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IGAM
Porto Alegre, 13 de março de 2020.

Orientação Técnica IGAM n^ 15.084/2020.

A Câmara Municipal de Carazinho solicita análise do Projeto de Lei ne 13, de 2020, 
de iniciativa parlamentar, que tem por ementa: 'Veda ao Município de Carazinho a concessão de 
incentivos fiscais a empresas condenadas por corrupção e por ato de improbidade".

I.

De plano, cumpre salientar que o objeto do Projeto de Lei, sob exame, pela ótica 
da Lei de Improbidade - Lei n9 8.429, de 2 de junho de 19921, esta afirma que a responsabilização 
das empresas/empresários privados já está no alcance do art. 39, conforme aduz o caput:

II.

Art. 3o As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou Indireta.
{Grifo nosso).

Desta forma, o empresário privado que promoveu o seu enriquecimento ilícito 
(art. 95), atentou contra o erário (art. 10), ou contra os princípios da administração pública (art. 
11), terá como punição, dentre tantas, a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. O prazo, somente irá alterar conforme a tipificaçio do ato nos dispositivos aludidos, 
aplicando-se o art. 12 e seus incisos:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade suieito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9*. perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
património, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritário, pelo prazo
de dez anos:

il • na hipótese do art. 10. ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao património, se concorrer esta circunstância, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil 
de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou

1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/LEIS/L8429.htm> Acesso em 12 de mar. de 2020.
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receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditídos, direta ou indiretamente. ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos:

111 - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditídos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seia sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.
(...]
(Grifou-se)

De igual forma, no que diz respeito à Lei Anticorrupção - Lei n2 12.846, de ie de 
agosto de 20132, é nítido as sanções às pessoas jurídicas infratoras. Veja-se:

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5g desta Lei3, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou 
órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão 
aiuizar acâo com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas
infratoras:

IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos
de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas
pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
(Grifo nosso)

2 Disponível em: http://www.planalto.Rov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2013/íei/H2846.htm> Acesso em 12 de mar, de 2020.

3 Art. 5fi 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. Is, que atentem contra o património 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 oferecimento 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 
económico-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.
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Em que pese a proposição, ora analisada, possuir regularidade no seu trâmite, haja 
vista a correta a iniciativa do parlamentar, insta mencionar que não se vislumbra qualquer óbice 
a reprodução de leis federais em âmbito local, apenas merece a recomendação por parte do 
IGAM, em caso existir lei geral que autoriza a concessão de incentivos no Município, que então 
esta vedação de incentivos fiscais a empresas condenadas por corrupção e por ato de 
improbidade no município seja atrelada aos critérios balizadores para concessão ou não dos 
incentivos da respectiva norma municipal e não em lei esparsa.

Entretanto, mantemos nossa sinalização de tornar-se tautológico criar esse 
entrave no Município, eis que ele já está personificado, isso é, reproduzido nas Leis Federais n?s. 
8.429, de 2 de junho de 1992 e 12.846, de 1- de agosto de 2013.

Diante do exposto, tem-se que o projeto de lei n2 13, de 2020 possui regularidade 
de trâmite, já que correta a iniciativa, apesar de que mantermos a nossa sinalização no sentido 
de que, as Leis Federais n^s. 8.429, de 2 de junho de 1992 e 12.846, de 1- de agosto de 2013 já 
dispõem sobre o entrave, sob a forma de penalização pela responsabilização ora trazida na 
proposição.

III.

O IGAM permanece à disposição.

Brunno Bossle
OAB/RS N2 92.802 
Supervisor Jurídico do IGAM

D
Diego Frohlich Benites
Assistente Jurídico do IGAM
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