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PROPOSTA IMPÕE PROGRAMA DE INTEGRIDADE A EMPRESA
QUE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Foi apresentado na Câmara dos Deputados em 27 de fevereiro de 2020, pelo Deputado Federal
Fernando Borja (AVANTE/MG), o Projeto de Lei n.º 418/2020 que estabelece a obrigatoriedade da
implantação de programa de integridade para as pessoas jurídicas que contratarem com a
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual ou municipal.

O projeto, que ainda será analisado na Câmara dos Deputados e Senado Federal, obriga
pessoas jurídicas que desejam celebrar contratos com o Poder Público seja por meio de consórcios,
convênios, concessões ou parcerias público-privada, com prazo igual ou superior 180 dias, a
implementarem internamente programas de integridade. A medida deverá ser aplicada às
sociedades simples e empresárias, fundações, associações de entidades ou pessoas e sociedades
estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro.

O programa abordado no PL 418/2020 consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva
de códigos de ética e de conduta, de políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes e atos ilícitos praticados contra a administração pública. Nesse caso, a
obrigatoriedade do programa se aplicará às empresas cujos valores contratuais excedam os limites
de R$ 650.000,00 para bens ou serviços e R$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia.

Nos casos em que os contratos sejam de valor superior à R$5.000.000,00, a comprovação da
implementação do programa de integridade deverá ser mediante certificação da ISO 37001 —
Sistema de Gestão Antissuborno.

Por fim, o PL 418/2020 também prevê sanções, multas, consequências da não implantação do
programa, bem como questões de responsabilidades para as empresas.

As áreas Relações Governamentais e de Compliance, Penal Econômico e Investigações do
Cescon Barrieu se colocam à disposição para endereçar quaisquer dúvidas e demais detalhes deste
projeto de lei.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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