
 

  

COVID-19 – Cautelas 
Anticorrupção na Interação 

com Agentes Públicos em 
Tempos de Crise 



 

  

As repercussões da expansão da pandemia do Coronavírus estão em desenvolvimento e a extensão dos 

danos sociais ainda são incertos. Além da gravíssima situação de saúde pública, as medidas de contenção 

do vírus revelam alto potencial de danos econômicos para pequenos e grandes negócios, bem como 

funcionários e clientes dos quais eles dependem. 

 

Em situações de crise, é comum que a interação entre o setor privado e o público aumente em grande 

medida, na união de esforços para mitigar os efeitos de colapso. Por um lado, empresas buscam auxílio do 

governo ou orientação sobre como proceder em meio ao caos. Por outro lado, é comum que empresas 

busquem o poder público com o objetivo de oferecer ajuda e colaboração social. 

 

Essas medidas são legítimas e louváveis na busca da melhor solução possível para a crise. Dito isso, é 

altamente recomendável que as empresas façam essa interface com o poder público com as devidas 

cautelas de conformidade anticorrupção. As normas brasileiras contra corrupção, como a Lei No. 

12.846/2013, seguem em vigor durante a crise e determinados cuidados podem evitar que medidas de 

boa-fé possam representar exposição a investigações no futuro.  

 

Precauções na interação com o poder público para busca de ajuda ou negócios emergenciais  

 

Com o crescente risco para a sobrevivência de diversos negócios privados, empresas procuram o poder 

público em busca de ajuda na forma de empréstimos, execução de negócios emergenciais, flexibilização 

regulatória, ou mesmo para orientação sobre como usufruir de auxílio emergenciais que governos ofertam 

ao setor privado.  

 

É essencial que empresas busquem essa interlocução com o poder público da forma mais transparente 

possível, fazendo uso de avenidas oficiais disponibilizadas, de forma institucional e, mais importante, sem 

o oferecimento de contrapartidas ou promessas de vantagens para o agente público, inclusive na forma de 

apoio eleitoral futuro. 

 

Algumas cautelas que empresas devem adotar ao abordar o poder público incluem: 

 

1. Busque um relacionamento institucional com o órgão público, fazendo uso dos 

procedimentos e normais oficiais existentes, incluindo as gerais ou eventuais normais 

específicas criadas para a crise. 

 

2. Observe as normas de licitação para contratação com o setor público. Governos federal, 

estaduais e municipais podem emitir regras específicas para contratação com o setor público 

durante a emergência. 

 
a. Esse é o caso da Lei Federal 13.979/2020, que cria situações de dispensa de licitação 

para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde relacionados à prevenção de 

risco de contágio e ao tratamento da saúde pública. 

 

 



 

  

3. Priorize a transparência nessa interlocução, registrando formalmente agendamentos e atas 

de reuniões, que devem preferencialmente ocorrer em ambientes oficiais. 

 
4. Formalize o arranjo em documento escrito caso seja celebrado algum acordo, com 

“considerando’s” que contextualizem os entendimentos e façam referência às normas 

autorizadoras do arranjo. 

 
5. Não ofereça contrapartidas ou vantagens em troca do auxílio buscado, especialmente 

vantagens de cunho pessoal destinadas ao agente público, incluindo promessa de apoio 

político futuro. 

 
6. Busque apoio jurídico para confirmar a legalidade e legitimidade do arranjo. 

 
Precauções na interação com o poder público para oferecimento de ajuda, incluindo doações 

 

Em reação à crise do Coronavírus, algumas empresas de grande porte já anunciaram formas de ajuda ao 

poder público ou colaboração social, incluindo doações, garantias de não demissão, redirecionamento de 

linhas produtivas para fabricação de produtos de maior necessidade, entre outras formas de auxílio. 

 

Para que a nobreza desses gestos não possa dar margem a interpretações errôneas no futuro, 

determinadas cautelas são recomendáveis, especialmente aquelas destinadas a evitar que se interprete o 

ato de ajuda como corrupção; ou seja, oferecimento de benefício ilegítimo a um agente público.  

 

Alguns cuidados recomendados incluem: 

 

1. Em caso de doação, consulte as normas aplicáveis ao ente público recebedor para ter 

certeza de que a realização da doação e sua forma não violam as regras aplicáveis. 

 

2. Privilegie a doação de produtos ou serviços em vez de dinheiro, de forma a evitar que o 

valor doado seja usado para fins diversos do pretendido. 

 

a. Caso a doação em dinheiro seja a única opção viável, dê preferência a doar a fundos 

públicos com finalidades sociais definidas, e não para contas genéricas do ente 

público. 

 

3. Privilegie doações de cunho institucional, que tenham relação direta com a resolução da 

crise (equipamentos de proteção individual, por exemplo), não realizando doações de cunho 

pessoal que beneficiem um agente público específico.  

 

4. Não ofereça a doação como contrapartida para ajudas financeiras recebidas do ente público. 

 
5. Não faça doações que possam ser interpretadas como auxílio eleitoral a algum candidato. 

Empresas são proibidas de realizar doações eleitorais no Brasil.  

 



 

  

6. Leis de licitação podem vedar doações com encargo; ou seja, doações que estabelecem 

obrigações do poder público atreladas à doação, como emprego específico dos objetos doados. 

Assim, evite estabelecer condições ou usos específicos para o objeto doado, sob pena de violar 

normas de licitação. 

 
7. Formalize a doação em documento escrito com o poder público, com o devido registro 

formal da doação. No instrumento de doação (a) utilize “considerando’s” que contextualizem 

os entendimentos; e (b) inclua cláusulas de respeito às normas anticorrupção.  

 

O texto acima não constitui assessoramento jurídico. Caso você possua uma situação concreta para a qual 

deseje aconselhamento, a equipe de Compliance & Investigações de Veirano Advogados poderá dar 

assessoria jurídica específica à luz do caso concreto.  
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