetivo é necessário maior rigor na gestão dos 

riscos inerentes às atividades desempenhadas pela pessoa jurídica, incluindo a realização de 

análises de riscos periódicas e a alocação eficiente dos recursos da pessoa jurídica. 

 

4. Destaca a necessidade de realização de diligências baseadas em riscos, deste modo ampliando 

o detalhamento para contratação e supervisão de terceiros, agora com menção expressa a 

despachantes, consultores, representantes comerciais e associados, colaboradores frequentes 

e outras pessoas jurídicas que tenham participação; diligências apropriadas para contratação e 

supervisão de pessoas expostas politicamente (PEPs), seus familiares, estreitos colaboradores 

e pessoas jurídicas de que participam e; diligências apropriadas para realização de doações e 

patrocínio. 

 

5. Prevê também que sejam utilizados mecanismos para tratamento de denúncias. 

As demais mudanças mais relevantes do Novo Decreto foram na alteração dos percentuais de fatores 

para dosimetria (medição) da multa proveniente da Lei Anticorrupção, assim como, no aumento de 4% 

para 5% no percentual de redução da multa, caso a pessoa jurídica penalizada demonstre possuir um 

programa de integridade efetivo, além de prever uma avaliação simplificada do programa para 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

Mas também houve mudanças consideradas relevantes no acordo de leniência, nos requisitos para 

investigação preliminar de atos potencialmente lesivos à administração pública federal, novas 

disposições ao Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). 

 

Conclusão 

Em sequência ficamos no aguardo da regulamentação pela Controladoria Geral da União – CGU de 

referências para os programas de integridade das Micro e Pequenas Empresas,  tal como a 

regulamentação da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que trata da obrigatoriedade dos 

programas de integridade para obras, aquisições e serviços de importância (acima de R$ 200 milhões). 

Podemos observar que não foram grandes mudanças, algumas se aproximando dos indicadores 

internacionais como ISO 19600, 37001 e 37301 sendo referências para programas de compliance 

eficientes, trazendo maior rigor em suas contratações de terceiros, mudando os critérios mínimos de 

conformidade para fazer negócios. 
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