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RESUMO 

 

 

A Lei Anticorrupção criou no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de celebração de 

acordo de leniência entre o Poder Público e as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos 

atos lesivos previstos em seu texto legal. A adoção de instrumentos de consensualidade é 

especialmente vantajosa em casos que envolvem atos de corrupção, uma vez que a obtenção de 

evidências do cometimento de infrações dessa natureza tende a ser uma tarefa excessivamente 

custosa para o Estado. No entanto, a utilização do acordo de leniência no âmbito da Operação 

Lava Jato evidenciou a existência de conflitos entre os órgãos de combate à corrupção na esfera 

federal do país, mais especificamente entre Ministério Público, Controladoria-Geral da União 

e Tribunal de Contas da União. Com isso, instaurou-se um cenário de insegurança jurídica para 

as empresas lenientes em decorrência da falta de previsibilidade quanto aos efeitos de acordos 

firmados, o que tem operado como um fator de desestímulo à utilização do instrumento. O 

objetivo deste trabalho é promover uma análise sobre as causas da descoordenação institucional 

hoje verificada entre as autoridades que possuem legitimidade para fiscalizar, investigar e 

sancionar a prática de atos de corrupção. Para tanto, serão feitas considerações sobre o contexto 

de promulgação da Lei Anticorrupção, o desenvolvimento da lógica consensual no país, a 

transposição do acordo de leniência do modelo norte-americano para o brasileiro e os contornos 

normativos do instrumento propriamente dito. Através de construções teóricas e exemplos 

práticos, serão examinadas as atribuições legais das entidades envolvidas no imbróglio e os 

respectivos limites de suas atuações. Acredita-se que a adoção de mecanismos de coordenação 

institucional possa auxiliar a formulação de soluções para o problema identificado e, por 

conseguinte, aumentar a eficiência do instrumento como ferramenta de combate à corrupção. 

 

 

Palavras-chave: Acordo de leniência. Coordenação institucional. Lei Anticorrupção. Operação 

Lava Jato. Instituições. Governança Regulatória. 
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ABSTRACT 

 

 

The Anti-Corruption Act introduced in the Brazilian legal system the leniency agreement, a 

type of agreement that can be celebrated between the State and companies engaged in the 

practice of the illicit activities mentioned in the Act. Consensual methods of dispute resolution 

are especially advantageous in cases involving acts of corruption, as obtaining evidence of such 

offenses tends to be too costly for the State. However, the adoption of the institute by Operation 

Car Wash has drawn attention to the existence of conflicts between anti-corruption agencies in 

the federal branch, more specifically between the Federal Prosecution Office, the Comptroller 

General of the Union and the Federal Court of Accounts. Thus, a scenario of legal uncertainty 

was created for lenient companies due to the lack of predictability regarding the effects of 

signed agreements, which has been a discouraging factor for the use of the instrument. The aim 

of this paper is to examine the causes of the lack of institutional coordination verified among 

the entities with authority to monitor, investigate and sanction the practice of corruption acts. 

To this end, clarifications will be presented regarding the context of the promulgation of the 

Anti-Corruption Act, the development of a culture of alternative methods for solving disputes 

in Brazil, the transposition of the leniency agreement from the United States to the Brazilian 

legal system, and the normative outlines of the instrument itself. Through theoretical 

constructions and practical examples, the legal authority of the entities involved in the 

imbroglio and the respective limits of their actions will be examined. It is believed that the 

adoption of coordination strategies may help to formulate solutions to the identified problem 

and thus increase the efficiency of the instrument as a tool to combat corruption. 

 

 

Keywords: Leniency agreement. Institutional coordination. Anti-Corruption Act. Operation 

Car Wash. Institutions. Regulatory governance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Conhecida como Lei Anticorrupção, a Lei 12.846/13 dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública1, 

seja ela nacional ou estrangeira. A promulgação da referida Lei buscou dar concretude aos 

compromissos internacionais firmados pelo Brasil para promover o combate à corrupção2, bem 

como se manteve em linha com as principais legislações internacionais sobre o tema. 

 As infrações administrativas previstas na referida Lei já eram consideradas ilícitas por 

outros diplomas legais, tais como o Código Penal, a Lei de Licitações e a Lei de Improbidade 

Administrativa. Pode-se afirmar, entretanto, que uma das principais inovações apresentadas diz 

respeito à possibilidade de responsabilização objetiva de pessoas jurídicas por determinadas 

condutas que, embora já fossem consideradas ilícitas anteriormente, puniam apenas pessoas 

físicas. Com efeito, a partir da edição da Lei 12.846/13, a pessoa jurídica poderá ser 

responsabilizada pela conduta de qualquer de seus integrantes, ainda que não demonstrada 

qualquer ingerência na tomada de decisão, concordância ou negligência. 

 A outra grande inovação introduzida no microssistema brasileiro de combate à 

corrupção pela referida Lei foi o instituto do acordo de leniência, que pode ser celebrado entre 

o Poder Público e as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos em 

seu texto legal, desde que preenchidos determinados requisitos3. Embora não se trate de 

instituto inovador no ordenamento jurídico brasileiro4, o acordo de leniência tem atraído a 

atenção dos operadores do direito e da sociedade como um todo, pois tem ocupado posição de 

destaque no combate à prática de atos de corrupção. 

A utilização do acordo de leniência se justifica para casos de alta complexidade, em que 

as autoridades têm dificuldade em obter evidências do cometimento de infrações, já que 

                                                 
1 O art. 5o da Lei Anticorrupção define os atos lesivos contra a Administração Pública passíveis de 

responsabilização. 
2 A título de exemplo: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais (OCDE), ratificada pelo Brasil em 24.08.00, Convenção Interamericana 

contra a Corrupção (OEA), ratificada pelo Brasil em 07.10.02, e Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção (ONU), ratificada pelo Brasil em 15.06.05. 
3 Os requisitos para a celebração do acordo de leniência são encontrados no art. 16, caput e §1o da Lei 12.846/13.  
4 O acordo de leniência foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 10.149/2000, que dispunha 

sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. A referida lei foi revogada pela Lei 

12.529/2011, conhecida como Lei de Defesa da Concorrência, que manteve a possibilidade de celebração de 

acordo de leniência com empresas ou indivíduos que desejarem colaborar com o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) nas investigações sobre a prática de cartel e de demais condutas 

anticoncorrenciais. 
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investigações dessa natureza costumam depender de numerosos recursos e podem ainda ser 

infrutíferas. Dessa forma, recorrer a mecanismos consensuais pode fornecer maior celeridade, 

eficiência e menor custo aos procedimentos sancionadores conduzidos pela Administração 

Pública. 

Esta é a lógica do acordo de leniência previsto pela Lei Anticorrupção, que, uma vez 

celebrado, isenta a pessoa jurídica da aplicação de determinadas sanções administrativas e 

cíveis5, bem como permite a redução de até 2/3 do valor da multa aplicável. Para que a empresa 

leniente faça jus a tais benefícios, é necessário que identifique os demais envolvidos no ato 

ilícito em apuração e que forneça documentos e informações que efetivamente comprovem o 

cometimento das infrações investigadas6. 

Nesse contexto, é possível afirmar que o acordo de leniência vem sendo utilizado por 

órgãos de controle brasileiros como importante instrumento de combate à corrupção, uma vez 

que além de promover a recuperação de vultuosas quantias aos cofres públicos, possibilita a 

detecção e a apuração de infrações cometidas contra a Administração Pública de maneira mais 

célere do que é possível através dos procedimentos investigativos tradicionais. Por esse motivo, 

o instituto passou a desempenhar papel central na Operação Lava Jato. Apenas no âmbito da 

força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná, até 04 de novembro de 2019 haviam sido 

celebrados 14 acordos de leniência e 48 acordos de colaboração premiada, com previsão de 

recuperação de R$ 14,3 bilhões para o Estado7. 

No entanto, o acordo de leniência tem enfrentado uma série de dificuldades relacionadas 

à sua aplicabilidade, gerando intensa insegurança jurídica em torno da utilização do instituto. 

Como será demonstrado ao longo deste trabalho, pode-se afirmar que a sua utilização tem 

enfrentado um grave problema de descoordenação institucional entre a Controladoria-Geral da 

União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União. Sabe-se que há um 

conjunto de entidades no Brasil que atua no microssistema de combate à corrupção e na 

fiscalização da aplicação de recursos públicos. No entanto, a Lei Anticorrupção não se 

preocupou em buscar uma harmonização entre elas na hipótese de celebração de acordo de 

leniência, o que tem gerado conflitos entre as instituições envolvidas na persecução de atos de 

corrupção. 

                                                 
5 Conforme dispõe o art. 16, § 2o da Lei Anticorrupção, uma vez celebrado o acordo de leniência, a pessoa 

jurídica estará isenta das sanções previstas no art. 6o, inciso II e no art. 19, inciso IV, que consistem, 

respectivamente, na publicação extraordinária de decisão condenatória e na proibição de contratar com o Poder 

Público pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos. 
6 Art. 16, incisos I e II da Lei Anticorrupção. 
7 Informações disponíveis em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados. Acesso em: 06 dez. 

2019. 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados
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Como resultado, empresas lenientes ficam sujeitas à invalidação de acordos 

previamente firmados e expostas à aplicação de sanções em razão dos mesmos fatos pelas 

autoridades que não participaram do acordo. Em alguns casos, essas sanções têm o condão de 

inviabilizar o cumprimento de acordos celebrados ou, até mesmo, as próprias atividades da 

empresa. Esse cenário gera considerável insegurança jurídica para empresas potencialmente 

lenientes, reduzindo a eficiência de um instituto que tem como finalidade justamente atrair a 

cooperação de pessoas jurídicas – e não a repelir. 

Para fins de delimitação do problema de pesquisa, este trabalho busca investigar as 

causas da existência de um cenário de descoordenação entre as autoridades que possuem 

legitimidade para a persecução de atos de corrupção, cujas atribuições sobrepõem-se. Acredita-

se que o incremento na utilização de mecanismos de coordenação institucional entre as 

entidades pertencentes ao microssistema de combate à corrupção reduziria os conflitos hoje 

verificados e, como consequência, aumentaria a segurança jurídica para a celebração do acordo, 

tornando o mecanismo mais eficiente. Para o desenvolvimento deste trabalho, adotou-se como 

procedimento metodológico a pesquisa qualitativa, compreendendo a realização de pesquisas 

bibliográficas e documentais sobre o tema. 

O primeiro capítulo deste trabalho é destinado à apresentação de considerações 

introdutórias sobre o contexto de promulgação da Lei Anticorrupção, o desenvolvimento da 

lógica consensual no país, a transposição do acordo de leniência do modelo norte-americano 

para o brasileiro e os contornos normativos do instrumento propriamente dito. Espera-se 

demonstrar que a falta de problematização da introdução de um mecanismo consensual de 

resolução de conflitos, inspirado no modelo norte-americano, dificultou a sua adaptação em um 

ordenamento jurídico que sempre privilegiou a utilização de procedimentos sancionadores. 

Além disso, será examinado o desenvolvimento da lógica consensual no Brasil como 

decorrência da busca pela eficiência administrativa e os contornos legais do acordo de leniência 

segundo a Lei Anticorrupção. 

No segundo capítulo será feita uma análise sobre o papel e as atribuições da 

Controladoria-Geral da União, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União no que 

toca a investigação e o sancionamento da prática dos atos lesivos previstos pela Lei 

Anticorrupção, além da avaliação sobre a (in)existência de legitimidade para participar da 

celebração de acordos de leniência. Com isso, busca-se verificar até que ponto os entes públicos 

envolvidos no imbróglio em comento estão autorizados a atuar segundo a Constituição Federal 

e as leis brasileiras. Ressalte-se que se optou por restringir a análise institucional aos órgãos da 

esfera federal, inobstante a possibilidade de sobreposição entre entes federais, estaduais e 
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municipais. Igualmente optou-se por excluir deste trabalho a atuação do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), embora se reconheça a possível interface com 

os fatos investigados pelas demais autoridades aqui referidas. 

O terceiro capítulo abordará a falta de coordenação verificada entre os órgãos de 

controle através de exemplos práticos de acordos de leniência firmados no Brasil. Serão 

apresentados os conflitos institucionais que foram causados em razão da leniência recebida 

pelas empresas Odebrecht S.A., Andrade Gutierrez e MullenLowe/FCB Brasil. O objetivo deste 

capítulo é demonstrar como a ausência de coordenação entre os órgãos de controle causa 

insegurança jurídica às empresas lenientes na prática, uma vez que não há previsibilidade 

quanto aos efeitos do acordo. 

O quarto capítulo busca examinar detalhadamente o problema de pesquisa formulado 

neste trabalho, ou seja, as causas da falta de coordenação entre as instituições envolvidas no 

combate a atos de corrupção no país. Será demonstrado que a incapacidade de coordenação 

entre os órgãos de controle decorrente da existência de sobreposição de atribuições resultou em 

um cenário de insegurança jurídica, que por sua vez tem operado como um fator de desestímulo 

à utilização do acordo de leniência no país. São identificadas três causas que parecem ter 

contribuído para a instauração de um cenário de descoordenação no país: a inexistência de 

previsão de imunidade criminal aos administradores e empregados da empresa leniente, a 

atuação proativa do Ministério Público ao se utilizar do acordo de leniência sem que houvesse 

previsão legal para tanto e o comportamento adotado pelo Tribunal de Contas da União, ao 

insistir em interferir nos acordos de leniência celebrados por outras autoridades. 

Por fim, com o objetivo de contribuir para a formulação de estratégias que busquem 

reduzir a descoordenação institucional hoje verificada em torno da utilização do acordo de 

leniência, o quinto capítulo examinará os instrumentos de coordenação apresentados por Jody 

Freeman e Jim Rossi no artigo Agency Coordination in Shared Regulatory Space8. 

Previamente, será realizada uma introdução teórica sobre a sobreposição de atribuições e a 

necessidade de coordenação institucional, desenvolvendo-se as vantagens e desvantagens que 

os overlappings podem oferecer. Além disso, será avaliado se no contexto brasileiro a 

existência de overlappings é positiva ou negativa, o que será examinado tanto pela ótica do 

direito sancionador quanto a partir da perspectiva da consensualidade. Ressalte-se que o 

objetivo deste trabalho não é eleger a melhor técnica de coordenação dentre aquelas 

                                                 
8 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space. The Harvard Law 

Review, v. 125, n. 5, 2012. 
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apresentadas, mas tão somente oferecer subsídios para que análises de custo-benefício e 

eficiência sobre as estratégias abordadas possam ser posteriormente desenvolvidas. 
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1 A PROMULGAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO E O ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

 

A introdução do acordo de leniência no Brasil provocou uma série de controvérsias 

quanto à sua utilização, validade e efeitos. A dificuldade de adaptação do instituto pode ser em 

parte explicada pela insuficiência de discussões teóricas prévias sobre a adoção de um 

mecanismo consensual de resolução de conflitos por um Estado que sempre privilegiou a 

unilateralidade, imperatividade e autoexecutoriedade em suas relações com os particulares. 

Dentre os entraves enfrentados pelo instituto, destaca-se a falta de coordenação entre os órgãos 

de controle brasileiros, tema este que configura o objeto de estudo do presente trabalho. Este 

capítulo tem a finalidade de introduzir aspectos relacionados à promulgação da Lei 

Anticorrupção e ao ordenamento jurídico brasileiro que podem contribuir para a elucidação dos 

obstáculos hoje enfrentados pelo acordo de leniência para que possa se firmar como efetivo 

instrumento de combate à corrupção. Além disso, serão também analisados os contornos legais 

estabelecidos pela Lei Anticorrupção para que o acordo possa ser celebrado, bem como os 

efeitos previstos. 

Inicialmente, serão abordadas as pressões externas e internas sofridas pelo governo 

brasileiro que culminaram na promulgação da Lei Anticorrupção, com o objetivo de demonstrar 

que a urgência na adoção de medidas de combate à corrupção pode ter favorecido a falta de 

problematização da introdução do acordo de leniência no país. Em seguida, será examinado o 

desenvolvimento da lógica consensual no Brasil como decorrência da busca pela eficiência 

administrativa, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro sempre privilegiou 

mecanismos de repressão em detrimento da celebração de acordos entre Poder Público e 

particulares. Posteriormente, será analisado o processo de transplantação do acordo de leniência 

para o Brasil, tendo em vista que o instrumento surge em um contexto norte-americano de 

combate a cartéis e demais condutas anticoncorrenciais. Por fim, serão examinados os 

requisitos e pressupostos legais do acordo de leniência e os efeitos da sua celebração, buscando 

assentar preceitos que facilitarão a compreensão sobre o problema de descoordenação 

institucional decorrente da sobreposição de atuações, tema que será aprofundado nos capítulos 

subsequentes. 
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1.1 A promulgação da Lei Anticorrupção como resposta a pressões internacionais e 

nacionais 

 

 

Ao longo da década de 90, diversos organismos multilaterais voltaram-se à elaboração 

de estudos sobre a prática de corrupção e formas de combatê-la, tais como o Fundo Monetário 

Internacional, Organização dos Estados Americanos, Banco Mundial, Organização das Nações 

Unidas e OCDE9. Disseminou-se a ideia de que a crescente interação entre os mercados 

internacionais, aliada ao fortalecimento da globalização, demandava a adoção de medidas para 

a criação e consolidação de mecanismos de prevenção e repressão a atos de corrupção em escala 

global10 11. Por conseguinte, foram firmadas importantes convenções internacionais sobre o 

tema, tendo três delas sido incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro: (1) Convenção 

sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais (OCDE)12, (2) Convenção Interamericana contra a Corrupção 

(OEA)13 e (3) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ONU)14. As três Convenções 

objetivavam garantir o comprometimento de seus signatários com o combate à corrupção no 

                                                 
9 NOTARI, Marcio Bonini. As Convenções Internacionais Ratificadas pelo Brasil no Combate a Corrupção. 

Revista de Direito Internacional e Globalização Econômica. São Paulo, v. 1, n. 1, p. 60, jan./jun. 2017; 

MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; OLIVEIRA, Vitor Eduardo Tavares. O Brasil e o Combate Internacional 

à Corrupção. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 46, n. 181, p. 189, jan./mar. 2009. 
10 GODINHO, Thiago José Zanini. Contribuições do Direito Internacional ao Combate à Corrupção. Rev. Fac. 

Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 58, p. 350, jan./jun. 2011. 
11 Destaca-se, ainda, a forte pressão feita pelos Estados Unidos para que os demais países adotassem legislação 

antissuborno. Através do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), o país foi o primeiro a tipificar a corrupção 

transnacional, de modo que passou a buscar a disseminação do tratamento conferido ao tema com o objetivo de 

conferir igualdade de condições no mercado internacional. ANDRADE, Jackeline Póvoas Santos de. O 

combate à corrupção no Brasil e a Lei n. 12.846/2013: a busca pela efetividade da lei e celeridade do processo 

de responsabilização através do Acordo de Leniência. Revista Digital de Direito Administrativo - RDDA. 

São Paulo, v. 4, n. 1, p. 172, 2017.  
12 Convenção celebrada em 17 de dezembro de 1997 e introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro através do 

Decreto 3.678/00. O principal objetivo desta Convenção é garantir que os países signatários adotem todas as 

medidas necessárias para que a conduta de corromper funcionários públicos estrangeiros na condução de 

negócios internacionais seja considerada ato criminoso em seus respectivos sistemas legais. Convenção 

disponível em http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf. Acesso em: 31 out. 2019. 
13 Convenção celebrada em 29 de março de 1996 e introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro através do 

Decreto nº 4.410/02. A Convenção da OEA foi o primeiro instrumento internacional a abordar o tema da 

corrupção transnacional. Assim como a Convenção da OCDE, a Convenção da OEA determina que a prática 

de atos de corrupção no âmbito internacional deva ser considerada ato criminoso, obrigando os seus signatários 

a adotar demais medidas de prevenção e repressão à corrupção. Convenção disponível em 

http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf. Acesso em: 31 out. 

2019. 
14 Convenção celebrada em 31 de outubro de 2003 e introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro através do 

Decreto nº 5.687/06. O seu principal objetivo era compelir os países signatários a adotar medidas eficazes de 

combate à corrupção nos contextos nacional e internacional. Convenção disponível em: 

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf. Acesso em: 31 out. 

2019. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_B-58_against_Corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
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cenário internacional, notadamente através da tipificação penal de atos de corrupção nesse 

contexto em seus respectivos sistemas legais15. 

A Convenção da ONU estabelece que os Estados devem adotar medidas apropriadas 

para estimular a cooperação com as autoridades por indivíduos que tenham participado da 

prática dos atos previstos em seu texto, considerando a possibilidade de mitigar sanções e 

fornecer imunidade: 

 

Article 37. Cooperation with law enforcement authorities  

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who 

participate or who have participated in the commission of an offence established in 

accordance with this Convention to supply information useful to competent 

authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific 

help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the 

proceeds of crime and to recovering such proceeds.  

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, 

of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation 

in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this 

Convention.  

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with 

fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to 

a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of 

an offence established in accordance with this Convention.  

 

Já a Convenção da OCDE prevê, dentre outras medidas, que os signatários devem adotar 

todas as medidas necessárias para garantir a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática 

de atos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros, ressalvando que aqueles Estados 

cujos ordenamentos jurídicos não suportarem a responsabilização criminal de empresas devem 

implementar sanções “não-criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas contra a corrupção 

de funcionário público estrangeiro, inclusive sanções financeiras”.16 

                                                 
15 Enquanto as Convenções da OCDE e da OEA priorizaram o combate à corrupção no contexto internacional, a 

Convenção da ONU possui escopo mais abrangente, preocupando-se também com a adoção de mecanismos de 

combate à corrupção nacional. 
16 “Artigo 2: Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de 

pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos. 

Artigo 3: 1. A corrupção de um funcionário público estrangeiro deverá ser punível com penas criminais 

efetivas, proporcionais e dissuasivas. A extensão das penas deverá ser comparável àquela aplicada à corrupção 

do próprio funcionário público da Parte e, em caso de pessoas físicas, deverá incluir a privação da liberdade 

por período suficiente a permitir a efetiva assistência jurídica recíproca e a extradição. 

2. Caso a responsabilidade criminal, sob o sistema jurídico da Parte, não se aplique a pessoas jurídicas, a Parte 

deverá assegurar que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não-criminais efetivas, proporcionais e 

dissuasivas contra a corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive sanções financeiras.” Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm. Acesso em: 31 out. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3678.htm
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Durante a primeira década do século XXI, diferentes iniciativas foram realizadas pelo 

governo brasileiro com o objetivo de atender aos compromissos internacionais assumidos. 

Dentre elas, destacam-se (1) a introdução no Código Penal, através da Lei 10.467/02, dos 

crimes de corrupção ativa em transação comercial internacional e tráfico de influência em 

transação comercial internacional17, (2) a criação, em 2006, da Secretaria de Prevenção da 

Corrupção e Informações Estratégicas (SPCI) nos quadros da Controladoria-Geral da União, 

hoje denominada Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), (3) o 

encaminhamento, em 2006, pela Controladoria-Geral da União à Casa Civil do projeto de lei 

que culminou na promulgação da Lei de Conflito de Interesses (Lei 12.813/2013), sobre 

conflito de interesses públicos e privados18 e (4) a promulgação, em 2011, da Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/11), que buscou incrementar os níveis de transparência e publicidade 

de informações e dados do governo. 

Nos anos anteriores à promulgação da Lei Anticorrupção, tanto a OCDE quanto a OEA 

conduziram trabalhos de monitoramento e revisão da implementação do conteúdo das aludidas 

Convenções no Brasil, que foram acompanhados de relatórios contendo avaliações e 

recomendações sobre a evolução brasileira na adoção de uma política efetiva de combate à 

corrupção. O Relatório sobre a Aplicação da Convenção sobre o Combate ao Suborno de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, produzido por 

Grupo de Trabalho da OCDE, em 2007, apresentou uma série de recomendações ao governo 

brasileiro, dentre elas a de se estabelecer a responsabilidade de pessoas jurídicas pela prática de 

suborno de funcionário público estrangeiro: 

 

4. Em relação à responsabilidade de pessoas jurídicas, o Grupo de Trabalho reconhece 

as últimas iniciativas tomadas pelo Brasil na área e recomenda que o governo 

brasileiro (i) tome medidas urgentes para estabelecer a responsabilidade direta de 

pessoas jurídicas pelo delito de suborno de um funcionário público estrangeiro; (ii) 

crie sanções que sejam efetivas, proporcionais e dissuasivas, incluindo sanções 

monetárias e confisco;19 

 

                                                 
17 Artigos 337-B e 337-C do Código Penal. 
18 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro; OLIVEIRA, Vitor Eduardo Tavares. O Brasil e o Combate Internacional 

à Corrupção. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 46, n. 181, p. 192, jan./mar. 2009. 
19 OCDE. Grupo de Trabalho de combate ao Suborno em Transações Comerciais Internacionais. Brasil: fase 2. 

Relatório sobre a Aplicação da Convenção sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais e a Recomendação Revisada de 1997 sobre o 

Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. 

Brasil, 2007, p. 74. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-

ocde/arquivos/avaliacao2_portugues.pdf. Acesso em: 31 out. 2019. 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-ocde/arquivos/avaliacao2_portugues.pdf
https://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-ocde/arquivos/avaliacao2_portugues.pdf


 19 

Tal recomendação foi reforçada em relatório de acompanhamento formulado pela 

OCDE em 2010, que pontuou que, até então, o país não havia adotado legislação que garantisse 

a responsabilização de pessoas jurídicas em razão da prática de atos de corrupção no contexto 

internacional: 

 

8. A key concern of the Working Group during Brazil’s Phase 2 review was the lack 

of legislative provisions for liability of legal persons for foreign bribery offences. The 

Working Group welcomed reports from Brazil of the recent introduction to Congress, 

on 8 February 2010, of a Draft Bill on the administrative and civil liability of legal 

persons for acts of corruption committed against the National and foreign Public 

Administration. However, the Working Group noted that at this point Brazil has still 

not implemented effective liability of legal persons for foreign bribery, and urged 

Brazil to pass this legislation promptly (recommendation 4).20 

 

No caso da OEA, o Grupo de Trabalho pareceu se preocupar primordialmente com a 

adoção de legislação sobre conflito de interesses e com o fortalecimento das políticas de 

transparência em prol do acesso a informação: 

 

Por outro lado, algumas das recomendações formuladas ao Brasil na Primeira Rodada, 

que permanecem vigentes ou que foram reformuladas, sugerem propósitos como: 

dispor uma norma jurídica que estabeleça um regime em matéria de conflitos de 

interesses que se aplique aos três poderes e níveis de governo, incluindo-se, quando 

seja cabível, restrições adequadas para aqueles que deixem de exercer cargo público; 

regulamentar as condições, procedimentos e outros aspectos relacionados com a 

divulgação, quando pertinente, das declarações juramentadas de renda, ativos e 

passivos, dos servidores públicos; continuar trabalhando com os Estados e 

municípios, bem como com os Poderes Judiciário e Legislativo, para que disponham 

de seus próprios regulamentos para a aplicação da Lei de Acesso à Informação; e 

fortalecer a política de arquivos, especialmente no âmbito dos Estados e municípios, 

como maneira de garantir que os pedidos de informação não sejam recusados 

unicamente com base na inexistência de informação que o Estado deveria produzir e 

manter. 21 

 

Verifica-se, portanto, que muitos anos após a incorporação das aludidas Convenções ao 

ordenamento jurídico brasileiro, o país ainda não havia implementado grande parte de suas 

disposições, motivo pelo qual passou a sofrer forte pressão internacional para adequar o seu 

sistema jurídico ao quanto estabelecido nos compromissos internacionais. Este, no entanto, não 

                                                 
20 OCDE. Working Group on Bribery in International Business Transactions. Brazil: phase 2. Follow-up Report 

on the Implementation of the Phase 2 Recommendations. Brasil, 2010, p. 4. Disponível em: 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/45518279.pdf. Acesso em: 31 out. 2019. 
21 OEA. Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a 

Corrupção. Vigésima Reunião da Comissão de Peritos. Washington, 2012, p. iii. Disponível em: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_bra_por.pdf. Acesso em: 31 out. 2019. 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/45518279.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_bra_por.pdf
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foi o único fator que impulsionou a atuação do governo federal em prol da adoção de medidas 

de combate à corrupção. 

Em junho de 2013, eclodiram diversas manifestações populares no Brasil em razão do 

anúncio do aumento das tarifas do transporte público em diferentes estados do país. Embora 

este tenha sido o motivo inicial que engajou milhares de manifestantes, pautas não relacionadas 

ao transporte público passaram a ser reivindicadas no mesmo período, tais como o combate à 

corrupção e a transparência quanto aos gastos públicos para a realização da Copa do Mundo 

FIFA de 2014. O movimento popular levou o Congresso Nacional a anunciar a adoção de uma 

“agenda positiva” para atender as demandas dos manifestantes que, dentre outras medidas, 

compreendiam a promulgação de leis para tratar do combate a organizações criminosas e da 

responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção. 

Por conseguinte, as Leis 12.850/2013 e 12.846/13, respectivamente Lei de Organizações 

Criminosas e Lei Anticorrupção, foram promulgadas em agosto de 2013, menos de dois meses 

após a eclosão das manifestações de 2013. Assim, a promulgação da Lei Anticorrupção se 

apresentou como uma resposta imediata do governo aos anseios da sociedade pela adoção de 

medidas de combate à corrupção no país, o que foi, à época, reforçado pela pressão 

internacional sofrida pelo Brasil, em especial para instituir um regime de responsabilização de 

pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção no cenário internacional. 

Com a promulgação da Lei Anticorrupção, foi introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro o instituto do acordo de leniência, mecanismo inovador em um ambiente não 

habituado à utilização da consensualidade para resolver conflitos. A urgência na promulgação 

da Lei Anticorrupção pode ter contribuído para a falta de problematização da introdução do 

instituto em nosso sistema jurídico, que até hoje encontra dificuldades de se adequar às normas 

e ao arranjo institucional preexistentes22. Será apresentado, a seguir, o desenvolvimento da 

lógica consensual no Brasil, que decorreu da busca por uma maior eficiência no funcionamento 

da Administração Pública. 

 

 

                                                 
22 Sobre a criação de programas de leniência no Brasil, Rafaela Canetti afirma que “não parece ter sido realizada 

de forma atenta aos seus pressupostos e fundamentos teóricos. Tampouco foi precedida da necessária 

harmonização entre o instituto da leniência e o arcabouço normativo e institucional preexistente no 

ordenamento jurídico. Essa circunstância, por sua vez, pode culminar na redução da utilidade e eficácia do 

instituto, seja porque ele não oferece os devidos e suficientes incentivos para a cooperação do particular, seja 

porque não garante que, ainda que atrativos, tais acordos serão efetivamente cumpridos pelo Poder Público.” 

CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 

transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 20. 
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1.2 O desenvolvimento da consensualidade como decorrência da busca pela eficiência 

administrativa 

 

 

O ordenamento jurídico brasileiro inspirou-se na doutrina francesa para construir as 

bases teóricas de seu Direito Administrativo. A Escola da puissance publique23, que exerceu 

forte influência sobre as teorias francesas de Direito Público, distinguia as atividades do Estado 

entre atividades de autoridade e atividades de gestão. De acordo com essa escola de 

pensamento, o Direito Administrativo se inseria na lógica das atividades de autoridade, em que 

o Estado age através do seu poder de império nas relações com os particulares, buscando 

satisfazer o interesse geral. Já as atividades de gestão se caracterizariam pela relação de 

igualdade entre Estado e administrado, regime este que não se aplicaria à esfera administrativa. 

Sobre a puissance publique, José Cretella Júnior apresenta as seguintes considerações 

formuladas por Jean Rivero: 

 

Tratando da puissance publique, que é a nossa potestade pública, escreve RIVERO: 

"As relações entre particulares são baseadas na igualdade jurídica. Nenhuma vontade 

privada é, por natureza, superior a outra, a tal ponto que se imponha a esta contra sua 

vontade, o que ocorre porque o ato que caracteriza as relações privadas é o contrato, 

ou seja, o acordo de vontades. A Administração, entretanto, que deve satisfazer ao 

interesse geral, não poderia atingir tal objetivo se estivesse no mesmo pé́ de igualdade 

com os particulares.  

As vontades dos particulares, impulsionadas por móveis puramente pessoais, 

entrariam em choque com a vontade da Administração, toda vez que esta lhes 

impusesse coações e sacrifícios exigidos pelo interesse geral. A Administração 

recebeu, então, o poder de vencer tais resistências. Suas decisões obrigam, sem que 

ela tenha de obter a aquiescência dos interessados. Além disso, a Administração tem 

o direito, não obstante a recalcitrância dos particulares, de persegui-los pela execução. 

Sob o nome, muito mal escolhido, mas tradicional, de puissance publique, é preciso 

entender o conjunto de prerrogativas de que é detentora a Administração para efetivar 

o interesse geral" (Droit administratif, 4.ª ed., 1970, pág. 11).24 

 

Como decorrência da forte influência francesa sofrida por muitos países de cultura 

jurídica romano-germânica, em que há largo distanciamento entre administrador e 

administrado, o Direito Administrativo brasileiro erigiu-se a partir de uma “estrutura 

                                                 
23 A Escola da puissance publique foi desenvolvida por Maurice Hauriou no século XIX, na França, e serviu de 

inspiração para o desenvolvimento Direito Administrativo brasileiro. 
24 CRETELLA JÚNIOR, José. Prerrogativas e sujeições da administração pública. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 103, p. 17out., 1971. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/35280/34070. Acesso em: 29 nov. 2019.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/35280/34070
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verticalizada, decorrente do princípio da legalidade e amparada na ideia de supremacia do 

interesse público sobre os particulares e de sua respectiva indisponibilidade”25. Desde as suas 

origens, privilegiou-se a utilização do poder-dever punitivo no âmbito do direito sancionador 

em detrimento da consensualidade. Esta aversão à adoção de métodos consensuais pode ser 

explicada pela importância conferida à vinculação da atuação da Administração Pública ao 

interesse público, que era então considerado indisponível na esfera administrativa e, portanto, 

não passível de negociação com os particulares. 

Até meados da década de 90, os princípios da supremacia e indisponibilidade do 

interesse público orientavam a atuação da Administração Pública no Brasil, que se utilizava, 

predominantemente, de procedimentos sancionadores para resolver conflitos com os 

particulares. Entretanto, com o fortalecimento da globalização e disseminação de avanços 

tecnológicos, as sociedades passaram a demandar dos Estados respostas mais céleres e efetivas, 

tornando-se cada vez mais árduo para a Administração Pública apoiar-se exclusivamente em 

noções tradicionais do Direito Administrativo, como a legalidade. Segundo Juliana de Palma: 

 

Por muito tempo o entendimento da atuação administrativa se resumia à máxima 

“administrar é aplicar a lei de ofício”. O tradicional brocado bem sintetiza a concepção 

de uma Administração simplesmente reprodutora da vontade do Parlamento, nos 

termos da legalidade formal. No entanto, constata-se a tendência de não limitar a 

função administrativa à mera realização concreta da prescrição normativa, isto é, não 

limitar a função administrativa a seu aspecto estrutural, mas a condicionar à satisfação 

concreta das finalidades públicas. Nessa medida, os efeitos práticos da atuação 

administrativa importam ao direito administrativo funcionalizado, ditado pela 

legalidade material, eminentemente finalística. A função do direito administrativo 

cada vez mais corresponde à prestação eficaz das competências administrativas por 

meio de instrumentos jurídicos adequados e com resultados satisfatórios ao 

desenvolvimento econômico-social.26 

 

O Direito Administrativo passa a ter que se adaptar a uma nova realidade de constantes 

transformações, em que a complexidade das sociedades atinge tamanha magnitude que se torna 

inviável depender tão somente das prescrições normativas elaboradas pelo Poder Legislativo 

para que possa atuar. A eficiência administrativa passa a figurar como uma das principais 

demandas das sociedades contemporâneas, dentre as quais se insere a realidade brasileira, 

sobretudo após a sua expressa inclusão no texto da Constituição Federal de 1988 como um dos 

                                                 
25 BERMAN, José Guilherme. Direito administrativo consensual, acordo de leniência e ação de improbidade. 

XXIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. 

p. 1. Disponível em: http://www.bmapi.com.br/arquivos/Artigos/artigo_ibdajgb.pdf. Acesso em: 01 ago. 2016. 
26 PALMA, Juliana Bonacorsi. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 

126. 

http://www.bmapi.com.br/arquivos/Artigos/artigo_ibdajgb.pdf
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princípios a serem observados pela Administração Pública27. Segundo Diogo Figueiredo 

Moreira Neto, a globalização foi responsável por aproximar sociedades que cada vez mais 

exigem soluções eficientes, sendo a consensualidade um dos pilares de um novo conceito de 

ação pública: 

 

Parece haver consenso entre os autores contemporâneos que tratam do fenômeno da 

globalização que com ela se impôs a lógica da eficiência. Trata-se de uma cadeia 

causal, em que as sociedades, cada vez mais informadas, tornam-se cada vez mais 

exigentes e, por isso, cada vez mais demandantes de soluções eficientes para seus 

problemas. 

(...) Assim é que o conceito antigo de ação pública - tradicionalmente burocrático, 

monolítico, centralizado e conduzido pela "fé́" na imperatividade à outrance - tende a 

ceder com o despontar de uma nova concepção de ação pública - criativa, flexível, 

descentralizada e negociada, orientada pela consensualidade.  

Com ela, o diálogo político e o diálogo administrativo se expandem e se 

processualizam para ganhar segurança, precisão e visibilidade, o que transforma, aos 

poucos, a decisão imposta em decisão composta ou, como hoje já́ se convencionou 

identificar: o governo - a única solução imperativa, como método exclusivo de decisão 

política nas sociedades fechadas, cada vez mais se torna governança - a alternativa de 

solução dialogada e negociada, como método optativo de decisão política nas 

sociedades abertas. 28 

 

A eficiência administrativa é conceituada de diversas formas pela doutrina e pela 

jurisprudência29. Dentre as diferentes concepções, destaca-se aquela que associa o conceito ao 

dever de escolha, pelo administrador, do meio mais adequado para determinar decisões 

eficientes ao caso concreto30. A Administração Pública passar a ter o dever de considerar 

diferentes alternativas para alcançar a finalidade pública almejada, devendo optar por aquela 

que seja considerada como a mais apropriada. Ao destacar o caráter de instrumentalidade que 

passa a ser atribuído ao Direito Administrativo, Juliana de Palma afirma que: 

 

os institutos de direito administrativo seriam instrumentos voltados à satisfação de 

finalidades públicas específicas, que não apenas o vago interesse público, e, enquanto 

                                                 
27 O princípio da eficiência administrativa foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal através da Emenda 

Constitucional 19/1998, passando a figurar com o seguinte texto constitucional: A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”  
28 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Governo e Governança em Tempos de Mundialização: Reflexões à 

Luz dos Novos Paradigmas do Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 45-46, 

jan. 2006. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42540. Acesso em: 29 

nov. 2019. 
29 Sobre as diferentes conceituações de eficiência administrativa, ver: LEAL, Fernando. Propostas para uma 

abordagem teórico-metodológica do dever constitucional de eficiência. Revista eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. Salvador: n 15, ago./out. 2008. 
30 PALMA, Juliana Bonacorsi. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 

122. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42540
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legítimas ferramentas de promoção das funções, admitiriam análises e ponderações 

das quais resultaria a escolha de uma dentre várias opções igualmente legítimas. Ao 

considerar o meio de alcance das finalidades públicas como um indiferente, os 

institutos de direito administrativo passam a ser qualificados como instrumentais e 

fungíveis em relação ao fim de interesse público que pretendem satisfazer: para 

formação da decisão eficiente, um ou outro instituto de direito administrativo pode 

ser utilizado, assim como o instrumento escolhido pode assumir uma ou outra 

conformação.31 

 

Nesse cenário de busca por uma maior eficiência administrativa, os benefícios da 

utilização de métodos consensuais pela Administração Pública aparecem cada vez mais em 

evidência. Dentre eles, destacam-se a eficácia e transparência da decisão administrativa, a 

aproximação entre Administração e administrado, a redução da judicialização e a economia de 

tempo e recursos. Como consequência da nova lógica instrumental atribuída ao Direito 

Administrativo, a consensualidade passa a figurar ao lado dos processos sancionadores como 

um dos recursos à disposição da Administração Pública para o atingimento dos seus objetivos 

institucionais. 

Ragazzo et al. apresentam a seguinte conceituação e benefícios da utilização da 

consensualidade: 

 

A consensualidade é o emprego em larga escala de métodos e técnicas negociais ou 

contratualizadas no campo das atividades perpetradas pelos órgãos e entidades 

públicas. O processo de negociação entre as partes é a etapa principal para angariar 

resultados significativos a partir da substituição do modelo decisório. A negociação 

possibilita que os agentes privados participem do processo decisório e, 

consequentemente, há maiores chances de cumprimento dos termos pelo ator privado 

em comparação à imposição realizada no processo sancionador. Outra vantagem está 

na diminuição da assimetria informacional existente entre as partes, pois ambas 

discutem o escopo do acordo, o que resulta em um incremento da confiança. Em 

alguns setores regulados, a negociação pode representar um mecanismo para ordenar 

a alocação de recursos. Por fim, os custos administrativos – recursos materiais e 

humanos despendidos em investigações e processos administrativos – se reduzem já 

que reuniões e discussões sobre os acordos substitutivos tendem a encurtar 

procedimentos.32 

 

A partir da década de 90, o Brasil vivencia um período de disseminação de mecanismos 

consensuais de resolução de conflitos no âmbito do direito sancionador. A título 

exemplificativo, destacam-se (1) o Termo de Ajustamento de Conduta (art. 5º, parágrafo 6º da 

                                                 
31 PALMA, Juliana Bonacorsi. Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 

126. 
32 RAGAZZO, Carlos; FRANCE, Guilherme; VIANNA, Mariana. Regulação consensual:  a experiência das 

agências reguladoras de infraestrutura com termos de ajustamento de conduta. Revista de Estudos 

Institucionais, v. 3, 2017, p. 95. 
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Lei 7.347/85, incluído pela Lei 8.078/90), (2) os institutos despenalizadores previstos pela Lei 

9.099/9533, (3) o Termo de Compromisso de Cessação e o Acordo de Leniência da Lei de 

Defesa da Concorrência (arts. 85 e 86 da Lei 12.529/11) e a (4) delação premiada34. Esse 

movimento atinge o seu ápice em 2013, com a introdução dos institutos da colaboração 

premiada e do acordo de leniência pelas Leis de Organizações Criminosas e Anticorrupção, 

respectivamente. 

A consensualidade é, portanto, um dos expoentes de uma Administração Pública 

eficiente, que deve se preocupar em alcançar a finalidade pública através do meio mais 

adequado. O acordo de leniência da Lei Anticorrupção se insere nesse contexto de busca por 

uma maior eficiência estatal. Os seus defensores pontuam que a sua celebração se justifica em 

casos de alta complexidade, em que as autoridades encontram dificuldades em obter evidências 

do cometimento de infrações, já que investigações sobre a prática de atos de corrupção 

costumam depender de numerosos recursos e podem ainda ser infrutíferas. Dessa forma, 

recorrer a mecanismos consensuais pode garantir maior celeridade a um menor custo para a 

Administração Pública. 

Inobstante as vantagens que o acordo de leniência pode oferecer para a Administração 

Pública no combate à corrupção, a sua transposição para o sistema jurídico brasileiro até hoje 

enfrenta dificuldades. Por se tratar de instrumento de origem norte-americana, cujo 

ordenamento jurídico em muito se diferencia do brasileiro, o acordo de leniência se depara com 

entraves normativos e institucionais que reduzem a sua eficiência como mecanismo de combate 

à corrupção. A seguir, serão apresentadas as principais diferenças entre os ordenamentos 

jurídicos brasileiro e norte-americano, cuja compreensão contribui para o entendimento sobre 

a complexidade da recepção do instituto no Brasil. 

 

 

1.3 Transplantação do acordo de leniência para o ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

Em 1978, a Divisão Antitruste norte-americana instituiu o US Corporate Leniency 

Program, que previa a utilização do acordo de leniência como mecanismo de auxílio à detecção 

                                                 
33 Os institutos despenalizadores presentes na Lei 9.099/95 são a composição civil dos danos, a transação penal, 

e a suspensão condicional do processo. 
34 A delação premiada surge com a Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90, art. 8.º, parágrafo único) e é 

posteriormente prevista nas Leis 7.242/86, 8.137/90, 9.034/95, 9.269/96, 9.613/98, 9.807/99, 11.343/2006 e 

12.850/13. 
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e formação de cartéis e demais condutas anticoncorrenciais. Sua utilização permitia a isenção 

da aplicação de qualquer penalidade às empresas lenientes, inclusive criminais. Inicialmente, 

conferiu-se significativa margem de discricionariedade ao Departamento de Justiça norte-

americano quanto à definição dos benefícios a serem concedidos, o que gerava certa 

insegurança jurídica à empresa que almejava cooperar com as autoridades. No entanto, em 

1993, foi promovida uma reforma que tornou as regras sobre a celebração e efeitos do acordo 

de leniência mais claras e definidas, aumentando exponencialmente a busca pela celebração de 

acordos. 35 

O acordo de leniência nos Estados Unidos não enfrentou grandes dificuldades para se 

adaptar à estrutura normativa e ao arranjo institucional preexistentes. Isso porque o regime 

adversarial norte-americano, cunhado pelo sistema jurídico de common law, desde as suas 

origens privilegiou a lógica pragmatista, com ampla utilização de métodos consensuais de 

resolução de conflitos no âmbito do Direito Público. Essa tradição jurídica pode ser explicada 

pelo fato de que o Direito Administrativo, em países de cultura jurídica anglo-saxônica, não era 

concebido como disciplina autônoma, submetendo-se majoritariamente às regras aplicáveis aos 

particulares36. 

Nos Estados Unidos, é difundida a percepção de que a condução de processos 

sancionadores é desnecessária quando as partes são capazes de chegar a um consenso. Não à 

toa, o sistema de plea bargaining é responsável por resolver aproximadamente 90% de todos 

os casos criminais no país, sendo que menos de 3% dos casos são efetivamente levados a 

julgamento37. O trecho abaixo reproduzido sintetiza a rationale por trás da lógica consensual 

empregada no país norte-americano: 

 

The criminal process that law students study, and movies and television celebrate, is 

formal, elaborate, and expensive. It involves a detailed examination of witnesses and 

physical evidence, though adversarial argument from attorneys for the prosecution 

and defense, and fair-minded decision making from an impartial judge and jury. The 

heart of that process, of course, is the criminal trial. 

For the huge majority of cases, the criminal process includes none of these things. 

Trials are, to put it mildly, exceptional.38 

                                                 
35 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 

transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 33-35. 
36 NEVES, Cleuler Barbosa das; FILHO, Marcílio da Silva Ferreira. Dever de consensualidade na atuação 

administrativa. Revista de informação legislativa, v. 55, n. 218, p. 64, abr./jun. 2018. 
37 ALLEN, R. J.; STUNTZ, W. J.; HOFFMANN, J. L.; LIVINGSTION, D. A.; LEIPOLD, A. D.; MEARES, T. 

L. Criminal procedure: adjudication and right to counsel. Aspen casebook series. Nova York: Wolters 

Kluwer, 2a ed., 2016. p. 1231. 
38 Idem. 



 27 

 

Dentre os principais benefícios do plea bargaining, frequentemente são mencionados 

os índices de sucesso na resolução de casos39, a redução dos custos com a utilização do poder 

judiciário, a diminuição do congestionamento dos tribunais e a possibilidade de se garantir o 

direito à razoável duração do processo àqueles envolvidos em casos considerados mais graves40. 

O plea bargaining, todavia, distingue-se do acordo de leniência. Seu principal objetivo é obter 

a admissão de culpa pelo acusado em troca da redução ou substituição da pena que seria 

aplicada, sendo desnecessária qualquer colaboração com as autoridades. Já o acordo de 

leniência é um instrumento investigatório, em que a cooperação do investigado ou acusado 

servirá para fornecer subsídios ao órgão acusatório para a detecção e processamento de atos 

ilícitos praticados por terceiros. 

O sucesso do programa de leniência implementado nos Estados Unidos levou à 

replicação do instituto por outros países, dentre os quais o Brasil. Isabela Ferrari esclarece que 

a disseminação dos acordos de leniência pode ser explicada por dois fatores: a necessidade de 

aumentar a eficiência global de sua aplicação e a tendência de importação de soluções jurídicas 

formuladas em outros ordenamentos jurídicos, representando um “um atalho mental que 

permite economizar tempo e energia em um mundo excessivamente dinâmico” 41. Assim, o 

acordo de leniência propagou-se por diversos ordenamentos jurídicos, mesmo por aqueles que 

não possuem tradição jurídica de common law ou que estejam habituados à utilização de 

acordos substitutivos de processos sancionadores. 

Considerando a forma como foi promulgada a Lei Anticorrupção (item 1.1) e a não 

habitualidade do país com a utilização de mecanismos consensuais (item 1.2), a recepção do 

acordo de leniência não aconteceu de forma natural no Brasil. Embora venha sendo empregado 

pela Operação Lava Jato, foram verificados diversos conflitos entre instituições que ameaçaram 

a validade de acordos celebrados, causando intensa insegurança jurídica em torno da sua 

utilização e reduzindo, por conseguinte, a sua eficiência. 

                                                 
39 No entanto, a percepção sobre o sucesso nos índices de resolução de casos dependerá da referência do 

intérprete dos dados. Sob o ponto de vista do encerramento de casos, o plea bargaining, de fato, apresenta 

níveis satisfatórios. Por outro lado, se o sucesso na resolução de casos estiver atrelado à possibilidade de se 

alcançar a verdade real, o plea bargaining não figura como a metodologia mais eficiente. 
40 STRANG, Robert. Plea Bargaining, Cooperation Agreements and Immunity Orders. 155th International 

Training Course Visiting Experts’ Papers. Resource Material Series n. 92. p. 30. 2014. Disponível em: 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No92/No92_05VE_Strang1.pdf. Acesso em: 29 outubro 2019. 
41 FERRARI, Isabela Rossi Cortes. Transadministrativismo: dinâmica e complexidade. 2017. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017, p. 21-22. 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No92/No92_05VE_Strang1.pdf
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Rafaella Canetti elenca três motivos que explicariam a dificuldade de adaptação do 

acordo de leniência ao ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro deles está relacionado ao 

seu âmbito de aplicação. Enquanto os acordos de leniência norte-americanos são utilizados na 

esfera do processo penal, no Brasil estão restritos ao âmbito administrativo, já que, exceto no 

caso de crimes ambientais, pessoas jurídicas não podem ser responsabilizadas criminalmente. 

Assim, como será visto adiante (item 4.2), os representantes das pessoas jurídicas levarão em 

consideração o fato de que poderão ficar criminalmente expostos ao celebrarem acordo de 

leniência, em especial se a autoridade celebrante não for o Ministério Público. Com isso, 

reduzem-se os benefícios de se cooperar com as autoridades.   

Em segundo lugar, e conforme anteriormente exposto, há claras divergências entre as 

culturas brasileira e norte-americana quanto à aceitação da via negocial como forma de 

mitigação de penas administrativas e criminais. Por óbvio, países habituados a resolver 

conflitos através de acordos se adaptarão mais facilmente à criação de institutos que se utilizem 

desta lógica, ao contrário daqueles países acostumados a processos sancionadores. 

Por fim, Canetti assinala as relevantes diferenças institucionais no processamento dos 

ilícitos, notadamente no que toca às autoridades competentes para a persecução. Como será 

visto no próximo capítulo, o microssistema de combate à corrupção no Brasil envolve a atuação 

de diversas entidades, o que causa a sobreposição no exercício de funções investigativas e 

sancionatórias. A falta de clareza da Lei Anticorrupção quanto ao comportamento a ser adotado 

por aquelas autoridades que não participaram da celebração de acordo de leniência, mas que 

ainda assim possuem atribuição para investigar e sancionar os fatos lá compreendidos, gera 

conflitos entre os órgãos de controle e prejudica a sua utilização como efetivo mecanismo de 

combate à corrupção. Antes de se tratar da sobreposição de atuação dos órgãos de combate à 

corrupção no Brasil, serão analisados os contornos normativos do acordo de leniência na forma 

como prescrita pela Lei Anticorrupção.42 

 

 

1.4 Contornos normativos do Acordo de Leniência segundo a Lei Anticorrupção 

 

 

O propósito do acordo de leniência é oferecer benefícios aos particulares para que estes 

colaborem com o Estado na persecução dos atos ilícitos vedados pela Lei Anticorrupção. Dessa 

                                                 
42 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 

transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 46-47. 
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forma, os efeitos das sanções em tese aplicáveis podem ser mitigados ou extintos em razão do 

fornecimento de informações relevantes para o Poder Público, que passará a contar com 

subsídios para a persecução de outros indivíduos envolvidos no cometimento de infrações. Por 

óbvio, o acordo de leniência deve ser proveitoso para o Estado, em termos de eficiência na 

resolução de outros casos, mas também para o particular, que apenas irá recorrer ao instituto se 

os benefícios oferecidos superarem os incentivos de se manter silente. Nas palavras de Thiago 

Marrara: 

 

No processo administrativo sancionador, o chamado “acordo de leniência” designa 

um ajuste entre certo ente estatal e um infrator confesso pelo qual o primeiro recebe 

a colaboração probatória do segundo em troca da suavização da punição ou mesmo 

da sua extinção. Trata-se de instrumento negocial com obrigações recíprocas entre 

uma entidade pública e um particular, o qual assume os riscos e as contas de confessar 

uma infração e colaborar com o Estado no exercício de suas funções repressivas.43 

 

De acordo com a Lei Anticorrupção, o acordo de leniência poderá ser celebrado pela 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública com as pessoas jurídicas responsáveis 

pela prática dos atos previstos na Lei, sendo que no âmbito do Poder Executivo federal, bem 

como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira, a atribuição 

para celebrar o acordo será da Controladoria-Geral da União. Como será visto com maior 

detalhamento no capítulo 3, esta disposição não impediu o Ministério Público Federal de 

celebrar acordos de leniência no âmbito reservado, pela Lei Anticorrupção, à Controladoria-

Geral da União. Além disso, nota-se que a Lei não se preocupou em harmonizar a atuação das 

diferentes entidades que possuem atribuição para investigar e sancionar a prática dos atos 

ilícitos presentes em seu texto em caso de celebração de acordo de leniência, o que tem causado 

insegurança jurídica para as empresas lenientes. 

A celebração do acordo de leniência será possível quando a pessoa jurídica for capaz de 

fornecer informações sobre o cometimento dos atos lesivos elencados no art. 5º da Lei 

Anticorrupção ou daqueles previstos na Lei de Licitações (Lei 8.666/93), preenchidos os 

demais requisitos legais. Nota-se que os atos lesivos dispostos na Lei configuram atos ilícitos 

também em outras esferas do direito, o que acaba atraindo a atuação de autoridades distintas 

para a investigação e processamento dos mesmos atos, ocasionando a sobreposição de atuação 

(capítulo 2). Com efeito, todos os ilícitos administrativos previstos pela Lei Anticorrupção 

                                                 
43 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidades, regime 

jurídico e problemas emergentes. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 2, n. 2, p. 512, 2015. 



 30 

também configuram ilícitos penais, cabendo ao Ministério Público mover ação penal em face 

das pessoas físicas envolvidas. 

Os atos ilícitos previstos pela Lei Anticorrupção igualmente se confundem com aqueles 

previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), que considera como ato 

ímprobo as condutas elencadas em seu texto que (1) importem enriquecimento ilícito ao agente 

público ou a terceiro, (2) causem prejuízo ao erário ou (3) atentem contra os princípios da 

Administração Pública. A apuração da prática de improbidade administrativa poderá resultar 

na responsabilidade administrativa e judicial dos envolvidos. No primeiro caso, caberá à 

autoridade administrativa conduzir as investigações e o processamento do caso, enquanto no 

segundo caberá ao Ministério Público ajuizar ação por ato de improbidade administrativa. É 

possível, portanto, que um mesmo ato venha a ser investigado por uma multiplicidade de 

entidades, contribuindo para a dificuldade de se delimitar o alcance das sanções impostas por 

aqueles que não participam da celebração de acordo de leniência. 

A Lei impõe requisitos cumulativos para que o acordo de leniência possa ser firmado 

pela empresa, sendo eles (1) a imprescindibilidade de que a pessoa jurídica seja a primeira a se 

manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito, (2) a cessação do seu 

envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo e (3) a admissão 

da sua participação no ilícito e a cooperação plena e permanente com as investigações e 

processo administrativo, com comparecimento a todos os atos processuais que se façam 

necessários sob suas expensas. 

A Lei condiciona, ainda, a celebração do acordo de leniência à colaboração efetiva da 

pessoa jurídica leniente com as investigações e com o processo administrativo, possibilitando 

à Administração Pública (1) identificar os demais envolvidos na infração, se for o caso, e (2) 

obter informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração de forma célere. Estes 

seriam os benefícios para a Administração Pública com a celebração do acordo: a obtenção de 

informações relevantes sobre a prática de atos ilícitos complexos, que demandariam a utilização 

de uma grande quantidade de recursos pelo Estado para que pudessem ser detectados e 

apurados. Com a celebração do acordo de leniência, reduzem-se os custos estatais com a 

persecução dos ilícitos mencionados pela Lei Anticorrupção e aumenta-se, em consequência, a 

sua eficiência. 

Sob a ótica da empresa leniente, a celebração do acordo fornece benefícios relacionados 

à sua responsabilização administrativa e judicial e permite a redução da multa aplicável em até 

2/3 do seu valor integral. No âmbito administrativo, a empresa fica isenta da sanção de 

publicação extraordinária de decisão condenatória, enquanto no âmbito judicial afasta-se a 
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proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de entidades 

públicas pelo prazo de um a cinco anos. Ressalte-se, todavia, que a celebração do acordo não 

afasta as sanções de (1) perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou 

proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, (2) suspensão ou interdição parcial de suas 

atividades e (3) dissolução compulsória, todas elas passíveis de serem aplicadas pela via 

judicial. A manutenção dessas penalidades pode operar como elemento de dissuasão para a 

celebração do acordo pela pessoa jurídica. 

Ressalte-se que a celebração do acordo tampouco exime a pessoa jurídica de reparar 

integralmente os danos causados à Administração Pública. Como será visto adiante (item 3.4), 

esse é um dos motivos que move o Tribunal de Contas da União a investigar e sancionar 

empresas pelo cometimento de atos ilícitos que figuram como objeto de acordos de leniência 

previamente celebrados com outras autoridades, contribuindo para o imbróglio da sobreposição 

de atuação das entidades que atuam no combate à corrupção. 

Embora possa figurar como relevante ferramenta de combate à corrupção, o acordo de 

leniência não tem funcionado da forma como deveria, tendo em vista que a insegurança jurídica 

verificada em torno da sua utilização acaba por desencorajar o seu emprego. Antes de se 

proceder à demonstração quanto à instabilidade gerada na prática, serão apresentados os papeis 

desempenhados pelos órgãos de controle no combate à corrupção, com o objetivo de esclarecer 

os limites da atuação de cada um deles. 
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2 PAPEIS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS NO COMBATE À CORRUPÇÃO E 

NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

 

O acordo de leniência deve oferecer benefícios suficientes para que as pessoas jurídicas 

tenham interesse em colaborar. A previsibilidade quanto aos efeitos e consequências da 

celebração de um acordo deve figurar como uma das preocupações centrais para que o instituto 

se firme como mecanismo eficiente, caso contrário a quantidade de empresas que buscarão as 

autoridades públicas para cooperar será reduzida. Neste cenário, uma das principais 

dificuldades enfrentadas pelo acordo de leniência tem sido a falta de harmonização entre 

instituições que possuem sobreposição de atribuições para fiscalizar, investigar e sancionar o 

cometimento dos atos ilícitos previstos pela Lei Anticorrupção e que podem, portanto, ser 

objeto de eventual acordo. 

A Lei Anticorrupção dispõe que a atribuição para celebrar acordo de leniência é da 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública, sendo que no âmbito do Poder Executivo 

federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira, 

será da Controladoria-Geral na União. Percebe-se que a Lei não conferiu exclusividade a 

nenhum órgão, tampouco previu qualquer mecanismo de coordenação para o caso de celebração 

de acordo por apenas uma das entidades responsáveis pela persecução de atos de corrupção. É 

dizer, relativamente às demais entidades pertinentes, a Lei não fez qualquer menção à (i) 

necessidade de anuência, (ii) possível vinculação ao acordo ou (iii) independência para 

perseguir os seus objetivos institucionais e exercer as funções sancionatórias, 

independentemente de celebração prévia de acordo de leniência. 

Com isso, como será visto no capítulo 3, empresas que firmaram acordos de leniência 

com o Ministério Público Federal, no âmbito na Operação Lava Jato, sofreram com 

subsequentes ameaças de invalidação do negócio jurídico ou de aplicação de sanções em razão 

do cometimento dos mesmos atos ilícitos que foram objeto do acordo de leniência. Algumas 

dessas sanções, como é o caso da decretação de inidoneidade, poderiam inviabilizar as 

atividades da empresa e, por conseguinte, o cumprimento dos acordos celebrados, que 

comumente preveem o pagamento de quantias ao Poder Público diluído ao longo de anos. 

Este trabalho irá analisar tão somente a sobreposição de atribuição de determinados 

órgãos e entidades envolvidos na fiscalização, investigação e sancionamento de atos de 

corrupção na esfera federal, tais sejam, Controladoria-Geral da União, Ministério Público 
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Federal e Tribunal de Contas da União. Optou-se por excluir dessa análise a atuação de 

autoridades municipais e estaduais e do CADE, embora se reconheça a possível interface com 

os fatos investigados pelas demais autoridades aqui referidas. A escolha pela delimitação do 

trabalho em torno das autoridades mencionadas decorre do fato de serem elas as entidades que 

se encontram em um contexto de descoordenação institucional. 

Este capítulo tem a finalidade de examinar os respectivos papeis desempenhados no 

combate à corrupção por cada uma das autoridades mencionadas, a fim de avaliar se a atuação 

hoje verificada se encontrada pautada por dispositivos constitucionais e legais. Além disso, será 

examinada a existência, ou inexistência, de legitimidade para atuar no processo de celebração 

do acordo de leniência previsto pela Lei Anticorrupção. Entretanto, antes de se proceder à 

análise das atribuições de cada uma das entidades, será feita uma breve contextualização sobre 

o microssistema de combate à corrupção brasileiro. 

 

 

2.1 O microssistema de combate à corrupção 

 

 

O microssistema de combate à corrupção no Brasil conta com uma gama de diplomas 

legais que confere responsabilidades variadas a diferentes autoridades para lidar com a prática 

de atos desta natureza. Além da Controladoria-Geral da União, Ministério Público e Tribunal 

de Contas da União, diversos outros órgãos e entidades fazem parte desse conglomerado de 

agentes que atuam no combate à corrupção, dentre os quais a Polícia Federal, o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras (COAF), o Banco Central, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e os Poderes Legislativo e Judiciário44. 

Antes da promulgação da Lei Anticorrupção, o ordenamento jurídico brasileiro já 

contava com arcabouço normativo voltado à manutenção da integridade pública, destacando-

se os dispositivos constitucionais e legais reproduzidos nas tabelas abaixo. 

 

Previsão constitucional Mecanismo de atuação anticorrupção 
Art. 5o, LXXIII  Qualquer cidadão pode propor a anulação de atos lesivos ao patrimônio público 

e à moralidade administrativa, dentre outros, mediante Ação Popular 

                                                 
44 RICO, Bruno. O papel da CGU no combate à corrupção: dez anos de atividade. Ponto-e-Vírgula: Revista de 

Ciências Sociais, n. 12, p. 167, 2013. 
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Art. 14, § 9o  Previsão de inelegibilidade em casos de quebra das regras de probidade 

administrativa, moralidade para exercício do mandato, normalidade e 

legitimidade das eleições 

Art. 37, caput  Submissão da Administração Pública à obediência dos princípios gerais: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 37, § 4o 

Art. 15, V 

Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos 

bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo das cominações penais, em casos 

de improbidade administrativa 

Art. 129, III  Proteção dos bens jurídicos aptos a ensejar o Inquérito Civil e a Ação Civil 

Pública, promovidos pelo Ministério Público 

Art. 85  Previsão de crimes de responsabilidade do Presidente da República, que 

atentam contra a probidade na administração 

 

Figura 1 - Microssistema Anticorrupção no Brasil, mecanismos de combate à corrupção e dimensões de 

responsabilização das Leis45 

 

Norma Infraconstitucional Mecanismo Anticorrupção Dimensões de 

Responsabilização 

Código Penal Brasileiro  

Decreto-Lei 2.848/1940 

Crimes contra a Administração 

Pública.  

Penal 

Lei do Impeachment 

Lei 1.079/1950 

Impedimento do exercício do cargo 

ou mandato em casos de corrupção: 

violação da probidade, da lei 

orçamentária e da guarda do 

dinheiro público. 

Política 

Lei da Ação Popular  

Lei 4.717/1965 

Anulação dos atos da 

administração lesivos ao 

patrimônio público e moralidade, 

dentre outros. 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Código Eleitoral  

Lei 4.737/1965 

Criminalização da compra de 

votos.  

Civil 

Penal 

Eleitoral 

Lei de Crimes de 

Responsabilidade dos Prefeitos 

e Vereadores 

Decreto-Lei 201/1967 

Penas de reclusão e detenção, 

perda do mandato, inabilitação por 

5 anos, cassação do mandato, sem 

prejuízo da obrigação de reparar os 

danos, nos crimes de 

responsabilidade dos prefeitos e 

vereadores. 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União 

Lei 8.112/1990 

Responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sanções 

disciplinares, penalidades de 

demissão, cassação da 

aposentadoria, incompatibilidade 

para nova investidura em casos de 

Civil 

Penal 

Administrativa 

                                                 
45 ANDRADE, Jackeline Póvoas Santos de. O combate à corrupção no Brasil e a Lei n. 12.846/2013: a busca 

pela efetividade da lei e celeridade do processo de responsabilização através do Acordo de Leniência. Revista 

Digital de Direito Administrativo - RDDA. São Paulo, v. 4, n. 1, p. 181, 2017. 
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comprovação do exercício 

irregular da função pública. 

Lei das Inelegibilidades  

Lei Complementar 64/1990 

Afasta os agentes que cometerem 

crimes eleitorais e contra a 

administração pública, da disputa 

eleitoral para cargos políticos. 

Política 

Lei de Improbidade 

Administrativa 

Lei 8.429/1992 

Responsabilidade civil e 

administrativa para os agentes que 

causem: enriquecimento ilícito, 

lesão ao erário e ofensa aos 

princípios da administração 

pública. 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos 

Lei 8.666/1993 

Define crimes e infrações que 

atentam contra o caráter 

competitivo das licitações e a 

formalização de contratos perante a 

Administração Pública. 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Lei Geral das Eleições 

Lei 9.504/1997 

Veda condutas aos agentes e 

servidores públicos. 

Política 

Lei de Lavagem de Dinheiro 

Lei 9.840/1999 

Criminaliza a corrupção que 

antecede a lavagem de capitais. 

Penal 

Lei de Compra de Votos 

Lei 9.840/1999 

Ampliou as sanções eleitorais, 

prevendo multa e cassação do 

registro ou diploma. 

Civil 

Político 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Lei Complementar 101/2000 

Cria regras para o controle do gasto 

público, orienta a boa governança, 

protege o patrimônio público e se 

propõe a prevenir a corrupção. 

Penal 

Administrativa 

Lei da Ficha Limpa 

Lei Complementar 135/2010 

Torna inelegível por 8 anos aquele 

que for condenado por crime contra 

a administração pública, o 

patrimônio e a probidade 

administrativa. 

Política 

Administrativa 

RDC – Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 

Lei 12.462/2011 

Impõe sanções como a declaração 

de inidoneidade e a proibição de 

contratar em todas as esferas da 

Federação às empresas licitantes e 

contratadas, faltosas ou desonestas 

Administrativa 

Lei de Acesso à Informação 

Lei 12.527/2011 

Favorece o controle, a prevenção e 

a repressão à corrupção, no que 

determina o dever de transparência 

no Poder Público e a fiscalização 

da sociedade. 

Civil 

Administrativa 

Lei de Defesa da Concorrência 

Lei 12.529/2011 

Coíbe a formação de cartéis, 

promove a negociação no âmbito 

do CADE e inaugura no Brasil o 

acordo de leniência. 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Lei de Conflito de Interesses na 

Administração Pública Federal 

Define formas de prevenção e 

punição para o agente público que 

durante e após o exercício das 

Civil 

Penal 

Administrativa 
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Lei 12.813/2013 funções, aja em conflitos de 

interesses públicos e privados. 

 

Figura 2 – Constituição de 1988 e seus mecanismos de combate à corrupção no Brasil46 

 

A Lei Anticorrupção, portanto, não se apresenta como um diploma legal inovador no 

ordenamento jurídico brasileiro no sentido de prever, pela primeira vez, a responsabilização por 

atos de corrupção, já que o tema já era endereçado por diversos instrumentos normativos 

prévios. A sua grande inovação diz respeito à possibilidade de responsabilização objetiva de 

pessoas jurídicas. Pode-se dizer que a Lei Anticorrupção passa a fazer parte de um 

microssistema de combate à corrupção que 

 

abrange diversos diplomas legais, disciplinadores das consequências jurídicas de 

práticas corruptas, notadamente as sanções estatais produzidas em distintas esferas de 

responsabilização, na esteira da tradição normativa brasileira, que atribui a órgãos ou 

entes públicos, com diferentes atribuições, as tarefas de controle e sanção de práticas 

ilícitas, sob a forma de múltipla incidência punitiva.47 

 

Em razão da incidência de diversas normas sobre uma mesma conduta, um mesmo ato 

ilícito pode gerar a responsabilização dos infratores nas esferas administrativa, criminal e cível, 

atraindo a atuação de autoridades com atribuições distintas. A título exemplificativo, o 

oferecimento de suborno pode ensejar a (1) responsabilização criminal dos agentes, por meio 

de ação penal iniciada pelo Ministério Público, (2) responsabilização administrativa das pessoas 

físicas e jurídicas, por meio de procedimentos administrativos sancionadores iniciados pelas 

autoridades administrativas, que podem abarcar ainda a Controladoria-Geral da União e o 

Tribunal de Contas da União,  (3) responsabilização civil das pessoas físicas e jurídicas, por 

meio de ação civil pública e ação por ato de improbidade administrativa iniciada pelo Ministério 

Público. Por óbvio, os procedimentos de responsabilização também ensejam penalidades 

variadas aos agentes infratores, podendo gerar diferentes obrigações. 

Com efeito, a complexidade do microssistema de combate à corrupção no país 

demandaria análise cuidadosa pelo legislador no momento de definição dos contornos legais de 

                                                 
46 Ibid., p. 181-182. 
47 BRASIL. Ministério Público Federal. Nota Técnica nº 01, de 20 de novembro de 2017. Nota Técnica sobre 

Acordo de Leniência e seus efeitos, elaborada pela Comissão Permanente de Assessoramento para Acordos de 

Leniência e Colaboração Premiada, vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. p. 2. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-

5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf. Acesso em: 20 ago. 2019. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf
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um instituto inovador como o acordo de leniência. A multiplicidade de autoridades, 

procedimentos e sanções se apresenta como uma realidade que deve ser enfrentada para que o 

instrumento possa atuar como um efetivo mecanismo de combate à corrupção. Como será visto 

no capítulo 3, a prática tem demonstrado que a sobreposição de atuações no combate à 

corrupção, aliada à ausência de coordenação entre as entidades pertinentes, tem tornado o 

procedimento de celebração de acordo de leniência excessivamente complexo, causando 

insegurança jurídica e atuando como um desincentivo aos particulares que consideram 

colaborar com as autoridades. 

Ademais, como será examinado mais detalhadamente nos capítulos 4 e 5, deve-se levar 

em consideração os custos associados a essa sobreposição de atuações para o próprio Estado. 

Sobre a sobreposição das instituições de controle, característica do sistema brasileiro, Floriano 

de Azevedo e Juliana de Palma afirmam que: 

 

Uma das características do sistema de controle da Administração Pública é 

exatamente a sobreposição das instituições de controle. Diversos são os contornos da 

gestão pública que podem ser controlados, concomitantemente, por mais de dois 

controladores. O controle das contratações públicas, por exemplo, é realizado a um só 

tempo pela CGU, pelo MP e principalmente pelo TCU. O Judiciário também pode 

entrar em cena se algum interessado levar a contratação pública (licitação ou contrato) 

à apreciação do Poder Judiciário. Nessa linha, a corrupção também congrega a atuação 

de todos os referidos controladores. Há, indiscutivelmente, um excesso de controle. 

Os custos relacionados a esse controle – sejam aqueles relacionados ao funcionamento 

dos controladores, sejam aqueles oriundos da própria atividade de controle – são 

significativos.48 

 

Nesse sentido, é importante assentar as atribuições constitucionais e legais das 

autoridades pertinentes nas atividades estatais de combate à corrupção, bem como a 

legitimidade para negociar, celebrar, fiscalizar ou, de qualquer modo, interferir na celebração 

de acordos de leniência. Assim, se poderá avaliar se o papel atualmente desempenhado por cada 

uma delas, no que concerne a celebração do acordo de leniência propriamente dito, não 

extrapola os limites conferidos pelo Poder Legislativo. 

 

 

 

 

                                                 
48 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle da 

administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). Controle 

da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, p. 33, 2017. 
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2.2 Controladoria-Geral da União 

 

 

A Constituição Federal prevê que a fiscalização da gestão da Administração Pública 

ocorrerá mediante controle externo e interno49. O controle externo é aquele em que a 

fiscalização é exercida por órgão que não se situa no mesmo poder da entidade fiscalizada. É o 

caso das atividades de controle desempenhadas pelos Tribunais de Contas sobre a 

Administração Pública. Já o controle interno é mecanismo de fiscalização da própria gestão, 

compreendido como o “conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos 

interligados utilizados com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer 

para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 

alcançados”50. 

A Controladoria-Geral da União foi criada pela Lei 10.683/03 com o objetivo de figurar 

como o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo federal, função antes 

dispersada entre diversos ministérios. Antes da sua promulgação, a Secretaria Federal da 

Controle, criada em 1994, desempenhava a função de realizar atividades de auditoria, 

fiscalização e gestão da Administração Pública. A Controladoria-Geral da União incorporou 

não apenas a Secretaria Federal da Controle, que se subordinava ao Ministério da Fazenda, mas 

também a Ouvidoria-Geral da União, subordinada ao Ministério da Justiça, e a Corregedoria-

Geral da União, órgão central do Sistema de Correição que tinha como finalidade promover a 

defesa do patrimônio público no âmbito do Poder Executivo Federal. 

A Lei 10.683/03 atribuiu à Controladoria-Geral da União a função de assistir ao 

Presidente da República quanto a assuntos atinentes à auditoria pública, ouvidoria-geral e 

incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública federal51. Em 2005, 

                                                 
49 Art. 70. CF: A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 
50 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Instrução Normativa nº 63, de 01 de setembro de 2010. Estabelece 

normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que constituirão 

os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do Tribunal de Contas da União, nos 

termos do art. 7o da Lei no 8.443, de 1992. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-

fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/auditorias-anuais-de-contas/prestacao-de-

contas/exercicios-anteriores. Acesso em: 29 set. 2019. 
51 Artigo 17 da Lei 10.683/03. Redação original: [à] Controladoria-Geral da União compete assistir direta e 

imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e 

providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle 

interno, à auditoria pública, às atividades de ouvidoria-geral e ao incremento da transparência da gestão no 

âmbito da Administração Pública Federal. 

https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/auditorias-anuais-de-contas/prestacao-de-contas/exercicios-anteriores
https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/auditorias-anuais-de-contas/prestacao-de-contas/exercicios-anteriores
https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/auditorias-anuais-de-contas/prestacao-de-contas/exercicios-anteriores
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o dispositivo foi alterado pela Lei 11.204/05, de modo a incluir dentre as atribuições da 

Controladoria-Geral da União a prevenção e o combate à corrupção52. Percebe-se, portanto, que 

a Controladoria-Geral da União, desde as suas origens, sempre teve como intuito figurar como 

protagonista na defesa da integridade e transparência e no combate à corrupção no país, 

inobstante a sua vinculação direta à Presidência da República. 

Todavia, há de se destacar que as suas atribuições não se esgotam na detecção e combate 

de atos de corrupção, mas também se direcionam à avaliação dos resultados das políticas 

públicas implementadas pela Administração Pública e melhoria da gestão. Sobre a dualidade 

do papel da Controladoria-Geral da União, que transita entre gerencial e correicional, César 

Augusto Marx afirma que: 

 

Por ser um órgão novo, a Controladoria Geral da União passa por um processo de 

construção de sua identidade institucional, no qual se verifica uma dualidade na 

definição do seu papel, dividido entre uma atuação gerencial ou correicional. Alguns 

entendem que o órgão deveria dirigir sua atuação para o combate à corrupção, atuando 

em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público. Outros entendem que o 

órgão deveria se concentrar em atividades de apoio à melhoria da gestão, orientando 

os gestores na implantação de sistemas de controle interno voltados para a avaliação 

resultados e melhorias da eficácia e eficiência da gestão, fortalecendo assim seu papel 

retroalimentador do ciclo de gestão.53 

 

Independentemente de qualquer debate teórico sobre o papel que deveria ser exercido 

pela Controladoria-Geral da União, fato é por determinação do Poder Legislativo cabe ao órgão 

promover a integridade no âmbito das atividades públicas, bem como fiscalizar e avaliar a 

execução de programas de governo. Para cumprir a ampla gama de funções que lhe foi 

atribuída, hoje a Controladoria-Geral da União conta com 5 órgãos especializados: Secretaria 

de Combate à Corrupção (SCC), Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), Ouvidoria-Geral 

da União (OGU), Corregedoria-Geral da União (CRG) e Secretaria da Transparência e 

Prevenção à Corrupção (STPC)54. 

                                                 
52 Com a promulgação da Lei 11.204/05, o artigo 17 passou a vigorar com a seguinte redação: À Controladoria-

Geral da União compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas 

atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do 

patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, 

às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública 

federal. 
53 MARX, César Augusto. A CGU e a dualidade do papel do Controle Interno no Brasil. Dissertação em 

Administração de Empresas – Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, p. 13. 2015. 
54 Organograma da Controladoria-Geral da União disponível em:  

https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma. Acesso em: 22 nov. 2019.  

https://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/competencias-e-organograma
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No âmbito do combate à corrupção, objeto deste estudo, observa-se que a Controladoria-

Geral da União realiza atividades de prevenção, fiscalização e repressão. Cabe à STPC atuar no 

desenvolvimento de programas, ações e normas voltados à mitigação do risco do cometimento 

de atos de tal natureza, destacando-se o seu importante papel na promoção da transparência, 

acesso à informação e cooperação com organismos internacionais. Nesse contexto, a 

Controladoria-Geral da União é responsável pela gestão do Portal da Transparência, que 

permite que a sociedade tenha acesso a informações sobre a aplicação de recursos públicos no 

país. Além disso, o órgão também funciona como instância recursal em caso de não 

atendimento de pedidos de acesso à informação formulados a órgãos do Poder Executivo 

federal55. Já a SFC é responsável por realizar auditorias voltadas à fiscalização das atividades 

desenvolvidas pelo Poder Executivo federal. 

As ações de repressão são exercidas pela CRG, que promove, coordena e acompanha a 

execução de ações disciplinares voltadas à apuração de responsabilidade administrativa de 

servidores públicos. Logo, uma das atribuições da Controladoria-Geral da União é a instauração 

de procedimentos e processos administrativos56 que se relacionam com a perda de cargos 

públicos (Lei 8.112/90) e com a prática de atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) e 

de atos lesivos contra a Administração Pública (Lei 12.846/13)57. Seu âmbito de atuação 

compreende a investigação e o sancionamento em processos administrativos de atos de 

corrupção cometidos na esfera do Poder Executivo federal. 

Além da existência de dispositivos que evidenciam a legitimidade da Controladoria-

Geral da União para dar andamento a procedimentos sancionadores em face da prática de atos 

que causem prejuízo ao erário, a Lei Anticorrupção também não deixa dúvidas quanto ao 

alcance de sua atuação para instaurar e julgar processos administrativos, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, em razão da prática das condutas lesivas previstas em seu texto legal, 

conferindo-lhe competência concorrente e a prerrogativa de avocação de processos instaurados 

para examinar a sua regularidade ou corrigir o andamento: 

 

                                                 
55 Art. 15, Lei de Acesso à Informação e art. 23 Decreto 7.724. 
56 Artigo 51, III da Lei 13.844/2019: Constitui área de competência da Controladoria-Geral da União: (…) 

instauração de procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo comissões, e requisição de 

instauração daqueles injustificadamente retardados pela autoridade responsável. 
57 Art. 51, § 5º da Lei 13.844/2019: Os procedimentos e os processos administrativos de instauração e avocação 

facultados à Controladoria-Geral da União incluem aqueles de que tratam o Título V da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, o Capítulo V da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e o Capítulo IV da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, e outros a serem desenvolvidos ou já em curso em órgão ou entidade da administração 

pública federal, desde que relacionados à lesão ou à ameaça de lesão ao patrimônio público. 
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Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da 

responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou 

mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de 

apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a 

subdelegação. 

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU 

terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de 

responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com 

fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o 

andamento. 

 

Com relação à legitimidade do órgão para celebrar acordos de leniência no âmbito do 

Poder Executivo federal, a Lei Anticorrupção também é clara: 

 

Art. 16. § 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para 

celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no 

caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. 

 

Até o momento, todos os acordos de leniência celebrados pela Controladoria-Geral da 

União contaram com a participação da Advocacia-Geral da União. A Portaria Conjunta 

04/2019, assinada pelas duas entidades, assinala tarefas a serem desempenhadas por cada uma 

delas, delimitando as suas respectivas atribuições no procedimento de celebração de acordo de 

leniência. Segundo o normativo, o procedimento deverá ser conduzido pela SCC em conjunto 

com o Departamento de Patrimônio Público e Probidade da Procuradoria-Geral da União 

(DPP), repartição integrante da estrutura da Advocacia-Geral da União. 

Portanto, a atuação da Controladoria-Geral da União como entidade voltada ao combate 

à corrupção no Brasil está amplamente amparada em diplomas legais, sendo certo que a Lei 

Anticorrupção é expressa ao afirmar que o órgão é a autoridade responsável por celebrar acordo 

de leniência no âmbito do Poder Executivo federal. Inobstante, após a promulgação da Lei, a 

Controladoria-Geral da União não fez uso do instrumento na mesma medida que o Ministério 

Público. Aqui, deve-se levar em consideração o fato de a Controladoria-Geral da União ter sido 

criada ainda nesse século, de modo que ainda não se encontra tão estruturada como entidades 

tradicionais, como é o Ministério Público. Essa pode ser a explicação para a celebração de 

acordos de leniência tardios pelo órgão, como será visto no capítulo 3. 
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2.3 Ministério Público 

 

 

O Ministério Público, em conjunto com a Polícia Federal, tem desempenhado papel de 

protagonismo no microssistema de combate à corrupção. Além de figurar como uma das 

instituições mais confiáveis do Brasil58, o órgão possui autonomia funcional e independência 

frente ao Poder Executivo para desempenhar as suas atividades. Nas últimas décadas do século 

XX, o Ministério Público se firmou como defensor público da sociedade, o que pode ser 

explicado a partir do desenvolvimento de uma percepção negativa da capacidade de 

mobilização da sociedade civil e dos poderes do Estado. O órgão teria assumido uma função 

paternalista na sociedade brasileira, difundindo-se a concepção de que seria o único capaz de 

defender os direitos coletivos e difusos sistematicamente violados. Nas palavras de Rogério 

Bastos Arantes: 

 

o voluntarismo político dos integrantes do Ministério Público está baseado numa 

avaliação crítica e pessimista da sociedade civil (tanto de suas carências quanto de sua 

incapacidade de mobilização) e também dos poderes de Estado (que se encontrariam 

divorciados da sociedade e incapazes de garantir os direitos fundamentais). Desse 

binômio negativo emerge o terceiro elemento da matriz ideológica do voluntarismo 

político: cabe ao Ministério Público tutelar os direitos dessa sociedade civil fraca, 

dirigindo suas ações prioritariamente contra o Estado inoperante e as instituições 

políticas muitas vezes corrompidas por interesses particularistas. De certo modo, esse 

tripé do voluntarismo político pode ser sintetizado por meio da ideia básica que orienta 

o Ministério Público hoje: ocupar e reduzir o espaço vazio existente entre sociedade 

e Estado, decorrente da fragilidade do nosso tecido social e do desempenho pífio do 

nosso sistema político representativo. Em que pese o caráter audacioso dessa visão, é 

possível notar como ela está bem apoiada nas impressões sobre a hipossuficiência da 

sociedade civil, na indisponibilidade dos interesses sociais a serem tutelados e na 

presunção de legitimidade do agente político da lei (decorrente de sua condição de 

órgão judicial independente de controles políticos).59 

 

Com efeito, além de ser uma instituição já consolidada no panorama político brasileiro, 

a configuração do Ministério Público foi aperfeiçoada ao longo das últimas décadas com o 

objetivo de incrementar o controle da Administração Pública. Além da independência frente ao 

Poder Executivo, o órgão “foi paulatinamente estruturado em termos de carreira, orçamento, 

                                                 
58 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle da 

administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). Controle 

da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, p. 23, 2017. 
59 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: EDUC: Editora Sumaré: 

FAPESP, p. 119, 2002. 
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capacitação de quadros, prestígio e organização administrativa”60. Por esses motivos foi viável 

a condução da Operação Lava Jato pelo Ministério Público, considerada como a maior 

iniciativa de combate à corrupção da história brasileira61. 

A Lei Anticorrupção concedeu legitimidade ao Ministério Público para desempenhar 

algumas das atividades descritas em seu texto legal. Como se sabe, a Lei prevê a possibilidade 

de responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica que praticar os atos ilícitos 

vedados. No caso da responsabilidade administrativa, caberá à autoridade máxima de cada 

órgão ou entidade dos Poderes Executivos a instauração e julgamento dos processos. De acordo 

com a Lei, após a conclusão do procedimento administrativo, o Ministério Público deverá ser 

notificado da sua existência para a apuração de eventuais delitos. 

 Na hipótese de responsabilização judicial, a Lei Anticorrupção elenca o Ministério 

Público como um dos legitimados para o ajuizamento de ação, além da União, estados, Distrito 

Federal e municípios, por meio das respectivas advocacias públicas. A Lei prevê ainda que, em 

caso de constatada omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização 

administrativa, poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei através das 

ações ajuizadas pelo Ministério Público. 

Apesar da importância conferida no âmbito da responsabilização judicial, nenhuma 

menção foi feita ao órgão na hipótese de celebração de acordo de leniência. A Lei aponta a 

Controladoria-Geral da União como a entidade responsável por celebrar o acordo no âmbito do 

Poder Executivo federal, sem obrigar a participação do Ministério Público, tampouco a sua 

notificação. Isso, no tanto, não impediu o órgão de celebrar diversos acordos de leniência no 

mesmo contexto. Como essa atuação pode ser justificada? 

Inicialmente, é de se notar a existência de dispositivos constitucionais e legais que 

autorizam a atuação do Ministério Público na persecução dos atos considerados ilícitos pela Lei 

Anticorrupção, mas segundo outros diplomas legais. Na esfera criminal, o Ministério Público 

é o titular exclusivo da ação penal pública, sendo responsável por oferecer denúncia em face de 

pessoas físicas quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade da prática de crimes. 

Considerando que os atos ilícitos previstos pela Lei Anticorrupção também configuram tipos 

                                                 
60 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle da 

administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). Controle 

da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, p. 21, 2017. 
61 Embora este trabalho não trate das atividades desenvolvidas pela Polícia Federal, acredita-se que o seu 

desenvolvimento tenha sido fundamental para a condução da Operação Lava Jato e demais atividades de 

combate à corrupção no país. Sobre a complementariedade do Ministério Público e Polícia Federal ver 

PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey. Brazilian Anti-Corruption Legislation and its Enforcement: 

Potential Lessons for Institutional Design. Journal of Self-Governance and Management Economics, v. 1, 

p. 34-71, 2016. 
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penais, o órgão possui legitimidade para investigar e iniciar ações penais em razão de fatos que 

podem também ser objeto de processos administrativos embasados nesta Lei. 

Além disso, a Constituição Federal elencou como função institucional do Ministério 

Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público 

e social, meio ambiente e demais interesses difusos e coletivos62, matéria disciplinada pela Lei 

7.347/85. Já a Lei 8.429/92 atribuiu legitimidade ao Ministério Público para ajuizar ação 

judicial em razão da prática de atos de improbidade administrativa, assim considerados quando 

importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário ou atentam contra os princípios da 

Administração Pública.  

Assim, embora a Lei Anticorrupção preveja uma série de benefícios a serem concedidos 

às empresas lenientes em razão de cooperação com a autoridade administrativa, o Ministério 

Público ainda possui legitimidade para promover investigações e iniciar processos em razão 

dos mesmos fatos, sem estar vinculado a eventuais acordos firmados. A não previsão legal de 

legitimidade do órgão para participar da celebração de acordos de leniência não impediu o 

Ministério Público de ser a autoridade celebrante. A justificativa legal utilizada para tal atuação 

é extraída a partir de uma interpretação sistemática das atribuições constitucionais e legais que 

são conferidas ao órgão no âmago do microssistema de combate à corrupção. Nas palavras de 

Daniel Ribeiro Costa, Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais: 

 

O Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Lava- Jato, tem celebrado 

diretamente acordos de leniência com empresas envolvidas em atos de corrupção 

cujas cifras são bilionárias, conforme tem sido amplamente noticiado no sítio 

eletrônico do próprio parquet federal.  

Tal circunstância poderia, em um primeiro momento, suscitar questionamentos diante 

da ausência de menção expressa ao Ministério Público como órgão legitimado a 

celebrar acordos de leniência. Contudo, nada impede que o Ministério Público os 

celebre diretamente caso se interprete o sistema de responsabilização das pessoas 

jurídicas de forma sistemática e teleológica e se recorra à teoria dos poderes implícitos 

outrora utilizada como um dos fundamentos para se reconhecer o poder investigatório 

do Ministério Público.  

Com efeito, tendo o Ministério Público legitimidade para postular a aplicação de 

penalidades judiciais e, em caso de omissão, administrativas, ao que se soma ser o 

órgão responsável pela persecução penal dos mesmos fatos, nada mais natural e 

implícito que, tal como ocorre na colaboração premiada, possa ele se valer de 

mecanismos premiais, devidamente previstos em lei, para esclarecer fatos e atingir 

pessoas jurídicas e físicas ainda não investigadas, ou mesmo para angariar provas dos 

ilícitos em apuração. 63 

                                                 
62 Art. 129, CF: São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos. 
63 COSTA, Daniel Ribeiro. A Lei Anticorrupção e a Atuação do Ministério Público. Rev. De Jure. Belo 

Horizonte: v.16, n. 20, p. 33, jul./dez. 2017. 
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Em 2017, foi disponibilizada a Nota Técnica 01/2017 pela 5ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal, insurgindo-se contra a exclusão do órgão no processo 

de celebração de acordos de leniência, particularmente em razão da redução da eficácia do 

instrumento que a não atuação da instituição acarretaria: 

 

Qualquer acordo com reflexos sobre fatos que configuram tipicidade criminal, 

manejados por quem não titulariza a iniciativa de sua persecução, pode ensejar sua 

ineficácia, na medida em que instâncias além do órgão ministerial não pode subtrair 

a eficácia persecutória penal. A titularidade penal exclusiva tem propósitos racionais 

para evitar excessos estatais. Portanto, justamente a atuação ministerial mostra-se 

essencial para o acordo incorporar sanções diversas do sistema em equilíbrio. 

A evidente ineficácia de um acordo incompleto e parcial, se dele ausente a Instituição 

ministerial, impediria que o instituto alcançasse suas finalidades de efetivamente 

influenciar o status quo persecutório e modificar a atual realidade, para permitir uma 

performance estatal mais eficiente no trato do grave problema da corrupção. 

Não é concebível no marco constitucional atual que em matéria de enfrentamento da 

corrupção, o Estado – dada a fragmentação das esferas de responsabilização – possa 

relacionar-se com pessoas jurídicas infratoras em processos consensuais em flagrante 

posição de desvantagem. Atuando de modo limitado, a Administração Pública, no uso 

de suas faculdades sancionadoras, alcança apenas os ilícitos de cunho administrativo, 

não estando apta a valorar a relevância penal de informações, seu ineditismo, suas 

implicações ou sua utilidade em investigação ou processo criminal em curso, sem 

olvidar a possível vedação ao acesso administrativo de procedimentos ou processos 

criminais ou cíveis sigilosas. Da mesma forma, não é tolerável que a Administração 

Pública celebre leniência sobre fatos que já sejam conhecidos ou estejam em exame 

em outros sistemas de responsabilização, com carga sancionatória mais invasiva e 

ampla.64 

 

Assim, embora inexista previsão na Lei Anticorrupção para a participação do Ministério 

Público na celebração de acordo de leniência, a sua consolidação como instituição responsável 

pela proteção da sociedade e a existência de diversos dispositivos e diplomas legais que atraem 

a sua legitimidade para investigar e iniciar procedimentos em razão da prática dos atos previstos 

na Lei Anticorrupção criaram um cenário favorável que permitiu ao Ministério Público celebrar 

acordos de leniência com pessoas jurídicas. 

Ao lado da colaboração premiada, a utilização do acordo de leniência se mostrou 

particularmente interessante ao órgão ministerial por tornar a detecção de atos ilícitos e os 

procedimentos investigativos mais céleres, viabilizando a Operação Lava Jato. No entanto, 

                                                 
64 BRASIL. Ministério Público Federal. Nota Técnica nº 01, de 20 de novembro de 2017. Nota Técnica sobre 

Acordo de Leniência e seus efeitos, elaborada pela Comissão Permanente de Assessoramento para Acordos de 

Leniência e Colaboração Premiada, vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. p. 19-20. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-

2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf. Acesso em: 20 ago. 2019. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf


 46 

como será visto no capítulo 3, a atuação do Ministério Público em desconformidade com a Lei 

Anticorrupção contribuiu para a criação de conflitos, com a consequente instauração de um 

cenário de insegurança jurídica em torno da utilização do instituto do acordo de leniência. 

 

 

2.4 Tribunal de Contas da União 

 

 

O Tribunal de Contas da União surge, em 1890, com a função de fiscalizar a atuação da 

Administração Pública no que toca, em particular, a destinação de verbas públicas. Ao longo 

do século XX, as diferentes Constituições adotadas pelo Brasil conferiram distintos graus de 

importância e autonomia ao órgão, que apenas com a Constituição Federal de 1988 veio a 

encontrar um ambiente de estabilidade institucional e democrática para o exercício de suas 

funções e atividades de fiscalização65. Segundo a Constituição Federal, cabe ao Tribunal de 

Contas da União auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas66. É, portanto, 

órgão de controle externo, cujas atribuições se encontram constitucionalmente definidas. Nas 

palavras de José Afonso da Silva: 

 

O controle externo é, pois, função do Poder Legislativo, sendo de competência do 

Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembleias Legislativas nos Estados, da 

Câmara Legislativa no Distrito Federal e das Câmaras Municipais nos Municípios 

com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas. Consiste, assim, na atuação da 

função fiscalizadora do povo, através de seus representantes, sobre a administração 

financeira e orçamentária. É, portanto, um controle de natureza política, no Brasil, 

mas sujeito à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas 

competente, que, assim, se apresenta como órgão técnico, e suas decisões 

administrativas, não jurisdicionais, como, às vezes, se sustenta, à vista da expressão 

julgar contas referida à sua atividade (art. 71, I).67 

 

                                                 
65 GOMES, André Silva. Controle da administração pública pelo tribunal de contas: limites materiais de suas 

decisões e extensão de suas atribuições constitucionais. Rev. Controle, Fortaleza, v. 15, n.1, p. 63, jan./jun. 

2017. 
66 Art. 70, CF: A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder. 
67 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 42ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 

716-718. 
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Conhecido como “guardião dos recursos públicos”, a atuação do Tribunal de Contas da 

União se volta a garantir que as verbas públicas sejam aplicadas de forma regular e efetiva. Para 

tanto, possui competência para, dentre outras atividades, julgar as contas dos administradores 

e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta e 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário. Dispõe de poder sancionador para aplicar penalidades em caso de ilegalidade de despesa 

ou irregularidade de contas, dentre as quais figuram a aplicação de multa, inabilitação para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública 

federal, pelo período de cinco a oito anos, e decretação de inidoneidade da pessoa jurídica, pelo 

período de até cinco anos68, além de poder determinar a indisponibilidade de bens do 

responsável e o ressarcimento dos danos causados ao erário. 

Dessa forma, verifica-se a existência de um arcabouço constitucional e legal bem 

delineado que confere ao Tribunal de Contas da União o poder-dever de fiscalizar a aplicação 

de recursos públicos da União. Em caso de identificação de situação irregular, o Tribunal de 

Contas deverá aplicar as sanções cabíveis em razão da atribuição que lhe é conferida, bem como 

deverá adotar medidas para promover a quantificação e reparação do dano causado. Por esse 

motivo, o exercício de suas atividades fiscalizatórias pode esbarrar na atuação de outras 

entidades voltadas ao combate à corrupção no Brasil, como é o caso da Controladoria-Geral da 

União e Ministério Público Federal, o que poderá resultar na incidência de penalidades por 

todas as autoridades mencionadas. 

Relativamente à hipótese de celebração de acordo de leniência, a Lei Anticorrupção não 

vinculou o Tribunal de Contas da União a qualquer compromisso firmado por outras entidades 

estatais. Por esse motivo, e em razão da regra da independência das instâncias, o Tribunal de 

Contas da União possui competência para investigar e processar pessoas físicas e jurídicas pela 

prática de atos ilícitos que causem dano ao erário, independentemente da existência de acordos 

de leniência previamente firmados que envolvam os mesmos fatos apurados. Isso porque a 

pacificação de um conflito com a Controladoria-Geral da União ou com o Ministério Público 

não possui o condão de obstar o exercício da competência fiscalizatória-sancionadora do 

Tribunal de Contas da União, atribuição esta conferida pela Constituição Federal. Ao revés, é 

razoável presumir que o Tribunal de Contas continuará exercendo o seu papel de controle sobre 

a Administração Pública, especificamente no que toca à identificação e quantificação de 

                                                 
68Artigos 46, 57, 58 e 60 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992.  
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prejuízo causado aos cofres públicos, mesmo que os fatos em exame já tenham sido objeto de 

acordo celebrado com outra entidade. 

Embora não esteja obrigado a observar os termos de acordos de leniência previamente 

firmados, a atuação do Tribunal de Contas da União, como será visto nos capítulos 3 e 4, tem 

gerado intensa insegurança jurídica para as empresas que já colaboraram com outras 

autoridades ou que consideram a colaboração. A atuação do Tribunal tem gerado temor de que 

o Estado não poderá cumprir com as obrigações estabelecidas em acordos previamente 

firmados, o que acaba por desestimular a utilização do instituto. Por esse motivo, é desejável 

uma atuação coerente pelo Poder Público, de modo a observar os princípios da segurança 

jurídica, proteção da confiança e unidade e coerência do Estado. 

O alcance da atuação do Tribunal de Contas da União sobre acordos de leniência 

firmados por outras autoridades tornou-se ainda mais controverso com a edição da Instrução 

Normativa 74/2015/TCU, destinada a delimitar o papel da instituição no contexto em análise. 

Segundo o normativo, cumpriria ao Tribunal de Contas da União acompanhar todas as etapas 

da negociação, celebração e fiscalização de acordos de leniência que envolvessem fatos 

abrangidos pela sua competência, cabendo às autoridades responsáveis pela celebração do 

acordo encaminhar todos os documentos e informações pertinentes dentro dos prazos 

estabelecidos. Estabeleceu, portanto, um controle prévio, concomitante e posterior do processo 

de celebração de acordos de leniência pelo Tribunal, associando cada etapa à emissão de 

pronunciamentos conclusivos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade dos atos 

praticados. Com isso, criou um encargo adicional para as empresas e autoridades no âmbito do 

procedimento sem que houvesse qualquer disposição da Lei Anticorrupção nesse sentido. 

Em 2018, a Instrução Normativa 74/2015/TCU foi expressamente revogada pela 

Instrução Normativa 83/2018/TCU. Segundo o novo instrumento normativo, o Tribunal poderá 

requerer informações e documentos relativos às fases da celebração do acordo de leniência a 

qualquer tempo, mas deixou de exigir a sua aprovação prévia a cada etapa como condição de 

eficácia do acordo. Ademais, previu ainda a possibilidade de responsabilização das autoridades 

celebrantes do acordo de leniência pela inclusão de cláusulas ou condições que limitem ou 

dificultem o controle do Tribunal de Contas da União, bem como a eficácia e execução de suas 

decisões. 

Assim, subsiste o entendimento de que o Tribunal de Contas da União não é obrigado a 

observar os termos dos acordos de leniência firmados por outras autoridades. No entanto, é 

desejável que a sua atuação se dê em conformidade e harmonia com a atuação das demais 

autoridades atuantes no microssistema de combate à corrupção, a fim de encorajar indivíduos 
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a celebrarem acordos de leniência. Nesse contexto, Francisco Alves afirma que o Tribunal de 

Contas da União possui ampla discricionariedade para aplicar sanções, motivo pelo qual não 

haveria qualquer óbice à jurisdição de contas em considerar, em sua atividade de controle 

externo, os acordos celebrados. De acordo com o autor: 

 

Tal possibilidade é uma decorrência natural da ampla discricionariedade conferida ao 

julgador de contas, no exercício de suas competências constitucionais e legais. Diante 

do caráter aberto dos ilícitos administrativos e financeiros, o Tribunal possui ampla 

margem de liberdade de valorar os fatos, as provas, a culpabilidade, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e o comportamento processual do acusado perante o Estado, 

por ocasião de sua atividade judicante. 

Diferentemente do juízo criminal, o Tribunal não está sujeito a regras rígidas como as 

estabelecidas no Código Penal para a aplicação da pena. O juiz de contas possui maior 

liberdade na dosimetria das sanções previstas na Lei 8.443/1992. Ao valorar o 

montante da sanção, o Tribunal pode avaliar tanto a culpabilidade como a conduta do 

responsável perante o Estado-juiz, não havendo óbice para que ele se utilize das 

normas jurídicas do direito penal para beneficiar as pessoas sujeitas à sua jurisdição.69 

 

Dessa forma, o Tribunal de Contas da União poderá levar em consideração os acordos 

de leniência firmados com outras autoridades no bojo dos processos administrativos 

sancionadores promovidos para conceder benefícios aos infratores, desde que (1) os fatos 

reportados no acordo de leniência configurem atos ilícitos aptos a ensejar a aplicação das penas 

previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e que (2) haja relação de identidade ou 

continência entre os atos ilícitos admitidos no acordo de leniência e os apreciados em processo 

do Tribunal de Contas70. Ainda segundo Francisco Alves, o Tribunal de Contas da União pode 

deixar de impor, ou reduzir o quantum, das seguintes penas administrativas: 

 

a) inidoneidade do licitante fraudador para participar na administração pública 

federal, em razão de fraude comprovada à licitação (art. 46 da Lei nº 8.443/1992); 

b) multa de até 100% do valor atualizado do dano causado ao Erário (art. 57 da Lei 

8.443/1992); 

c) multas por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; ou por ato 

de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário 

(art. 58, incisos II e III da Lei nº 8.443/1992); 

d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no 

âmbito da administração pública (art. 60 da Lei 8.443/1992).71 

                                                 
69 ALVES, Francisco Sérgio Maia. Repercussão dos acordos de leniência e da colaboração premiada celebrados 

pelo Ministério Público Federal sobre as competências do Tribunal de Contas da União. Rev. Direito Adm. 

Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 86, set./dez. 2018. 
70 Ibidem, p. 89. 
71 Ibidem, p. 89. 
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 Portanto, o Tribunal de Contas da União, como órgão de controle externo da 

Administração Pública, desempenha relevante função no microssistema brasileiro de combate 

à corrupção ao fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Sua atuação está pautada em 

dispositivos constitucionais e legais, que atraem a sua competência para o exame de fatos que 

podem ser considerados ilícitos pela Lei Anticorrupção e por outros diplomas legais 

pertencentes ao microssistema e combate à corrupção.  

 Embora não esteja impedido de julgar as contas das empresas que tenham celebrado 

acordo de leniência nos casos em que haja identidade com os atos ilícitos relacionados a 

matérias sob a sua fiscalização, é desejável a harmonização da sua atuação com as atividades 

desempenhadas pelas demais autoridades que investigam e sancionam atos de corrupção e 

celebram acordos de leniência. A dificuldade de coordenação entre instituições de controle será 

demonstrada a seguir, de modo a evidenciar a necessidade de adoção de mecanismos de 

coordenação entre as mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

3 A INSEGURANÇA JURÍDICA NA PRÁTICA: ACORDOS DE LENIÊNCIA 

FIRMADOS NO BRASIL 

 

 

A Operação Lava Jato é considerada pelo Ministério Público Federal como a maior 

investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história brasileira. As investigações tiveram 

início em 2014, perante a Justiça Federal de Curitiba, para apurar o cometimento de crimes por 

quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, sendo que uma delas se utilizava de uma 

rede de postos de combustíveis e lava a jato para movimentar recursos de origem ilícita. 

Posteriormente, foram descobertos indícios do cometimento de atos ilícitos envolvendo a 

Petrobras, o que conferiu maior notoriedade à Operação. 

Com o intuito de imprimir maior eficiência à detecção e apuração de infrações 

cometidas contra a Administração Pública, o acordo de leniência foi - e permanece sendo -

utilizado pelo Ministério Público Federal como importante instrumento de combate à 

corrupção. No entanto, circunstâncias relacionadas à legitimidade para negociar, celebrar e 

fiscalizar eventuais acordos, e também aos seus efeitos, têm gerado dificuldades para a 

estabilização da sua utilização, o que compromete, sobremaneira, que alcance os fins 

pretendidos pela Lei Anticorrupção. De modo a demonstrar a insegurança jurídica hoje 

verificada, serão apresentados, a seguir, o histórico da celebração de acordos de leniência pelas 

empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht S.A. e MullenLowe/FCB Brasil. 

 

 

3.1 Andrade Gutierrez 

 

 

Em março de 2016, a Andrade Gutierrez celebrou acordo de leniência com o Ministério 

Público Federal, comprometendo-se a fornecer documentos e material probatório referentes a 

atos ilícitos praticados em benefício da empresa e por terceiros, além de promover a devolução 

de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Em contrapartida, o Ministério Público Federal obrigou-se 

a não ajuizar qualquer ação de natureza cível em face da empresa e dos prepostos e acionistas 

que subscrevessem o termo de leniência, bem como a não ajuizar qualquer ação de natureza 
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criminal em face das mesmas pessoas físicas, dentre outras medidas72. Em 05 de maio de 2016, 

o referido acordo foi homologado pelo Juízo da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba73. 

Entretanto, em 22 de março de 2017, o Tribunal de Contas da União lavrou o acórdão 

483/201774 nos autos da Tomada de Contas no 016.991/2015-0, que tinha por objeto 

acompanhar a auditoria realizada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em 

Infraestrutura (SeinfraOperações) para fiscalizar as obras da Usina Termonuclear de Angra 3, 

no Rio de Janeiro. O referido processo apurou ter havido conluio entre as empresas 

consorciadas com o objetivo de fraudar a licitação da Usina relativamente à sua montagem 

eletromecânica, atuando em cartel por meio da divisão de mercado entre concorrentes para 

frustrar o caráter competitivo da licitação e fixação prévia de preços, condições e vantagens 

associadas. Tais circunstâncias haviam sido relatadas no bojo do acordo de leniência firmado 

com o Ministério Público Federal. 

Por tal motivo, o Tribunal decretou a inidoneidade de quatro empresas e condicionou a 

não aplicação de igual sanção à Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa ao que 

chamou de um “recall dos acordos de leniência”. Em síntese, o acórdão determinou o 

sobrestamento da apreciação sobre a responsabilidade destas empresas na participação na 

fraude à licitação identificada, bem como da aplicação da sanção de inidoneidade pertinente até 

que os acordos de leniência previamente celebrados fossem aditados de forma a permitir o 

exercício das funções do órgão de controle externo, o que deveria ocorrer mediante a 

cooperação das empresas75. Ademais disso, o Tribunal propôs avaliar a possibilidade de efetuar 

cobranças das empresas de forma diferenciada em razão da existência de acordos prévios, 

adotando medidas como a extinção dos juros de mora e o ressarcimento da dívida mediante 

parcelamento delineado conforme a capacidade real de pagamento das empresas. 

                                                 
72 Termo de Leniência disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2016/05/acordolenienciaandrade.pdf. Acesso em: 09 jan. 2019. 
73 Decisão de homologação do acordo de leniência firmado pela Andrade Gutierrez com o Ministério Público 

Federal disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf. Acesso 

em: 09 jan. de 2019. 
74 TCU. Acórdão 483/2017. TC 016.991/2015-0. Data da Sessão: 23.03.2017. 

75 As medidas de cooperação foram propostas pelo Min. Rel. Bruno Dantas no acórdão 483/2017 nos seguintes 

termos: “91. Nesse caso, a título de contraprestação espera-se que a empresa assuma compromisso junto ao 

Ministério Público Federal no sentido de não obstar o exercício das funções do Tribunal e o desenvolvimento 

do processo de controle externo, admitindo adotar postura cooperativa, como por exemplo: a) admitir sua 

participação nas irregularidades e apresentar a documentação fiscal e contábil que lhe seja requerida com a 

finalidade de estimar, com segurança e fidedignidade, os valores desviados; b) não recorrer, no âmbito do 

processo de controle externo, das decisões que vierem a ser proferidas e que tenham relação com o 

empreendimento de Angra 3; c) feitas as apurações, recolher sua quota-parte no débito solidário a partir da 

decisão que o determinar, respeitada sua capacidade real de pagamento, conforme explicitado alhures.” 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/acordolenienciaandrade.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/acordolenienciaandrade.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/05/912_DESPADEC1-MORO-HOMOLOGA-LENIENCIA-AG.pdf
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Em decorrência dessa decisão, em dezembro de 2017 a Andrade Gutierrez impetrou 

mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, no Supremo Tribunal Federal, 

requerendo a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação da Tomada de Contas 

016991/2015-0 ou, alternativamente, impor ao Tribunal de Contas da União que se abstivesse 

de declarar a sua inidoneidade enquanto o acordo de leniência permanecesse sendo cumprido. 

Em abril de 2018, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão monocrática nos autos 

do mandado de segurança, deferindo parcialmente a liminar para impedir a decretação da 

inidoneidade da Andrade Gutierrez pelo Tribunal de Contas da União, o que foi feito com o 

objetivo de preservar o cumprimento do acordo firmado. Segundo o Ministro: 

 

Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do 

julgamento de mérito, parece que, diante de sua estrutura constitucional, não seria 

vedado ao TCU realizar a fiscalização da aplicação de dinheiro público em hipóteses 

já albergadas pelos acordos de leniência. Todavia, sua atuação deve limitar-se ao 

escopo de buscar integralmente a reparação do dano causado, sem inviabilizar o 

cumprimento dos citados acordos.76 

 

Portanto, entendeu o Ministro, em caráter liminar, que o Tribunal de Contas da União 

não poderia decretar a inidoneidade das empresas que celebraram acordo de leniência com o 

Ministério Público Federal, sem prejuízo de permanecer exercendo a sua função constitucional 

de fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Para o Ministro, é possível que o Tribunal de 

Contas da União aplique sanções diversas para promover a reparação do dano causado sem que 

seja necessário aplicar a sanção de inidoneidade. 

Apenas um mês após ter sido proferida a decisão do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal 

de Contas da União decretou cautelarmente a indisponibilidade de bens da Andrade Gutierrez 

no valor de R$ 508 milhões, pelo período de um ano, o que considerou ser a quantia aproximada 

correspondente ao prejuízo causado ao erário público em razão das fraudes perpetradas na 

licitação da Usina de Angra 377. De acordo com o Tribunal, a medida foi necessária para garantir 

o integral ressarcimento do débito em apuração. 

Por fim, cumpre ressaltar que, em dezembro de 2018, a Andrade Gutierrez celebrou 

novo acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União e com a Advocacia-Geral da 

União, em que se comprometeu a pagar R$ 1,49 bilhões a título de multa e de ressarcimento 

                                                 
76 STF. Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 35.435/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de 

julgamento: 13.04.2018. 
77 TCU. Acórdão 874/2018 – Plenário. Processo nº 002.651/2015-7. Rel. Min. Bruno Dantas. Data da sessão. 

25.04.2018. 
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por enriquecimento ilícito e danos causados ao erário. O novo acordo recepciona aquele 

firmado com o Ministério Público Federal, de modo que o do valor de R$ 1 bilhão acordado 

anteriormente com este órgão será descontado do novo montante estabelecido. Em 

contrapartida às informações e documentos fornecidos pela Andrade Gutierrez, os órgãos 

comprometeram-se a extinguir os processos administrativos de responsabilização e as ações de 

improbidade até então em curso contra a empresa. Destaca-se que, por meio de comunicado, a 

Controladoria-Geral da União teceu as seguintes considerações acerca das atribuições do 

Tribunal de Contas da União: 

 

O acordo preserva integralmente as atribuições do Tribunal de Contas da União 

(TCU) para ressarcimento de eventuais prejuízos apurados futuramente. Em caso de 

inadimplemento ou descumprimento do acordo pela empresa, haverá perda integral 

dos benefícios pactuados, vencimento e execução antecipada da dívida, entre outras 

penalidades, assegurado ao Poder Público a utilização integral do acervo de provas 

fornecido.78 

 

Portanto, além de ter sido necessário celebrar dois acordos de leniência distintos 

versando sobre os mesmos fatos – um com o Ministério Público Federal e outro com a 

Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União -, a Andrade Gutierrez teve os 

efeitos do primeiro acordo ameaçados por decisão do Tribunal de Contas da União, que 

evidenciou a possibilidade de aplicação da sanção de inidoneidade à empresa, o que havia sido 

resguardado pelo acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Caso fosse 

efetivamente decretada a sua inidoneidade, a continuidade das atividades da empresa seria 

inviabilizada e, por conseguinte, o pagamento do valor acordado no acordo previamente 

firmado. 

 

 

3.2 Odebrecht S.A. 

 

 

Em 01 de dezembro de 2016, foi firmado acordo de leniência entre os Procuradores da 

República do Paraná e a empresa Odebrecht S.A.79. Em síntese, a empresa se comprometeu a 

                                                 
78 Comunicado disponível em: http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/12/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-

de-r-1-49-bilhao-com-a-andrade-gutierrez. Acesso em: 29 abr. 2019. 
79 Acordo de leniência disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf. 

Decisão de homologação disponível em: http://estaticog1.globo.com/2017/01/20/112_ANEXO3.pdf. Acesso 

em: 29 abr. 2019. 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/12/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-de-r-1-49-bilhao-com-a-andrade-gutierrez
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/12/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-de-r-1-49-bilhao-com-a-andrade-gutierrez
https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf
http://estaticog1.globo.com/2017/01/20/112_ANEXO3.pdf
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reconhecer a prática de atos ilícitos, fornecer elementos de prova sobre os crimes cometidos e 

promover a reparação dos danos causados no valor aproximado de R$ 3,828 bilhões80. Em 

contrapartida, manteve-se a possibilidade de contratação com o setor público e de recebimento 

de incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de entidades públicas ou 

controladas pelo poder público, além de ter garantida a manutenção das suas atividades sem 

quaisquer restrições. Em 15 de dezembro de 2016, a 5a Câmara de Coordenação e Revisão de 

Combate à Corrupção do Ministério Público Federal homologou acordo de leniência celebrado. 

Segundo o Ministério Público Federal, este acordo de leniência foi parte de um “acordo 

global coordenado pelas autoridades competentes das jurisdições brasileira, estadunidense e 

suíça”81, de maneira que parte do valor acima referido foi destinado ao Departamento de Justiça 

dos Estados Unidos e à Procuradoria-Geral da Suíça. 

Nesse ínterim, foi lavrado pelo Tribunal de Contas da União o acórdão 483/2017 acima 

referido, que condicionou a não aplicação da sanção de inidoneidade à Odebrecht, Andrade 

Gutierrez e Camargo Corrêa ao “recall dos acordos de leniência”. 

Apesar disso, em 22 de maio de 2017, o acordo de leniência da Odebrecht foi 

homologado pelo Juízo da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba nos termos em que foi 

firmado, ocasião em que o então juiz Sérgio Moro afirmou ser o Ministério Público o órgão 

mais indicado para a sua celebração e que as demais entidades públicas habilitadas pela Lei 

Anticorrupção deveriam respeitar o que fora pactuado82: 

 

Por esta circunstância concreta, além de sua maior independência frente ao poder 

político, é o Ministério Público a entidade melhor posicionada para a celebração deste 

acordo de leniência com o Grupo Odebrecht. 

Em outras palavras, apesar de todos os crimes corporativos do Grupo Odebrecht, o 

acordo de leniência inaugura um novo tempo para ele, o que deve ser respeitado pelas 

partes, pelo Juízo e pelo Poder Público em geral, inclusive pelas demais entidades 

públicas habilitadas a celebrar acordos de leniência pela Lei no 12.846/2013. 83 

 

Após a homologação do acordo, o Ministério Público Federal requereu à 1a Vara Federal 

de Curitiba, juízo em que tramitava ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o 

desbloqueio dos bens da Odebrecht, com o objetivo de garantir o cumprimento dos termos do 

                                                 
80 Com a incidência da taxa SELIC, este valor pode chegar a aproximadamente R$ 8,512 bilhões. 
81 Informação disponível na página 8 do acordo de leniência firmado entre o MPF e a Odebrecht (nota de rodapé 

nº 78). 
82 Embora tenha se tornado comum, a Lei Anticorrupção não determina que haja a homologação dos acordos de 

leniência celebrados pelo Poder Judiciário. 
83 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-

content/uploads/sites/41/2017/05/homologacao-acordo-odebrecht.pdf. p. 6. Acesso em: 04 ago. 2018. 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/05/homologacao-acordo-odebrecht.pdf
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/05/homologacao-acordo-odebrecht.pdf
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acordo, o que foi atendido pelo Juízo. Em face dessa decisão, a Advocacia-Geral da União 

interpôs agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4)84, sob o 

argumento de que o valor do ressarcimento previsto no acordo seria insuficiente para reparar o 

dano sofrido pelo erário, motivo pelo qual a liberação dos bens poderia inviabilizar o 

ressarcimento integral do prejuízo causado85. Alegou, ainda, que a entidade responsável por 

firmar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal seria a Controladoria-Geral 

da União, e não o Ministério Público Federal. 

Em 22 de agosto de 2017, a 3a Turma do TRF4, em acórdão unânime, manteve a 

indisponibilidade dos bens da Odebrecht, alegando a existência de vício no acordo de leniência 

firmado com o Ministério Público Federal. Segundo a Desembargadora Relatora Vânia Hack 

de Almeida, o referido acordo não poderia ter sido celebrado sem a participação da 

Controladoria-Geral da União, Advocacia-Geral da União e Tribunal de Contas da União, pois 

são as entidades legitimadas para tratar do patrimônio público e, portanto, responsáveis por 

avaliar o quantum a ser indenizado pela empresa. 

Para a relatora, é necessário haver uma integração entre os órgãos de controle para a 

celebração do acordo de leniência: 

 

Ou seja, torna-se necessária a atuação harmônica e cooperativa dos órgãos envolvidos, 

em prol do interesse público, como aliás não poderia deixar de ser, porquanto a 

compartimentalização do serviço público não há de constituir óbice à colaboração 

entre pessoas de direito público com poderes/deveres de fiscalização, na espécie. (...) 

Com efeito, se de um lado é possível o abrandamento ou até mesmo a exclusão de 

penalidades (tanto na LAC quanto na LIA, consoante fundamentação desenvolvida 

acima), não se poderá afastar o ressarcimento integral do dano. Torna-se necessária, 

portanto, a manifestação da CGU, AGU (e TCU), apontando o quantum a ser 

indenizado. Mas, de outro lado, imprescindível a presença do Ministério Público, em 

razão de sua competência exclusiva no que tange à repercussão na esfera penal, 

avaliando a importância e necessidade das informações a serem prestadas.86 

 

Ao mesmo tempo que entendeu pela imprescindibilidade da anuência da Controladoria-

Geral da União, Advocacia-Geral da União e Tribunal de Contas da União quanto aos termos 

dos acordos de leniência firmado, o TRF4 também considerou indispensável a participação do 

Ministério Público Federal, órgão competente para avaliar a relevância das informações a serem 

                                                 
84 TRF4. Agravo de Instrumento nº 5023972-66.2017.4.04.0000/PR. Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida. 

Data de julgamento: 22.08.2017. 
85 De acordo com o art. 5o da Lei 8.429/92, “[o]correndo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.” 
86 Vota da Relatora disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-voto-vania-leniencia.pdf. p. 17-18. 

Acesso em: 04 ago. 2018. 

https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-voto-vania-leniencia.pdf
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prestadas pelas empresas colaboradoras. Em seu voto condutor, a Desembargadora não afirmou 

que o Ministério Público Federal não teria legitimidade para negociar acordos de leniência, 

porém manteve a indisponibilidade dos bens da Odebrecht em virtude de alegado vício relativo 

à não participação das demais entidades apontadas: 

 

persistindo o interesse no bloqueio dos bens, não porque o MP não pode transacionar 

sobre as penas, como referiu a decisão anterior, mas porque o Acordo de Leniência 

possui vícios que precisam ser sanados para que resulte íntegra sua validade. 87 

 

 

O acórdão, portanto, não decretou a nulidade do acordo, mas afirmou que enquanto o 

vício apontado não fosse sanado, ou seja, enquanto não houvesse anuência pelos representantes 

das demais entidades referidas, a indisponibilidade dos bens era medida necessária para garantir 

a integral reparação dos danos causados ao erário. 

Este imbróglio colocou em evidência a inexistência de expressa previsão legal para a 

atuação do Ministério Público Federal para celebrar acordos de leniência, lançando 

questionamentos sobre a sua legitimidade. Nesse contexto, o órgão ministerial elaborou o 

Estudo Técnico no 01/2017 – 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, disponibilizado em setembro de 2017, que trata de aspectos da Lei Anticorrupção e 

atribui especial relevância ao acordo de leniência. Em verdade, o estudo advoga a possibilidade 

de utilização do instituto pelo órgão, tendo em vista o teor da decisão proferida pelo TRF4. De 

acordo com o Estudo Técnico: 

 

Em tais contextos delitivos, resta claro que o Ministério Público, que atua 

qualificadamente em matéria criminal, por ser o titular exclusivo da persecução penal 

pública e dispor dos correlatos poderes requisitórios, deve ter atribuição negocial para 

acordos coligados ou conexos, que justificam a participação da pessoa jurídica nas 

tratativas e execução do acordado, através, portanto, de leniência, fundamentando a 

segurança jurídica e a base negocial.88 

                                                 
87 Vota da Relatora disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-voto-vania-leniencia.pdf. p. 23. 

Acesso em: 04 ago. 2018. 
88 BRASIL. Ministério Público Federal. Estudo Técnico no 01/2017 – 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal, de setembro de 2017. Estudo sobre inovações da Lei no 12.846/2013 - a Lei 

anticorrupção (LAC) -, e seus reflexos no denominado microssistema anticorrupção brasileiro, com destaque 

para a adoção de instituto negocial e da ótica da consensualidade no âmbito sancionador, consubstanciada na 

incorporação normativa do acordo de leniência. Análise do instituto, sob aspectos teóricos variados. Avaliação 

do papel do Ministério Público na celebração de acordos de leniência: legitimidade e alcance de sua atuação. 

Exame dos efeitos e impactos práticos causados pelo acordo de leniência em sua recente incidência concreta e 

na interação com as distintas esferas de responsabilização do ordenamento jurídico nacional. p. 63. Disponível 

em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia-

colaboracao-premiada/docs/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf. Acesso em: 03 ago. 2018.  

https://www.conjur.com.br/dl/relatorio-voto-vania-leniencia.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia-colaboracao-premiada/docs/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/grupos-de-trabalho/comissao-leniencia-colaboracao-premiada/docs/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf
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O tema chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro de 2017, quando a 

Andrade Gutierrez impetrou mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, 

requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender a tramitação da Tomada de Contas 

016991/2015-0 acima referida ou, alternativamente, para impor ao Tribunal de Contas da União 

que se abstivesse de declarar a inidoneidade da empresa enquanto o acordo de leniência 

permanecesse sendo cumprido. Como anteriormente mencionado, o Ministro Gilmar Mendes 

proferiu decisão monocrática deferindo parcialmente a liminar para impedir a decretação da 

inidoneidade das empresas pelo Tribunal de Contas da União, com o objetivo de preservar o 

cumprimento do acordo firmado.  

Em 09 de abril de 2018, foi divulgada notícia pelo jornal O Globo informando que o 

Tribunal de Contas da União teria elaborado relatório de auditoria sigiloso reunindo dados de 

17 processos de sua competência que envolveriam a Odebrecht ou obras em que a empresa teria 

atuado como consorciada89. Segundo o periódico, o relatório aponta que a Odebrecht teria 

superfaturado o valor de obras junto à Petrobrás e ao setor elétrico em montante 

aproximadamente cinco vezes superior ao valor de restituição acordado com o Ministério 

Público Federal no acordo de leniência firmado (R$ 3,828 bilhões), totalizando cerca de R$ 16 

bilhões. Por esse motivo, os auditores teriam recomendado a manutenção da indisponibilidade 

dos bens da empresa, uma vez que o valor de ressarcimento acordado na leniência não seria 

suficiente à integral reparação dos danos causados ao erário.  

 Tendo em vista o cenário acima retratado (homologação do acordo de leniência pelo 

Ministério Público Federal e pela Justiça Federal do Paraná, ingerência do Tribunal de Contas 

da União determinando o seu aditamento, decisão do TRF4 alegando a existência de vício no 

acordo e decisão do STF suspendendo a determinação do Tribunal de Contas da União), a 

Odebrecht deu andamento a tratativas com a Controladoria-Geral da União, buscando garantir 

os benefícios previstos pela Lei Anticorrupção através de acordo de leniência. 

Em 09 de julho de 2018, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União, 

em nota conjunta90, anunciaram a celebração de um novo acordo de leniência com a empresa91. 

Este previu o pagamento, pela construtora, de aproximadamente R$ 2,7 bilhões ao governo 

                                                 
89 Informação disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/tcu-quer-manter-bloqueio-de-bens-da-odebrecht-

22570694. Acesso em: 04. ago. 2018. 
90 Nota conjunta disponível em http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-

preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes. Acesso em: 04. ago. 2018. 
91 Acordo de leniência disponível em https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-

anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf. Acesso em: 04. abr. 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/tcu-quer-manter-bloqueio-de-bens-da-odebrecht-22570694
https://oglobo.globo.com/brasil/tcu-quer-manter-bloqueio-de-bens-da-odebrecht-22570694
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf
https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/odebrecht.pdf
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federal, a título de ressarcimento e multa, sendo que o valor em questão será abatido do valor 

constante do acordo celebrado com o Ministério Público Federal. Em contrapartida, serão 

extintas as ações de improbidade administrativa e os processos administrativos de competência 

da União promovidos pela Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União em face 

da Odebrecht e de demais empresas do seu grupo econômico. 

Percebe-se, no entanto, que não houve participação do Tribunal de Contas da União no 

referido acordo, o que resultou na propositura de medida cautelar pela SeinfraOperações 

perante o Tribunal, com o objetivo de suspender o acordo firmado sob a alegação de que teria 

havido obstrução pela Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União ao exercício 

da fiscalização do Tribunal. O Plenário, por sua vez, entendeu não ser necessário determinar 

cautelarmente a suspensão do acordo, embora tenha afirmado que todos os seus pontos serão 

devidamente analisados pelo Ministro competente 92. 

Nota-se que, assim como no caso da Andrade Gutierrez, o novo acordo pouco inovou 

com relação àquele celebrado com o Ministério Público Federal. Em realidade, o próprio acordo 

reconhece que o quanto acordado com o órgão ministerial envolve atos ilícitos que guardam 

relação com os mesmos fatos tratados no segundo acordo93. Além disso, o pagamento pactuado 

a título de ressarcimento e multa será integralmente descontado daquele já acordado com o 

Ministério Público Federal. Portanto, a única diferença relevante entre os dois acordos parece 

ser a extinção das ações promovidas pela Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da 

União em face da Odebrecht e o possível redirecionamento dos valores a serem pagos a título 

de ressarcimento e multa. 

 

 

3.3 MullenLowe e FCB Brasil (acordo global) 

 

 

A análise dos acordos firmados pelas empresas MullenLowe e FCB Brasil se mostra 

relevante pelo fato de ter culminado no primeiro acordo global celebrado no Brasil, ou seja, o 

                                                 
92 TCU. TC 035.857/2015-3. Min. Rel. Substituto Marcos Bemquerer Costa. Data da sessão: 11.07.2018. 

Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/19/14/91/D8/7DB8461001908446E18818A8/BD-

03585720153-Leniencia.pdf. Acesso em: 04 nov. 2018. 
93 De acordo com a cláusula 2.2.1. do Acordo de Leniência firmado entre a Odebrecht e a CGU e AGU (nota de 

rodapé nº 90): “A RESPONSÁVEL COLABORADORA informa ter celebrado, em 1º de dezembro de 2016, 

instrumento jurídico com o Ministério Público Federal do Brasil, e no dia 21 de dezembro de 2016, com o 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Procuradoria-Geral da Suíça para resolução da 

investigação sobre a participação da empresa na realização de atos ilícitos praticados em benefício das 

empresas pertencentes ao grupo econômico Odebrecht e que guardam relação com os fatos tratados neste 

Acordo”. 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/19/14/91/D8/7DB8461001908446E18818A8/BD-03585720153-Leniencia.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/19/14/91/D8/7DB8461001908446E18818A8/BD-03585720153-Leniencia.pdf
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acordo que contou com a participação de todas as entidades que entendem dispor de atribuição 

para celebrar diretamente ou interferir, de alguma forma, na celebração do acordo de leniência 

da Lei Anticorrupção (Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de 

Contas da União). 

Em 16 de outubro de 2015, as empresas MullenLowe e FCB Brasil celebraram acordo 

de leniência com o Ministério Público Federal, homologado em 18 de novembro de 2015 pela 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Publico Federal94. O acordo versou sobre 

contratos irregulares de atendimento de contas publicitárias de órgãos públicos e estatais, como 

Petrobras, Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, 

um ex-dirigente de uma das empresas teria oferecido vantagens indevidas a um deputado 

federal para que auxiliasse na contratação da empresa pelo Poder Público. Em contrapartida, o 

executivo teria garantido o retorno de parte dos lucros auferidos ao político95. 

No entanto, em 13 de abril de 2018, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-

Geral da União divulgaram a celebração de novo acordo com as empresas, que contou com a 

participação do Ministério Público Federal como interveniente anuente e também com a 

concordância do Tribunal de Contas da União 96 97. Por esse motivo, foi considerado o primeiro 

“acordo global” realizado no Brasil. Embora as empresas já tivessem firmado acordo de 

leniência com o Ministério Público Federal em 2015, assim como ocorreu no caso das empresas 

Odebrecht e da Andrade Gutierrez, a Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da 

União exigiram a celebração de novo acordo para garantir que não fossem ajuizadas ações ou 

instaurados procedimentos por essas entidades em razão dos mesmos fatos. 

A celebração desse novo acordo demonstrou ser possível a convergência de esforços 

entre as autoridades. Como salientou a então Advogada-Geral da União, Ministra Grace 

Mendonça: 

 

Ele representa uma efetiva integração entre os órgãos que estão envolvidos nessa 

política de leniência. Ele retrata, também, que estamos caminhando no rumo 

                                                 
94 Vide Ata da 890a Sessão Extraordinária de 18 de novembro de 2015 da 5a Câmara de Coordenação e Revisão 

de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/ccr5/coordenacao/sessoes-coordenacao/atas/atas-de-coordenacao-2015/ata-de-sessao-ordinaria-no-

890.pdf. Acesso em: 20 dez. 2018.  
95 Informações disponíveis em: https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/agu-e-cgu-fecham-o-

primeiro-acordo-de-leniencia-da-lava-jato-com-empresas-de-publicidade.ghtml. Acesso em: 29 de nov. 2019. 
96 Acordo de leniência disponível em: https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-

anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/mullenlowe.pdf. 
97 Informações disponíveis em http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-

com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil. Acesso em: 04 ago. 2018; e 

http://www.agu.gov.br/noticia/leniencia-agencias-de-publicidade-que-pagaram-propina-devolverao-r-53-

milhoes--657810. Acesso em 04 ago. 2018.  

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/sessoes-coordenacao/atas/atas-de-coordenacao-2015/ata-de-sessao-ordinaria-no-890.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/sessoes-coordenacao/atas/atas-de-coordenacao-2015/ata-de-sessao-ordinaria-no-890.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/sessoes-coordenacao/atas/atas-de-coordenacao-2015/ata-de-sessao-ordinaria-no-890.pdf
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/agu-e-cgu-fecham-o-primeiro-acordo-de-leniencia-da-lava-jato-com-empresas-de-publicidade.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/agu-e-cgu-fecham-o-primeiro-acordo-de-leniencia-da-lava-jato-com-empresas-de-publicidade.ghtml
https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/mullenlowe.pdf
https://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia/acordos-firmados/mullenlowe.pdf
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil
http://www.agu.gov.br/noticia/leniencia-agencias-de-publicidade-que-pagaram-propina-devolverao-r-53-milhoes--657810
http://www.agu.gov.br/noticia/leniencia-agencias-de-publicidade-que-pagaram-propina-devolverao-r-53-milhoes--657810
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adequado, ao dialogar entre as principais instâncias. O grande avanço foi na 

perspectiva da segurança jurídica. O ideal é que todos trabalhemos juntos desde o 

início do procedimento. O isolamento não faz a política de combate à corrupção 

caminhar.98 

 

Portanto, assim como nos casos das empresas Andrade Gutierrez e Odebrecht, não 

houve deferência por parte da Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União ao 

acordo firmado pelo Ministério Público Federal, muito embora os fatos compreendidos por 

ambos os acordos fossem os mesmos99. Logo, foi necessária a celebração de mais um acordo, 

que, por sua vez, contou com a participação do órgão ministerial, assim como obteve a anuência 

da Tribunal de Contas da União. 

Como será visto no capítulo 5, o acordo celebrado pelas empresas  MullenLowe e FCB 

Brasil reflete uma possível abordagem para o problema de descoordenação institucional 

verificado hoje no Brasil. É dizer, uma das alternativas para se conferir maior grau de segurança 

jurídica e, consequentemente, de eficiência ao instituto é engajar todas as entidades pertinentes 

no processo de celebração de acordo de leniência. Assim, garante-se que os termos acordados 

serão efetivamente cumpridos por todas as partes. 

Antes de serem examinadas possíveis estratégias de coordenação institucional que 

podem vir a ser adotadas pelas autoridades pertencentes ao microssistema brasileiro de combate 

à corrupção, serão detalhadas possíveis causas da descoordenação institucional hoje verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Manifestação disponível em http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-

com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil. Acesso em: 04 ago. 2018.  
99 A cláusula 1.2.1. do acordo global dispõe o quanto segue (vide nota de rodapé nº 95): “O MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, sediado à Rua Marechal Deodoro, Edifício Patriarca, 8o andar, Curitiba-PR, neste ato 

representado pelos Procuradores da República signatários, doravante denominados como INTERVENIENTE 

ANUENTE, em razão dos mesmos fatos objeto do presente instrumento, na forma da subcláusula 9a, “b”, do 

“Termo de Leniência”, celebrado com as RESPONSÁVEIS COLABORADORAS aos 16 de outubro de 

2015 (ANEXO I), homologado pela 5a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme Ata da 

Octingentésima Nonagésima Sessão Extraordinária de 18 de novembro de 2015 e pela Justiça Federal em 15 

de dezembro de 2015 (ANEXO II).” 

http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/04/cgu-e-agu-assinam-acordo-de-leniencia-com-as-agencias-mullenlowe-e-fcb-brasil
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4 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA: AS CAUSAS DA DESCOORDENAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Nos casos acima retratados, ficou evidenciada a descoordenação institucional existente 

entre os órgãos de combate à corrupção no país quando são celebrados acordos de leniência. 

Em primeiro lugar, verificou-se a necessidade de celebrar dois acordos distintos (um com o 

Ministério Público e outro com a Controladoria-Geral da União) envolvendo os mesmos fatos 

e, essencialmente, as mesmas sanções. Além disso, o comportamento adotado pelo Tribunal de 

Contas da União igualmente contribuiu para a criação de conflitos, através de reiteradas 

ameaças de imposição de sanções às empresas lenientes que não cooperassem com o órgão. 

Essa descoordenação decorre da incapacidade organizacional das instituições diante da 

sobreposição de atribuições no que se refere à instauração de procedimentos investigativos e 

sancionatórios sobre atos considerados ilícitos pela Lei Anticorrupção. A descoordenação 

verificada tem gerado intensa insegurança jurídica em torno da utilização do mecanismo da 

leniência, uma vez que não há previsibilidade quanto à atuação estatal após o aperfeiçoamento 

do acordo. É dizer, a pessoa jurídica, ao prestar informações às autoridades estatais, 

informações estas muitas vezes autoincriminadoras, recebe em contrapartida a garantia de 

certos benefícios. Dentre eles, encontra-se a manutenção da possibilidade de contratar com o 

Poder Público, prerrogativa muitas vezes considerada essencial para a vitalidade de empresas 

que celebraram acordo de leniência, tendo em vista que a natureza das atividades desenvolvidas 

invariavelmente envolve o contato com o Estado. Caso contrário, os atos ilícitos cometidos não 

estariam abarcados pela Lei Anticorrupção. 

Todavia, se as demais autoridades estatais optarem por sancionar a pessoa jurídica em 

razão dos mesmos fatos compreendidos por acordo de leniência previamente firmado, em 

especial através da penalidade de declaração de inidoneidade, há a possibilidade de que o 

acordo celebrado não produza todos os efeitos esperados. Isto é, a título exemplificativo, o 

Estado não poderá fazer valer aquela garantia de que a Empresa poderá continuar celebrando 

contratos com o Poder Público como contrapartida à apresentação de informações relevantes. 

Desta incerteza quanto às consequências do acordo firmado surge a insegurança 

jurídica. A empresa que colabora espera fazer jus aos benefícios previstos pela Lei 

Anticorrupção. Quando o Estado não é capaz de garantir um ambiente de previsibilidade legal 

após a celebração de um acordo, reduzem-se os incentivos para que as empresas colaborem. 
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Afinal, não parece ser uma escolha racional decidir por apresentar informações 

autoincriminadoras a uma autoridade que não poderá oferecer garantias de que estas 

informações não serão utilizadas em desfavor do leniente por outras autoridades do próprio 

Estado. Essa configuração poderia resultar em um cenário em que apenas se utilizam do 

instrumento aquelas empresas que, já cientes da existência de investigações em curso, não 

vislumbram outra alternativa que não colaborar, excluindo aquelas que participaram de atos 

ilícitos que não chegaram ao conhecimento do Estado. Todavia, a lógica da leniência é 

justamente funcionar como um instrumento de incentivo para que as empresas voluntariamente 

forneçam informações e fatos novos às autoridades, e não apenas como a última medida. 

No entanto, como visto no capítulo 2, em razão do princípio da independência das 

esferas, as instituições não estão obrigadas a observar os termos de acordos firmados por outras 

autoridades. Ou seja, não é porque foi celebrado um acordo de leniência, que este vinculará 

todas as demais autoridades com atribuições para investigar os fatos lá compreendidos. 

Todavia, é desejável que o Estado apresente uma atuação coesa, sob pena de desestimular os 

entes privados a procurarem qualquer das autoridades mencionadas para apresentar 

informações sobre a prática de atos de corrupção. Só assim o instrumento conseguirá atingir 

níveis satisfatórios de eficiência. 

Portanto, este trabalho segue o seguinte desencadeamento lógico: 

 

Figura 3 - Desencadeamento lógico 

 

Acredita-se que a adoção de instrumentos de coordenação institucional possa auxiliar 

na redução da insegurança jurídica hoje verificada. Neste capítulo será brevemente abordado o 

fenômeno da descoordenação institucional como decorrência da sobreposição de atribuições no 

Brasil, tema que será aprofundado no capítulo 5. Ademais, serão examinados três fatores 

identificados por este trabalho que parecem ter contribuído consideravelmente para a 

descoordenação institucional verificada, tais sejam: a inexistência de previsão de imunidade 

criminal pela Lei Anticorrupção, a utilização do acordo de leniência pelo Ministério Público, 

inobstante a ausência de previsão pela Lei Anticorrupção, e o comportamento adotado pelo 

Tribunal de Contas da União. 

Sobreposição de atribuições dos 
órgãos de controle

Incapacidade de 
coordenação entre 
órgãos de controle

Cenário de 
insegurança jurídica

Desestímulo à 
celebração do acordo 

de leniência

(ineficiência do 
instrumento)



 64 

4.1 O fenômeno da descoordenação institucional como decorrência da sobreposição de 

atribuições  

 

 

A descoordenação é um fenômeno que decorre da incapacidade ou dificuldade 

organizacional de entidades que compartilham autoridade para decidir sobre um mesmo 

assunto. É, portanto, um efeito negativo da sobreposição das atribuições que são conferidas 

pelo Poder Legislativo a diferentes autoridades estatais (os denominados overlappings ou 

duplicative delegations para a doutrina norte-americana)100 101. Dentre as principais 

consequências adversas da sobreposição de atribuições, destacam-se a existência de custos 

desnecessários ao Estado, a desmoralização dos objetivos regulatórios em razão de conflitos 

entre agências e a criação de encargos excessivos aos particulares em razão da fiscalização 

realizadas por múltiplas agências102. Note-se que todos esses efeitos estão presentes no cenário 

brasileiro de celebração de acordos de leniência. 

Não é raro que a existência de sobreposições resulte no surgimento de conflitos entre as 

instituições, especialmente nos casos em que a atuação dos órgãos possa resultar na imposição 

de elevadas multas ou na obrigação de ressarcimento ao erário em quantias substanciais. Como 

se sabe, a Operação Lava Jato é considerada a maior investigação de corrupção e lavagem de 

dinheiro da história brasileira. Desde 2014, seus desdobramentos vêm sendo acompanhados por 

grande parte da sociedade, passando a desempenhar importante influência no cenário político. 

Por esse motivo, a adoção de medidas de combate à corrupção e o atingimento de resultados 

expressivos passaram a ser prioridade na pauta de atividades dos órgãos de controle, de modo 

que a introdução da Lei Anticorrupção no país gerou uma disputa por poder institucional. Nas 

palavras de Floriano de Azevedo e Juliana de Palma: 

                                                 
100 Uma definição de duplicative delegations pode ser encontrada em Jason Marisam: “Duplicative delegations 

are delegations in separate statutes or statutory provisions that may reasonably be construed as granting the 

same regulatory authority to different agencies.” MARISAM, Jason. Duplicative Delegations. Administrative 

Law Review, v. 63, n. 2, p. 187, 2011. 
101 Ao tratar dos diferentes procedimentos que podem ser instaurados em razão da sobreposição de autoridades, 

Charles E. Harris e Julie Firestone afirmam que “In recent years, there has been a conspicuous surge in 

“parallel proceedings”, which involve concurrent civil, criminal, administrative or regulatory proceedings by 

government agencies arising out of a single set of transactions.” HARRIS, Charles E.; FIRESTONE, Julia H. 

When Multiple Regulators Are at the Door: Strategies for Managing Parallel Proceedings by 

Government Agencies in Today’s Competitive Regulatory Environment. p. 1. Disponível em: 

https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-events/publications/2014/04/when-multiple-

regulators-are-at-the-door--

strategi/files/whenmutlipleregulatorsareatthedoor/fileattachment/whenmutlipleregulatorsareatthedoor.pdf. 

Acesso em: 10 jul. 2019. 
102 MARISAM, op. cit., p. 184. 

https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-events/publications/2014/04/when-multiple-regulators-are-at-the-door--strategi/files/whenmutlipleregulatorsareatthedoor/fileattachment/whenmutlipleregulatorsareatthedoor.pdf
https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-events/publications/2014/04/when-multiple-regulators-are-at-the-door--strategi/files/whenmutlipleregulatorsareatthedoor/fileattachment/whenmutlipleregulatorsareatthedoor.pdf
https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-events/publications/2014/04/when-multiple-regulators-are-at-the-door--strategi/files/whenmutlipleregulatorsareatthedoor/fileattachment/whenmutlipleregulatorsareatthedoor.pdf
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Logo após a edição da Lei Anticorrupção, uma disputa institucional entre 

Controladoria-Geral da União e Ministério Público Federal se instaurou em torno da 

titularidade do instrumento do acordo de leniência. Por um lado, a CGU com base no 

texto da Lei afirmava ser, por determinação legal, titular da competência para 

celebração de acordo de leniência. Por outro lado, o MPF se insurgia contra esta 

interpretação, reafirmando a sua posição de liderança nas investigações de combate à 

corrupção. Mais do que a titularidade da competência para celebração do acordo de 

leniência, estava em jogo o poder institucional, ou seja, qual instituição dispõe de 

maior poder e, assim, colocar-se-ia à frente das demais nas atividades de investigação. 

Diante dessa disputa, o acordo de leniência da Lei Anticorrupção restava inutilizado, 

pois o acordo celebrado no âmbito da CGU não interdita a atuação do MP. Valendo-

se da confissão da pessoa jurídica no acordo de leniência, o MP pode ajuizar ação 

civil pública ou ação de improbidade administrativa em face do leniente. Do mesmo 

modo, poderia o MP firmar o acordo (por exemplo, no bojo de uma delação premiada 

ou de um termo de ajustamento de conduta) e ao depois a CGU vir e declarar a empesa 

acoimada pelo parquet como inidônea, por exemplo.103 

 

A partir dos casos examinados no capítulo 3, ficou demonstrado que foi necessária a 

celebração de dois acordos distintos (um inicial com o Ministério Público Federal e outro com 

a Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União) para tratar dos mesmos fatos. 

Além disso, as empresas sofreram com reiteradas ameaças do Tribunal de Contas da União com 

relação à possibilidade de aplicação de sanções, dentre as quais a de declaração de inidoneidade. 

Isso apenas foi possível porque todas as autoridades envolvidas dispõem de autorização legal 

e/ou constitucional para iniciar procedimentos sancionadores em razão da prática de atos de 

corrupção, conforme examinado no capítulo 2. Portanto, verifica-se a existência de 

overlappings na atuação das autoridades, tema que será detalhado no capítulo 5. 

Inobstante a sobreposição de atuações, a Lei Anticorrupção não se preocupou em definir 

os papeis de todas as autoridades envolvidas na prevenção e combate à corrupção e na 

fiscalização da utilização de recursos públicos nos casos em que houver a celebração de acordo 

de leniência, contribuindo para um cenário de descoordenação institucional. Ou seja, não 

mencionou eventual necessidade de anuência ou de vinculação obrigatória das entidades que 

não participaram do acordo celebrado, tampouco afirmou a sua independência para perseguir 

os seus objetivos institucionais e exercer as suas funções sancionatórias. Além disso, as 

entidades não conseguiram se organizar minimamente de forma a evitar o surgimento de 

conflitos entre elas. Ao contrário, houve uma disputa para se determinar quem seria o 

                                                 
103 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Os sete impasses do controle da 

administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (Org.). Controle 

da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, p. 34, 2017. 
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verdadeiro algoz da corrupção no Brasil, quando, em realidade, deveriam estar preocupadas em 

atender o interesse público. 

Como resultado, empresas lenientes ficaram expostas aos efeitos colaterais da 

descoordenação institucional, que permanece gerando desestímulos à celebração de acordos 

por pessoas jurídicas, além de ocasionar o desperdício de recursos públicos em razão de 

iniciativas colidentes. Isso porque reconhecer a prática de atos ilícitos, fornecer informações e 

elementos de prova, bem como comprometer-se a destinar valores aos cofres públicos sem que 

haja a garantia de que os termos acordados serão cumpridos, pode ser determinante no momento 

de definição sobre eventual cooperação com as autoridades. 

Antes de serem examinadas algumas estratégias de coordenação institucional que 

poderiam ser adotadas pelas autoridades envolvidas no imbróglio retratado como forma de 

reduzir a descoordenação institucional hoje verificada, serão detalhadas algumas das causas 

que deram origem à insegurança jurídica observada, com a finalidade de obter uma integral 

compreensão sobre as suas origens. 

 

 

4.2 Fatores que contribuíram para a descoordenação institucional 

 

 

Além da lacuna deixada pela Lei Anticorrupção, foram identificados três fatores que 

teriam contribuído sobremaneira para a ausência de coordenação hoje verificada. O primeiro 

deles diz respeito à inexistência de previsão de imunidade criminal aos administradores e 

empregados da empresa leniente, o que teria enfraquecido a autoridade da Controladoria-Geral 

da União como órgão responsável por celebrar o acordo de leniência. Em segundo lugar, a 

atuação proativa do Ministério Público ao se utilizar do instrumento sem que houvesse previsão 

expressa pela Lei Anticorrupção também contribuiu para acirrar as disputas entre os órgãos de 

controle. Por fim, o comportamento do Tribunal de Contas da União, ao insistir em exercer 

influência sobre os acordos de leniência celebrados por outras autoridades, também concorreu 

para o cenário de descoordenação existente. 

 

 

 



 67 

4.2.1 Inexistência de previsão de imunidade criminal aos administradores e empregados 

da empresa beneficiária 

 

 

A Lei Anticorrupção, ao criar incentivos para as empresas reportarem o cometimento 

de infrações e silenciar quanto aos efeitos para os indivíduos envolvidos, acabou por esvaziar 

a autoridade da Controladoria-Geral da União como entidade responsável pela celebração do 

acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, contribuindo para a descoordenação 

institucional.  

A Lei Anticorrupção dispõe sobre a responsabilização civil e administrativa de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública. Não trata, portanto, da prática de 

atos ilícitos por pessoas físicas, ficando circunscrita à responsabilização das empresas pela 

prática dos atos vedados em seu texto legal. Ao prever a possibilidade de celebração de acordo 

de leniência, a Lei não se preocupou em conferir imunidade criminal aos administradores e 

empregados da pessoa jurídica beneficiária, criando uma situação de exposição para as pessoas 

físicas envolvidas. Isto é, na hipótese de o acordo de leniência versar sobre fatos que incriminem 

os seus diretores ou empregados, não haverá qualquer óbice à instauração de procedimentos 

sancionadores em desfavor desses indivíduos. 

Como se sabe, pessoas jurídicas não possuem animus para cometer infrações, de modo 

que, necessariamente, a sua responsabilização pela prática de condutas ilícitas decorre da 

atuação de pessoas físicas. Nesse sentido, a colaboração provavelmente abordará o 

cometimento de atos ilícitos por atuais ou ex-diretores, empregados ou terceiros contratados da 

pessoa jurídica leniente. Assim, ao celebrar acordo de leniência, a pessoa jurídica fará jus aos 

benefícios previstos na Lei Anticorrupção, mas as pessoas físicas ficarão expostas à incidência 

de procedimentos sancionadores. Nesse caso, a não ser na hipótese em que os representantes 

legais da pessoa jurídica não possuam interesse em proteger as pessoas físicas da própria 

empresa envolvidas na infração, a exposição dos indivíduos será levada em consideração no 

momento da colaboração. 

Nesse contexto, deve-se considerar que além da possibilidade de responsabilização civil 

e administrativa dos envolvidos, os indivíduos infratores ficam ainda sujeitos à instauração de 

inquéritos criminais e ações penais públicas pelo Ministério Público. Embora a Lei 

Anticorrupção trate de infrações administrativas, todas elas também são consideradas ilícitos 

penais. A título exemplificativo: 
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Lei Anticorrupção Código Penal 

Art. 5o, I: prometer, oferecer ou dar, direta ou 

indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele 

relacionada. 

Art. 333: Oferecer ou prometer vantagem 

indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 

de ofício. 

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, 

e multa. 

 
Figura 4 - Lei Anticorrupção v. Código Penal 

 

Tendo em vista as consequências jurídicas, reputacionais e psicológicas que a condução 

de investigações criminais e o ajuizamento de eventual ação penal podem causar às pessoas 

físicas, os representantes das pessoas jurídicas lenientes são incentivados a recorrerem àquela 

autoridade capaz de oferecer maior proteção aos colaboradores que apresentarem informações 

autoincriminadoras. Esse papel é desempenhado pelo órgão ministerial104, que é priorizado em 

detrimento da Controladoria-Geral da União. Esta, embora possa conduzir procedimentos 

administrativos sancionadores em face das pessoas jurídicas e físicas, não possui o condão de 

frear a atuação do Ministério Público na esfera criminal, que é a esfera na qual as consequências 

mais gravosas podem ser provocadas. Essa circunstância é um dos fatores que contribuíram 

para que os primeiros acordos de leniência fossem celebrados pelo Ministério Público e não 

pela Controladoria-Geral da União, inobstante a previsão legal conferida ao segundo órgão. 

Nesse contexto, há de se destacar que a previsão de concessão de imunidade criminal 

aos indivíduos beneficiários do acordo de leniência é uma possibilidade que se verifica no 

próprio ordenamento jurídico brasileiro. A Lei de Defesa da Concorrência (Lei 12.529/11) 

prevê que a celebração de acordo de leniência entre o CADE e empresas e/ou indivíduos que 

tenham praticado condutas anticoncorrenciais impedirá o oferecimento de denúncia em face 

dos agentes beneficiários em relação aos crimes contra a ordem econômica: 

 

Art. 87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990 , e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, 

tais como os tipificados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados 

                                                 
104 O método utilizado pelo Ministério Público para conferir imunidade criminal às pessoas físicas ligadas à 

empresa leniente foi a celebração concomitante de acordos de colaboração premiada. Isso, no entanto, gera 

uma desnecessária atuação do Ministério Público em múltiplos procedimentos para se obter um resultado que 

poderia ser alcançado se a Lei Anticorrupção previsse a concessão de imunidade criminal às pessoas físicas da 

empresa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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no art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, a 

celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, determina a suspensão do 

curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao 

agente beneficiário da leniência. 

 

Com isso, aumentam-se os incentivos para a celebração do acordo de leniência, uma 

vez que não há exposição criminal para as pessoas físicas envolvidas. No caso do acordo de 

leniência da Lei Anticorrupção, se a mesma previsão houvesse sido feita pelo legislador, as 

empresas lenientes teriam mais segurança em recorrer à Controladoria-Geral da União para 

celebrar o acordo, já que não seria possível o oferecimento de denúncia em razão do 

cometimento de atos de corrupção. Embora a Lei de Defesa da Concorrência não preveja a 

necessidade de participação do Ministério Público na celebração do acordo de leniência, o 

CADE sedimentou a praxe de envolver o órgão no processo como agente interveniente, em 

razão da sua atuação como titular exclusivo da ação penal pública. Segundo o guia de leniência 

do CADE: 

 

Apesar de os arts. 86 e 87 da Lei no 12.529/2011 não exigirem expressamente a 

participação do Ministério Público para a celebração de Acordo de Leniência, a 

experiência consolidada do Cade é no sentido de viabilizar a participação do 

Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e detentor de atribuição 

criminal, tendo em vista as repercussões criminais derivadas da leniência. Assim, o 

Ministério Público Estadual e/ou o Federal participa como agente interveniente no 

acordo, a fim de conferir maior segurança jurídica aos signatários do Acordo de 

Leniência, além de facilitar a investigação criminal do cartel (vide perguntas 17, supra 

e 61 e 62, infra).105 

 

Portanto, a não previsão de imunidade criminal às pessoas físicas envolvidas na prática 

de atos lesivos contra a Administração Pública, a serem reportados em eventual acordo de 

leniência, esvazia a autoridade da Controladoria-Geral da União em razão de razoável temor 

dos particulares quanto a eventual atuação do Ministério Público, sobretudo na esfera criminal. 

Como abordado no capítulo 3, a Controladoria-Geral da União não se contentou com a 

celebração de acordos de leniência celebrados pelo Ministério Público Federal, motivo pelo 

qual exigiu a celebração de novo acordo de leniência na condição de autoridade celebrante, 

ainda que com a manutenção dos termos do acordo celebrado pelo órgão ministerial ou pontuais 

modificações. Assim, acredita-se que a inexistência de previsão de imunidade penal a diretores 

                                                 
105 BRASIL. CADE. Guia: Programa de Leniência Antitruste do CADE. Disponível em: 

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-

leniencia-do-cade-atualizado-ago-2018.pdf. Acesso em: 03 dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art288
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-leniencia-do-cade-atualizado-ago-2018.pdf
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia_programa-de-leniencia-do-cade-atualizado-ago-2018.pdf
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e empregados da empresa beneficiária contribuiu para a descoordenação institucional hoje 

verificada. 

 

 

4.2.2 A utilização do acordo de leniência pelo Ministério Público inobstante a 

inexistência de previsão legal pela Lei Anticorrupção 

 

 

A segunda circunstância identificada que contribuiu para a descoordenação institucional 

ora examinada foi a utilização do acordo de leniência pelo Ministério Público Federal quando 

a Lei Anticorrupção expressamente determina que a atribuição para tanto é da Controladoria-

Geral da União. Inobstante a objetividade da Lei, o Ministério Público Federal é o órgão que 

mais celebrou acordos de leniência até o momento. Entre dezembro de 2014 e outubro de 2019, 

29 acordos de leniência foram homologados pela 5a Câmara de Coordenação e Revisão de 

Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, todos eles no âmbito da Operação Lava-

Jato106. A título ilustrativo, até novembro de 2019, a Controladoria-Geral da União havia 

celebrado apenas onze acordos de leniência no âmbito da Lei Anticorrupção107. 

A disparidade verificada entre a quantidade de acordos de leniência celebrados pelo 

Ministério Público Federal e pela Controladoria-Geral da União pode ser explicada por razões 

de ordem prática. Como detalhado no tópico anterior, a inexistência de previsão de imunidade 

criminal aos administradores e empregados de empresas lenientes fez com que fosse mais 

atrativo aos particulares recorrerem ao Ministério Público para obter os benefícios previstos na 

Lei Anticorrupção. Por outro lado, a promulgação da Lei Anticorrupção, com a previsão da 

possibilidade de celebração de acordo de leniência em razão da prática de atos lesivos 

cometidos contra a Administração Pública, foi de encontro com as pretensões do Ministério 

Público de intensificar o combate à corrupção no país. 

Sabe-se que a condução de procedimentos investigativos sobre atos desta natureza pode 

ser extremamente complexa em razão da dificuldade de se identificar os infratores e de se obter 

                                                 
106 Informação disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/colaboracoes-

premiadas-e-acordos-de-leniencia/copy_of_colaboracoes-premiadas-e-acordos-de-leniencia. Acesso em: 04 

dez. 2019. 
107 Até novembro de 2019, a CGU havia celebrado acordos de leniência com as Empresas UTC Engenharia, 

Bilifinger, Odebrecht, MullenLowen & FCB Brasil, SBM Offshore, Andrade Gutierrez, Braskem S/A, Technip 

Brasil e Flexibras, Camargo Corrêa, Nova Participações S/A e OAS. Informação disponível em 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia. Acesso 

em: 04 dez. 2019. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/colaboracoes-premiadas-e-acordos-de-leniencia/copy_of_colaboracoes-premiadas-e-acordos-de-leniencia
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/coordenacao/colaboracoes-premiadas-e-acordos-de-leniencia/copy_of_colaboracoes-premiadas-e-acordos-de-leniencia
http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia
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provas capazes de embasar eventual denúncia criminal. Por esse motivo, o acordo de leniência, 

em conjunto com a colaboração premiada, garantiu a obtenção de resultados mais céleres para 

a Operação Lava Jato. Como forma de tornar mais atrativa a alternativa de cooperação com o 

Ministério Público, o órgão passou a oferecer não apenas a possibilidade de celebrar acordo de 

colaboração premiada com as pessoas físicas, mas também a possibilidade de celebração de 

acordo de leniência com pessoas jurídicas, conferindo a elas os benefícios previstos pela Lei 

Anticorrupção. Portanto, parece ter havido uma relação de reciprocidade entre empresas 

potencialmente lenientes e o Ministério Público, criando-se um ambiente favorável ao 

estabelecimento de relações negociais para a celebração do acordo de leniência. 

Para viabilizar a utilização do acordo de leniência, o Ministério Público se utilizou do 

argumento de que estaria autorizado em razão de uma interpretação sistemática das atribuições 

conferidas ao Ministério Público no âmbito do microssistema de combate à corrupção do país 

(item 2.4). Tendo em vista a consolidação do Ministério Público como instituição de defesa dos 

direitos difusos e coletivos no cenário brasileiro, o órgão não enfrentou muitos óbices à 

utilização do acordo de leniência ao longo dos primeiros anos da Operação Lava Jato. No 

entanto, foi possível verificar através dos casos examinados no capítulo 3 que, em determinado 

momento, a atuação do Ministério Público passou a ser interpretada como uma invasão das 

atribuições da Controladoria-Geral da União, motivo pelo qual a Advocacia-Geral da União 

afirmou, perante o Poder Judiciário por ocasião da homologação do acordo celebrado pela 

empresa Odebrecht com o órgão ministerial, que o Ministério Público não seria legitimado para 

firmar acordo de leniência. 

Não se discute a capacidade institucional do Ministério Público como órgão apto a 

figurar como parte na celebração acordos de leniência. Ao contrário, acredita-se que a utilização 

do acordo pela instituição possa trazer diversos benefícios ao enfrentamento da corrupção no 

país, particularmente em razão do alto poder de barganha de que dispõe face à sua condição de 

titular exclusivo da ação penal. No entanto, é preciso reconhecer que a Lei Anticorrupção, da 

forma como redigida, confere à Controladoria-Geral da União a legitimidade para celebrar 

acordos no âmbito da esfera federal, de modo que o comportamento proativo do Ministério 

Público ao se utilizar do acordo de leniência em tal contexto contribuiu para acirrar a disputa 

entre os órgãos de controle no Brasil. 
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4.2.3 A atuação do Tribunal de Contas da União 

 

 

Finalmente, o último fator identificado que contribuiu sobremaneira para a 

descoordenação institucional verificada foi a atuação do Tribunal de Contas da União. Em 

primeiro lugar, destaca-se o acórdão 483/2017 lavrado pelo Tribunal, que condicionou a não 

aplicação da sanção de inidoneidade às empresas lenientes ao “recall dos acordos de leniência” 

(item 3.1). O recall seria devido para promover o aditamento dos acordos previamente 

celebrados, com o objetivo de permitir o exercício das funções de controle externo do Tribunal 

da Contas da União mediante a cooperação das empresas. 

Essa decisão, além de representar uma ingerência do órgão em acordos celebrados por 

outra entidade, pôs em evidência a falta de unidade e coesão entre as instituições do Estado. 

Isso porque o Ministério Público havia garantido às empresas lenientes a manutenção da 

possibilidade de contratar com o Poder Público. Inobstante a cooperação realizada, o Tribunal 

de Contas da União afirmou que se não fosse facultado o acesso ao conteúdo das colaborações, 

decretaria a inidoneidade das empresas lenientes investigadas na Tomada de Contas, o que 

poderia inviabilizar a própria existência das pessoas jurídicas, sem contar o cumprimento dos 

acordos celebrados. A descoordenação foi tamanha que o assunto chegou ao Supremo Tribunal 

Federal, ocasião em que o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática proferida nos 

autos de mandado de segurança preventivo impetrado por uma das empresas, afirmou que o 

Tribunal não poderia aplicar tal sanção, resguardando a sua competência para apurar o prejuízo 

causado ao erário e a possibilidade de aplicação de sanções diversas (item 3.1). 

Em segundo lugar, destaca-se a Instrução Normativa 74, editada pelo Tribunal de 

Contas da União em 2015. O instrumento estabeleceu regras para o acompanhamento das etapas 

de negociação, celebração e fiscalização de acordos de leniência que envolvessem fatos 

compreendidos pela sua competência, obrigando as autoridades celebrantes a prestarem todas 

as informações necessárias dentro dos prazos previstos. Portanto, ao invés de buscar o diálogo 

com as demais instituições, criou um diploma normativo próprio vinculando demais 

autoridades, mesmo considerando que a Lei Anticorrupção nada menciona sobre eventual 

participação do Tribunal de Contas da União no procedimento de celebração de acordo de 

leniência. 

O comportamento do Tribunal de Contas da União face os acordos de leniência firmados 

foi substancial para instaurar o cenário de insegurança jurídica no país, tornando o 
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procedimento mais complexo e criando desincentivos substanciais aos particulares. Isso porque 

a aplicação da sanção de inidoneidade em razão dos mesmos fatos compreendidos por acordos 

celebrados com outras autoridades estatais poderia resultar na paralisação das atividades das 

empresas, uma vez que muitas delas concentram seus negócios em ramos que dependem de 

relacionamento com o Estado. Logo, especialmente para aqueles particulares que possuem 

informações sobre a prática de atos ilícitos que não chegaram ao conhecimento do Estado, 

dificilmente colaborar será uma opção mais vantajosa do que aguardar e, eventualmente, vir a 

enfrentar procedimentos sancionadores. 
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5 ACORDO DE LENIÊNCIA E ESTRATÉGIAS DE COORDENAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 Os capítulos 3 e 4 buscaram demonstrar a existência de um cenário de reduzida 

coordenação em torno da utilização do acordo de leniência entre as instituições brasileiras que, 

na esfera federal, possuem legitimidade para instaurar procedimentos investigativos e 

sancionatórios em razão do cometimento de atos de corrupção. A sobreposição de atribuições 

da Controladoria-Geral da União, Ministério Público e Tribunal de Contas da União (capítulo 

2) causou conflitos entre as referidas entidades, especialmente tendo em vista a posição de 

destaque que o discurso de combate à corrupção ocupou no país nos últimos anos. A falta de 

teorização prévia do instituto igualmente contribuiu para a descoordenação verificada, uma vez 

que o instrumento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro às pressas, em razão de 

pressões externas e internas (item 1.1), sem que fosse considerada a não habitualidade do 

sistema jurídico do país com a adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos (itens 

1.2 e 1.3). O resultado foi a implementação de um mecanismo que não se preocupou em 

harmonizar a atuação das instituições envolvidas na persecução dos atos vedados pelo texto da 

Lei Anticorrupção.  

Ao estabelecer que a Controladoria-Geral da União é o órgão responsável por celebrar 

o acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, a Lei Anticorrupção, 

relativamente aos demais órgãos de controle, não fez qualquer menção à (i) necessidade de 

anuência, (ii) possível vinculação aos termos do acordo ou (iii) independência para perseguir 

os seus objetivos institucionais e exercer as suas funções investigativas e sancionatórias. Em 

resumo, não instituiu qualquer norma sobre a atuação daqueles que não participaram do acordo. 

Essa falta de clareza sobre os limites da atuação das demais entidades gerou um cenário de 

incerteza sobre o papel que deve ser exercido por cada uma delas. Com isso, acredita-se que 

acordo de leniência não tenha alcançado o grau de eficiência desejado, o que se atribui à 

insegurança jurídica que foi causada em razão dos conflitos interinstitucionais. 

Hoje, a empresa que considera celebrar acordo de leniência precisa tomar uma decisão 

estratégica considerando as seguintes possibilidades: (1) celebrar o acordo com um único órgão, 

tal como a Controladoria-Geral da União ou o Ministério Público Federal, porém ficar exposto 

à atuação sancionatória dos demais órgãos que não participarem do procedimento; (2) buscar 

celebrar um “acordo global”, o que pode aumentar significativamente o intervalo de tempo 
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necessário para que as tratativas sejam concluídas e endurecer as exigências que serão impostas, 

especialmente em razão dos conflitos existentes entre os órgãos; e (3) firmar acordos 

concomitantes e independentes com as diferentes autoridades. Além dos excessivos encargos 

que recaem sobre as empresas, a atuação do Estado através de múltiplas frentes pode representar 

um gasto excessivo e desnecessário de recursos. Por esse motivo, acredita-se que a adoção de 

mecanismos de coordenação possa apresentar soluções aptas a tornarem a utilização do acordo 

de leniência mais eficiente, seja garantindo melhores resultados a menores custos para o Estado, 

seja produzindo maior segurança jurídica para os particulares interessados em colaborar.  

 Tendo em vista a conjuntura apresentada, este capítulo tem como objetivo introduzir 

alguns mecanismos de coordenação que podem contribuir para reduzir os conflitos verificados 

e garantir uma atuação mais coesa entre as autoridades estatais envolvidas no imbróglio. Para 

tanto, inicialmente será realizada uma introdução teórica sobre a sobreposição de atribuições e 

a necessidade de coordenação institucional, desenvolvendo-se as vantagens e desvantagens que 

os overlappings podem oferecer. Em seguida, será avaliado se no contexto brasileiro a 

existência de overlappings é positiva ou negativa, o que será examinado tanto pela ótica do 

direito sancionador quanto a partir da perspectiva da consensualidade. Por fim, serão 

apresentados quatro mecanismos de coordenação que poderiam auxiliar na proposição de 

estratégias para reduzir a insegurança jurídica hoje verificada em torno da utilização do acordo 

de leniência, tendo em vista a capacidade de reduzir os conflitos interinstitucionais. Ressalte-

se que não serão realizadas avaliações de custo-benefício ou de eficiência sobre cada um dos 

mecanismos apresentados, sendo certo que apresentar um prognóstico sobre a melhor técnica a 

ser adotada não figura como um dos objetivos deste trabalho.  

 

 

5.1 Overlappings e coordenação institucional: uma introdução teórica 

 

 

 Embora pouco desenvolvidos na literatura jurídica brasileira, a sobreposição de 

atribuições e a adoção de técnicas de coordenação são temas habitualmente tratados pela 

doutrina norte-americana, em particular no campo de Direito Administrativo voltado ao estudo 

da interação entre agências reguladoras. Apesar das diferenças institucionais existentes entre os 

ordenamentos jurídicos, muitas das considerações formuladas se aplicam ao contexto brasileiro 

de descoordenação que paira sobre a utilização do acordo de leniência. Por esse motivo, 
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acredita-se que o estudo da produção acadêmica norte-americana pode viabilizar uma maior 

compreensão sobre o imbróglio e fornecer subsídios para a proposição de soluções.  

 Nesse contexto, muito se especula sobre o surgimento dos overlappings. Alguns 

acreditam que o seu advento decorra de uma decisão racional do Poder Legislativo para 

fomentar a competição entre as agências. Acredita-se que assim se estaria viabilizando a 

produção e disponibilização de informações relevantes pelas entidades, além de garantir maior 

controle sobre as decisões que são tomadas. Esse é o entendimento de Jacob Gersen, como se 

depreende do trecho abaixo reproduzido: 

 

Delegation by Congress to other institutions creates agency problems. Overlapping 

and underlapping jurisdiction schemes can be understood as a partial response to these 

problems. More specifically, Congress might use overlapping or underlapping 

jurisdiction as a mechanism for encouraging the development and accurate revelation 

of information by agencies, or as a means of controlling agency conduct and 

substantive policy choices. 

(…) A statute that allocates authority to multiple government entites relies on 

competing agents as a mechanism for managing agency problems. Giving authority 

to multiple agencies and allowing them to compete against each other can bring policy 

closer to the preferences of Congress than would delegation to a single agent.108 

 

 Outros, por sua vez, refutam a ideia de que a existência de overlappings se deva a uma 

escolha do Poder Legislativo direcionada a incentivar a competição entre agências, atribuindo 

majoritariamente o seu surgimento a características próprias do processo legislativo. Essa é a 

posição de Jason Marisam109, para quem a duplicidade de delegações pode ser atribuída 

primordialmente a três fatores. O primeiro deles é a utilização de técnicas legislativas que se 

utilizam de “saving clauses”, assim consideradas aquelas cláusulas incluídas em novas 

legislações que conferem sobrevida a dispositivos e leis anteriores, e de dispositivos legais 

amplos e ambíguos, criados com a finalidade de garantir flexibilidade às agências para lidar 

com mudanças no ambiente regulado. O segundo fator é o design ad hoc de muitas agências, 

que são criadas para cuidar de problemas específicos que vão surgindo sem que haja uma 

preocupação em compatibilizar a sua atuação com o arranjo institucional preexistente. Por fim, 

o terceiro fator se deve ao contexto político em que muitas das agências são criadas, cujo caráter 

de urgência acaba se sobrepondo a quaisquer cuidados com o surgimento de duplicidades de 

                                                 
108 GERSEN, Jacob. Overlapping and Underlapping Jurisdiction in Administrative Law. University of Chicago 

Public Law & Legal Theory, n. 161, p. 10-11, 2007. 
109 MARISAM, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review, v. 63, n. 2, p. 190-198, 2011. 
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atribuições. Para Marisam, essas três circunstâncias são as que mais corretamente explicariam 

o surgimento de overlappings na estrutura regulatória. 

 Há, ainda, quem argumente que os overlappings se originariam a partir de estratégias 

voltadas a reunir a expertise de diversas agências para endereçar um mesmo problema 

considerado complexo, em um cenário em que as vantagens da contribuição de múltiplos órgãos 

se sobreporiam a eventuais inconsistências ou conflitos gerados. Outros afirmam que a 

duplicidade de delegações seria decorrência de uma tentativa de mitigar o risco de captura das 

agências110. Seja qual for o motivo do seu surgimento, fato é que as sociedades contemporâneas, 

em razão da complexidade de seus sistemas normativos, vivenciam a existência da sobreposição 

de atribuições. Como evitar o seu advento pode ser excessivamente custoso ao Poder 

Legislativo, torna-se mais benéfico o desenvolvimento de mecanismos para remediar a 

existência de eventuais efeitos negativos após o seu surgimento111. 

 Nesse contexto, diversos são os argumentos favoráveis e desfavoráveis apontados pela 

doutrina norte-americana quanto à existência de overlappings. Dentre as desvantagens 

frequentemente citadas, figuram a incidência de custos desnecessários ao Estado, cuja atuação 

poderia ocorrer por meio de apenas um agente, e o surgimento de encargos excessivos aos 

particulares. Dentre as vantagens, destacam-se o estímulo à competição construtiva entre 

agências e a redução da possibilidade de que irregularidades não sejam identificadas e tratadas. 

A tabela abaixo reproduz as vantagens e desvantagens, apresentadas por Jody Freeman e Jim 

Rossi, que podem vir a ocorrer em razão da existência de overlappings112: 

 

Desvantagens Vantagens 

Custos de transação para o Estado, que terá 

que administrar conflitos entre agências 

Competição construtiva entre as agências 

Aumento dos custos de compliance para os 

particulares, que podem ficar sujeitos a 

regras inconsistentes ou duplicadas 

Incremento da expertise no processo 

decisório 

Redução da eficiência de determinadas 

políticas, o que pode decorrer da existência 

de conflitos entre agências 

Garantia contra eventuais falhas de uma das 

agências 

Aumento dos custos de monitoramento com 

supervisão política e pública 

Oportunidade para o engajamento de 

agências 

                                                 
110 Para uma abordagem ampla sobre as teorias de surgimento dos overlappings ver FREEMAN, Jody; ROSSI, 

Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space. The Harvard Law Review, v. 125, n. 5, p. 1138-

1345, 2012.  
111 MARISAM, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review, v. 63, n. 2, p. 198, 2011. 
112 FREEMAN; ROSSI, Op. cit., p. 1150-1151.  
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Maior risco de deriva burocrática113, o que 

pode levar à inação 

Redução dos custos de monitoramento com 

supervisão política e pública 

- Mitigação do risco de captura 

 

Figura 5 - Vantagens e desvantagens dos overlappings 

 

 Em vista disso, verifica-se que a existência de overlappings tanto poderá causar efeitos 

positivos quanto negativos, a depender do caso concreto. A título exemplificativo, observa-se 

que o fator custos de monitoramento com a supervisão política e pública pode vir a ser 

influenciado pela sobreposição de modo a se tornar uma consequência positiva ou negativa. Em 

contextos de elevada conflituosidade, o espectro político será acionado para resolver 

inconsistências com mais frequência do que seria necessário caso determinada tarefa coubesse 

a apenas um órgão. No entanto, se houver incentivos para que as agências desenvolvam 

políticas eficientes de monitoramento entre si, é possível que se reduza a necessidade de 

supervisão do desempenho das agências por outros agentes públicos. Logo, nem sempre é 

possível prever todos os efeitos que a sobreposição de atribuições entre agências causará, 

tampouco se serão positivos ou negativos. 

 No entanto, a partir do momento em que for possível avaliar a atuação de diferentes 

autoridades investidas de atribuições sobrepostas, será viável examinar as consequências 

causadas pelo fenômeno jurídico. É importante destacar que nem sempre a existência de 

overlappings legais implicará em atuações colidentes ou sobrepostas na prática. É possível que 

uma das agências se abstenha em favor da atuação de outra com o objetivo de evitar duplicações 

ou conflitos, ou seja, é possível que haja uma abdicação da autoridade recebida pelo Poder 

Legislativo. Jason Marisam apresenta algumas razões que explicariam a escolha de 

determinadas agências em evitar a duplicação, dentre elas (1) uma real preocupação com 

eficiência e gastos públicos desnecessários, (2) o desejo de manter boas relações com outras 

agências e de (3) concentrar-se em tarefas que são desempenhadas apenas pela própria 

entidades e (4) o receio de repercussões negativas em razão de discussões sobre desperdício de 

recursos públicos. Tal abdicação é geralmente possível através da realização de interpretações 

restritivas sobre as atribuições de determinada agência ou quando uma delas opta por não 

desempenhar o exercício da autoridade que se encontra sob a sua discricionariedade114. 

                                                 
113 A deriva burocrática é uma teoria norte-americana de ciência política que busca esclarecer a tendência das 

agências reguladoras em criar políticas que se desviam do mandato originalmente concedido pelo Poder 

Legislativo. 
114 MARISAM, Jason. Duplicative Delegations. Administrative Law Review, v. 63, n. 2, p. 211, 2011. 
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 Entretanto, esse nem sempre é o caso. É possível que a existência de overlappings crie 

numerosos conflitos entre os órgãos, gerando um cenário que reclame a adoção de medidas para 

mitigar os efeitos negativos que a ausência de coordenação possa ocasionar para o Estado e 

para os particulares regulados. Nesse contexto, é relevante examinar a diferença entre as 

estratégias de consolidação e coordenação. Em determinados casos, a melhor solução para tratar 

os imbróglios gerados seria retirar a autoridade conferida a um dos órgãos. Com isso, restringir-

se-ia a legitimidade para decidir sobre determinado tema a uma única agência, eliminando o 

conflito e qualquer efeito indesejado adicional que o overlapping pudesse causar. No entanto, 

nem sempre a consolidação é possível ou desejável. Dentre as dificuldades observadas, 

destacam-se os entraves políticos existentes para a promoção de mudanças em arranjos 

institucionais, especialmente quando envolve a extinção de agências ou a redução de seus 

poderes. Sobre o assunto, Freeman e Rossi apresentam um exemplo norte-americano de 

consolidação cuja implementação apenas foi possível em razão do senso de urgência à época 

verificado por conta dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001:  

 

The most significant government reorganization of the last fifty years occurred after 

the September 11,2001, terrorist attacks, when Congress opted to combine scores of 

agencies into DHS, a new mega-agency. This combination seemed politically possible 

only because of the sense of national emergency at the time. In normal circumstances, 

it is politically costly to embark on a reorganization that might lead congressional 

committees to lose oversight jurisdiction, create conflicts among congressional 

committees, provoke a backlash from agencies and their constituencies, and 

necessitate costly new appropriations.115  

 

 Portanto, embora a consolidação possa se apresentar como uma alternativa eficiente 

para contornar os efeitos negativos causados por determinado overlapping, dificilmente a 

estratégia seria viável na prática. Por esse motivo, a adoção de técnicas de coordenação se 

apresenta como uma opção mais plausível para tratar do tema. A seguir serão examinadas as 

características do atual cenário brasileiro de sobreposição de atribuições, a fim de verificar se 

o fenômeno oferece mais custos ou benefícios para o combate à corrupção no país. 

 

 

 

                                                 
115 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space. The Harvard Law 

Review, v. 125, n. 5, p. 1152, 2012. 



 80 

5.2 O caso brasileiro: overlappings como fenômeno positivo ou negativo para o combate à 

corrupção? 

 

 

 O principal objetivo deste trabalho foi evidenciar a existência de um problema de 

coordenação institucional entre órgãos de controle brasileiros voltados ao combate à corrupção, 

o que tem causado elevada insegurança jurídica para empresas que celebraram ou desejam 

celebrar acordo de leniência, reduzindo a eficiência do instrumento. No entanto, é imperioso 

avaliar se a sobreposição de atribuições figura como algo vantajoso ou desvantajoso para o 

sistema brasileiro de combate à corrupção por inteiro, e não apenas no que se refere à utilização 

do acordo substitutivo de processos sancionadores aqui tratado. 

 Uma das principais defensoras da existência de múltiplas agências para combater a 

corrupção é Mariana Mota Prado116, que explica a relevância da abordagem a partir de uma 

mudança na forma como o fenômeno da corrupção é compreendido. Segundo a autora, a 

corrupção era tradicionalmente compreendida a partir do modelo “principal-agente”, em que o 

desvio de conduta é explicado através da assimetria de informação existente entre duas partes, 

que por sua vez decorre da impossibilidade da adoção de mecanismos de monitoramento 

adequados pelo principal para supervisionar as atividades desempenhadas pelo agente. Como 

resultado dessa compreensão, as iniciativas de combate à corrupção predominantemente se 

voltavam à promoção de mudanças no comportamento dos indivíduos, em particular através do 

desenvolvimento de mecanismos de transparência que possibilitassem o monitoramento sobre 

o agente e de alterações no equilíbrio dos incentivos recebidos que levavam à prática de atos 

de corrupção. 

  No entanto, a adoção de estratégias cunhadas a partir dessa lógica não estariam 

apresentando resultados satisfatórios em termos de redução dos índices de corrupção, o que 

para a autora decorreria da adoção de premissas pelo modelo “principal-agente” que não seriam 

aplicáveis a todos os contextos de corrupção, em especial àqueles em que a corrupção é 

considerada sistêmica. Em primeiro lugar, esclarece a autora que a teoria assume que sempre 

                                                 
116 Ver PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey; CORREA, Izabela. The Brazilian Clean Company Act: 

Using Institutional Multiplicity for Effective Punishment. Osgoode Hall Law Journal, v. 53, n. 1, p.107-163, 

2015; CARSON, Lindsey; PRADO, Mariana Mota; Using institutional multiplicity to address corruption as a 

collective action problem: Lessons from the Brazilian case. The Quarterly Review of Economics and 

Finance, v. 62, p. 56-65, 2016; PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey. Brazilian Anti-Corruption 

Legislation and its Enforcement: Potential Lessons for Institutional Design. Journal of Self-Governance and 

Management Economics, v. 1, p. 34-71, 2016. 
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haverá divergência nas motivações e objetivos entre o principal e o agente, o que nem sempre 

é verdadeiro. Em segundo lugar, inexistiriam evidências empíricas suficientes que indicassem 

que o principal adotaria as medidas necessárias para garantir a responsabilização do agente 

mesmo se não houvesse assimetria de informação. Por fim, afirma a autora que sempre haverá 

alguma assimetria de informação, uma vez que os seres humanos possuem limitações cognitivas 

para reunir e processar informações. 

 Nessa esteira, surge uma nova corrente que interpreta a corrupção como um problema 

de ação coletiva. Problemas dessa natureza ocorrem quando uma estratégia é individualmente 

racional, porém produz resultados inferiores em um contexto de coletividade. Como 

consequência, o comportamento individual dependeria de expectativas sobre o comportamento 

de terceiros. A corrupção sistêmica faria parte desse grupo de problemas, de modo que em um 

ambiente em que predomine a percepção da existência de altos níveis de corrupção, a prática 

de atos dessa natureza será incentivada. Segundo Mariana Mota Prado: 

 

Corruption often emerges as a collective action problem of this later type, and the 

perceived prevalence of corruption within a given environment can have a 

deterministic effect on individuals’ decisions concerning their own behavior. 

Specifically, if you expect others in your community to be corrupt, you will be 

incentivized to act corruptly because the individual costs of engaging in principled 

behaviors outweigh the individual benefits. Even an individual who would prefer to 

act honestly may see no other choice but to behave corruptly when operating in a 

thoroughly corrupt environment; under such conditions, the costs of principled 

behaviors can include ostracism, ridicule, stigmatization, or retribution (e.g., loss of 

employment or even life) by or at the behest of other members of the community. 117 

 

 Nesse contexto, a autora afirma ser necessário se pensar em estratégias de combate à 

corrupção que compreendam o fenômeno através da perspectiva coletiva. Acredita-se que um 

dos caminhos para cuidar de problemas de tal natureza seria a alteração de regras e normas 

informais predominantes em uma sociedade. Como os indivíduos não se sentirão incentivados 

a engajar em reformas radicais, em particular se acreditarem que o ambiente em que estão 

inseridos permanecerá corrompido, é recomendável que os mecanismos formais de 

monitoramento e sancionamento sejam complementados com iniciativas que auxiliem na 

consolidação de valores como confiança, honestidade e reciprocidade dentro de um grupo. Para 

a autora, a multiplicidade de instituições é uma abordagem capaz de endereçar a corrupção 

como um fenômeno de ação coletiva, uma vez que pode limitar as oportunidades para 

                                                 
117 PRADO, Mariana Mota; Using institutional multiplicity to address corruption as a collective action problem: 

Lessons from the Brazilian case. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 62, p. 58, 2016. 
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corromper e aumentar a possibilidade de identificação e responsabilização pela prática do ato 

ilícito. 

 Mota Prado apresenta quatro potenciais vantagens para a existência de overlappings no 

contexto de combate à corrupção. A primeira delas é a competição interinstitucional gerada, 

que cria incentivos para que os órgãos aprimorem suas respectivas performances e melhorem 

os resultados alcançados. A segunda vantagem é a viabilização da compensação, uma vez a 

existência de múltiplas instituições mitiga os riscos da não detecção ou punição de atos ilícitos. 

A terceira é a possibilidade de colaboração, que decorre da incidência de mais recursos para 

desenvolver uma mesma atividade. A quarta é a perspectiva de complementariedade, benéfica 

em razão de eventual especialização das diferentes instituições, cujas expertises podem se 

complementar. O trecho abaixo reproduzido sintetiza o entendimento da autora acerca do 

conceito e dos benefícios da abordagem de múltiplas instituições: 

 

institutional multiplicity describes any diversification of institutions performing one 

particular function, such as simultaneous existence of multiple forms of punishment 

and different sanctions that reinforce each other. For example, in cases involving 

political corruption, offenders may face a series of overlapping penalties, including 

electoral sanctions from the public at the ballot box, political sanctions such as censure 

or administrative removal from office, and reputational damage from negative media 

coverage, in addition to formal legal sanctions, such as criminal or civil judgements. 

The assumption is that the overlap of institutional functions can enhance the overall 

effectiveness of the “web” of accountability institutions by avoiding self-reinforcing 

mechanisms of corrupt institutional cultures. While there is not guarantee of a 

particular outcome, multiplicity may help combat corruption by fostering institutional 

competition, collaboration, complementarity, and compensation.118 

 

 Mota Prado se utiliza do atual sistema brasileiro de overlappings como um case de 

sucesso no combate à corrupção. A autora afirma que os avanços nas funções de fiscalização e 

investigação verificados nos últimos anos podem ser explicados pela sobreposição das 

atribuições de diferentes entidades. No caso da fiscalização, os overlappings teriam viabilizado 

o exercício de funções complementares pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-

Geral da União, permitindo a identificação do cometimento de atos ilícitos por uma das 

entidades quando a outra não obteve êxito na sua detecção. Já no caso da função investigativa, 

a autora afirma que a atuação concorrente da Polícia Federal e do Ministério Público aumentou 

a probabilidade de que procedimentos investigativos fossem iniciados, tanto na esfera cível 

quanto criminal. 

                                                 
118 PRADO, Mariana Mota; Using institutional multiplicity to address corruption as a collective action problem: 

Lessons from the Brazilian case. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 62, p. 59, 2016. 
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 Com efeito, a existência de múltiplos órgãos atuando na fiscalização, investigação e 

punição de atos de corrupção pode representar uma evolução no combate ao fenômeno no país. 

Embora Mota Prado não apresente evidências empíricas que comprovem a relação causal entre 

a existência de múltiplas instituições e o aumento na quantidade de procedimentos 

investigativos e sancionadores pelo Estado, é válido ao menos especular que possa haver 

alguma relação. No entanto, a mesma autora afirma que um dos principais riscos do modelo de 

múltiplas instituições é a possibilidade da existência de problemas de coordenação119, o que 

parece ser o caso brasileiro na hipótese em que é celebrado o acordo de leniência. Assumindo 

como verdadeira a conclusão de que a sobreposição de atribuições contribui para a 

identificação, investigação e punição de atos de corrupção, ou seja, dentro de um contexto 

sancionatório, o mesmo não pode ser afirmado em um cenário em que o que se busca é a 

utilização do acordo de leniência, como este trabalho buscou demonstrar nos capítulos 

anteriores. Por esse motivo, é desejável o aprofundamento sobre a implementação de estratégias 

para compatibilizar o sistema brasileiro de overlappings com a lógica consensual legalmente 

prevista. 

 Nesse contexto, vale mencionar que mecanismos de coordenação se apresentam como 

uma solução mais viável do que a consolidação da atribuição para negociar, celebrar e fiscalizar 

acordos de leniência em um único órgão, uma vez que esta estratégia esbarraria em entraves de 

natureza legal, constitucional e política. Mesmo que a consolidação fosse cunhada pelo Poder 

Legislativo (e.g.: conferindo exclusividade a apenas um órgão para negociar, celebrar e 

fiscalizar os termos de acordos de leniência e determinando a abstenção das demais autoridades 

investidas de legitimidade para iniciar procedimentos investigativos e sancionatórios em razão 

dos mesmos fatos), a solução enfrentaria obstáculos sob a perspectiva constitucional, em razão 

das atribuições conferidas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público (itens 2.3 e 2.4), e 

política, tendo em vista os altos custos existentes para se retirar atribuições já consolidadas. 

 Portanto, mesmo que se aceite que os overlappings no Brasil possam ocasionar 

benefícios para a atividade sancionadora, o mesmo não pode ser afirmado para o contexto da 

celebração de acordos de leniência. Isso porque o atual cenário de descoordenação (1) gerou 

custos de transação para o Estado com a administração de conflitos entre instituições, tendo em 

vista que o assunto chegou ao Poder Judiciário, (2)  aumentou os custos de compliance para os 

                                                 
119 PRADO, Mariana Mota; Using institutional multiplicity to address corruption as a collective action problem: 

Lessons from the Brazilian case. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 62, p. 63, 2016; 

PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey. Brazilian Anti-Corruption Legislation and its Enforcement: 

Potential Lessons for Institutional Design. Journal of Self-Governance and Management Economics, v. 1, 

p. 52-57, 2016. 
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particulares em razão da existência de orientações não uniformes entre as instituições sobre os 

efeitos de acordos firmados e (3) reduziu a eficiência do mecanismo, tendo em vista a 

insegurança jurídica ocasionada. Portanto, em razão do elevado grau de conflituosidade 

verificado, a adoção de mecanismos de coordenação se apresenta como uma estratégia 

recomendável para reduzir a insegurança jurídica e, por conseguinte, aumentar a eficiência do 

acordo de leniência. 

 

 

5.3 Mecanismos de Coordenação 

 

 

A adoção de estratégias de coordenação pode oferecer maior previsibilidade quanto aos 

efeitos do acordo de leniência ao estabelecer o papel a ser desempenhado por cada instituição, 

contribuindo para reduzir a insegurança jurídica e tornar o instrumento mais eficiente. Neste 

item, serão examinados mecanismos de coordenação a partir da sistematização cunhada por 

Jody Freeman e Jim Rossi no artigo Agency Coordination in Shared Regulatory Space, que os 

dividem entre as categorias (1) mecanismos de consulta, (2) acordos interagências, (3) 

formulação conjunta de políticas e (4) administração da coordenação pelo Presidente da 

República. Buscar-se-á fazer uma análise quanto à adoção de tais instrumentos no contexto 

brasileiro de celebração do acordo de leniência. O objetivo final deste trabalho não é determinar 

qual seria a melhor estratégia para solucionar o imbróglio brasileiro, mas tão somente contribuir 

para elucidar os possíveis caminhos existentes. Contudo, alguns esclarecimentos prévios se 

fazem necessários. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que embora a literatura norte-americana sobre 

coordenação regulatória possa lançar luzes sobre o imbróglio brasileiro, uma importante 

observação precisa ser feita. Como as agências reguladoras norte-americanas estão inseridas na 

estrutura do Poder Executivo federal, respondendo em última instância ao Presidente dos 

Estados Unidos, este possui maior discricionariedade para determinar a modificação das regras 

de organização e relacionamento interagências. Por esse motivo, e como será visto adiante, nem 

todos os instrumentos de coordenação poderiam ser aproveitados pelo sistema brasileiro da 

forma como apresentados pelos autores. 

Além disso, é importante elucidar que a adoção de mecanismos de coordenação entre 

as instituições no contexto brasileiro poderia ocorrer a partir de fontes distintas. Em primeiro 
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lugar, o Poder Legislativo poderia promover alterações na Lei Anticorrupção de modo a incluir 

mecanismos de coordenação em seu texto legal, obrigando a sua observação pelas entidades 

envolvidas. Em segundo lugar, o Poder Judiciário poderia chegar a uma solução para pacificar 

o conflito, implementando-a através de eventual decisão vinculante, embora este não pareça ser 

o caminho mais adequado em razão do princípio da separação de poderes. Por fim, as próprias 

instituições envolvidas no imbróglio poderiam adotar mecanismos de coordenação 

espontaneamente. 

Qualquer que seja a via de implementação de mecanismos de coordenação, a análise das 

alternativas apresentadas por Freeman e Rossi pode auxiliar na formulação de soluções para a 

descoordenação hoje verificada. 

 

 

5.3.1 Mecanismos de Consulta 

 

 

 O primeiro instrumento de coordenação trazido por Freeman e Rossi são os mecanismos 

de consulta, que podem ser utilizados por agências antes da tomada de decisão. A adoção de 

mecanismos dessa natureza garante que uma determinada agência consulte outras agências 

cujas atividades exercidas se relacionem com o objeto a ser decidido pela primeira. A consulta 

a outras agências pode ser discricionária, ou seja, instrumentos normativos podem meramente 

autorizar que uma agência consulte outras, sem exigir que o faça. Esta estratégia pode não 

fornecer contribuições significativas para cenários de descoordenação, pois além de não 

vincular as instituições, consiste em mecanismo que poderia ser adotado espontaneamente entre 

as partes, sendo certo que em casos de conflito não foi uma alternativa considerada ou bem-

sucedida. No entanto, a existência de mandamentos de consulta poderia, de alguma forma, 

incentivar a utilização deste mecanismo e, por conseguinte, facilitar a coordenação entre as 

agências. No contexto de consultas discricionárias, destaca-se a participação do Ministério 

Público nos acordos de leniência firmados pelo CADE. Embora a Lei de Defesa da 

Concorrência não exija a participação do primeiro órgão no procedimento, o CADE viabiliza a 

sua participação como agente interveniente em razão da sua posição de titular exclusivo da ação 

penal pública. 

 A consulta entre agências poderia, ainda, ser obrigatória. Nesse caso, dado instrumento 

normativo tornaria mandatória a consulta caso houvesse sobreposição nas áreas de atuação de 
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diferentes agências. Embora a obrigatoriedade de consulta possa servir como incentivo para a 

coordenação, se as sugestões apresentadas não forem de implementação obrigatória, o 

instrumento pode apresentar poucos efeitos práticos, especialmente em uma conjuntura de 

elevada conflituosidade entre as entidades envolvidas. 

 Uma terceira alternativa seria a implementação de mecanismos de consulta que 

condicionassem a aprovação de determinada política à anuência de diferentes agências ou que 

concedessem poder de veto120. A título exemplificativo, e recorrendo-se ao contexto brasileiro 

sob análise, exigir-se-ia a aprovação de todos os órgãos pertinentes para que um acordo de 

leniência pudesse ser celebrado. 

 Pode-se dizer que o “acordo global” celebrado pelas empresas MullenLowe e FCB 

Brasil (item 3.3) com a Controladoria-Geral da União, que contou com a anuência do Ministério 

Público Federal e do Tribunal de Contas da União, se afigura como um exemplo em que se 

adotou um mecanismo de consulta, uma vez que todas as entidades abordadas neste trabalho  

aprovaram os termos ajustados entre as empresas e a Controladoria-Geral da União121. 

 Portanto, mecanismos de consulta poderiam ser utilizados com o objetivo de tornar o 

procedimento de celebração de acordos de leniência menos conflituoso, além de promover o 

compartilhamento de expertise e informações entre as instituições. Nesse sentido, pode-se 

imaginar a existência de determinações que obriguem a consulta entre o Ministério Público e a 

Controladoria-Geral da União sobre os termos de eventuais acordos em negociação, bem como 

a consulta ao Tribunal de Contas da União em caso de existência de prejuízo ao erário, 

especialmente sobre o método de valoração do dano sofrido. 

 Embora seja desejável o diálogo entre as entidades, deve-se levar em consideração que 

o cenário hoje verificado no Brasil oferece poucas garantias de que as sugestões formuladas por 

uma delas seriam consideradas pelas demais. Desse modo, seria recomendável que eventuais 

                                                 
120 Os autores apresentam, ainda, outras modalidades de consulta, tais sejam: (a) a obrigatoriedade de se 

responder publicamente a sugestões formuladas por outras agências e (b) a criação de regras que determinem 

que a opinião formulada por determinada agência deve ser sempre observada e seguida. 
121 Ainda que este trabalho não tenha como objetivo promover análises de custo-benefício entre os mecanismos 

de coordenação aqui retratados, cabe ressaltar que embora os acordos globais possam resultar na redução da 

insegurança jurídica hoje existente, não se pode desconsiderar os elevados custos de transação que este 

procedimento pode envolver. Isso porque se exige que as diversas entidades participem de diversos 

procedimentos que poderiam ser conduzidos por apenas uma delas, considerando que é possível alegar que 

tanto o Ministério Público quanto a Controladoria-Geral da União possuem expertise para estruturar o acordo, 

até mesmo quanto ao método de valoração do dano causado ao erário. Além disso, a existência de múltiplos 

órgãos no processo de negociação pode tornar o processo mais longo e complexo, uma vez que exigirá a 

anuência de todos eles. Portanto, os fatores tempo e custos devem ser considerados em eventual análise mais 

aprofundada sobre a adoção deste modus operandi para celebrar acordos de leniência. 
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mecanismos de consulta contassem com algum grau de obrigatoriedade quanto às 

recomendações formuladas pelas demais instituições.  

 

 

5.3.2 Acordos interagências 

 

 

 O segundo instrumento apresentado pelos autores são os acordos interagências, 

usualmente celebrados com o intuito de distribuir responsabilidades por tarefas específicas, 

fixar procedimentos e garantir o cumprimento de obrigações recíprocas. Em geral, esses 

acordos são consubstanciados em Memorandos de Entendimentos. Os Memorandos de 

Entendimentos podem se destinar ao atingimento de objetivos variados. Dentre os exemplos 

trazidos pelos autores, destacam-se a (1) delimitação do alcance da atuação das entidades, (2) 

o estabelecimento de procedimentos para o compartilhamento de informações ou para a 

obtenção de informações e (3) a coordenação de revisões ou aprovações de decisões em caso 

de sobreposição de atribuições. 

 Embora habitualmente realizados de forma voluntária entre as agências, a formulação 

de Memorandos de Entendimentos poderia decorrer de uma determinação legal. Através da 

adoção desse mecanismo, as agências poderiam obter êxito em eliminar sobreposições 

desnecessárias, reduzir custos de transação e aumentar o nível de expertise das decisões 

tomadas. 

 Um exemplo brasileiro de coordenação através de acordo interagências é o Memorando 

de Entendimentos celebrado entre o Banco Central e o CADE122. O acordo prevê a cooperação 

entre as instituições e o estabelecimento de regras para a análise de processos administrativos 

de controle de atos de concentração envolvendo instituições financeiras e para a apuração de 

infrações à ordem econômica envolvendo instituições supervisionadas pelo Banco Central, 

“tendo em vista o interesse público na segurança jurídica, na eficiência, na higidez e na 

concorrência nos mercados regulados” (cláusula 1.1 do Memorando de Entendimentos). 

                                                 

122 BRASIL. CADE. Memorando de Entendimentos. Relativo aos Procedimentos de Cooperação na Análise 

de Atos de Concentração Econômica no Sistema Financeiro Nacional. Disponível em:  
http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-memorando-de-

entendimentos/memorando_cade_bc.pdf. Acesso em: 25 jul.19. 

http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-memorando-de-entendimentos/memorando_cade_bc.pdf
http://www.cade.gov.br/noticias/banco-central-e-cade-assinam-memorando-de-entendimentos/memorando_cade_bc.pdf


 88 

 Nas considerações iniciais apresentadas no Memorando, parte-se da premissa de que 

ambas as instituições possuem como objetivo comum criar condições para que o Sistema 

Financeiro Nacional funcione de maneira eficiente e sustentável, considerando que (1) o CADE 

possui competência para atuar em todo território nacional de forma preventiva, repressiva e 

educativa em questões concorrenciais e o (2) Banco Central possui competência em matéria 

concorrencial no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Portanto, em razão da sobreposição 

de atribuições das instituições para decidir sobre atos de concentração envolvendo instituições 

financeiras, decidiu-se por celebrar um acordo que esclarecesse aos regulados o procedimento 

a ser seguido para obtenção de anuência, garantindo maior previsibilidade e segurança jurídica. 

Optou-se por exigir a aprovação de ambas as autarquias, excepcionados os casos em que possa 

haver riscos relevantes e iminentes à solidez e estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, 

ocasião em que o Banco Central poderá aprovar unilateralmente atos de concentração. 

 Já no contexto anticorrupção, um outro exemplo de acordo interagências é a Portaria 

Conjunta 04/2019, assinada pela Controladoria-Geral da União e Advocacia-Geral da União 

com o intuito de otimizar as atribuições de cada um dos órgãos ao longo do procedimento de 

celebração de acordos de leniência. O instrumento normativo assinala as tarefas a serem 

desenvolvidas por cada uma das entidades e os requisitos e efeitos do acordo de leniência, 

conferindo maior transparência às empresas. 

 A exemplo dos modelos apresentados, a Controladoria-Geral da União, Ministério 

Público e Tribunal de Contas da União poderiam firmar um acordo para delimitar a atuação de 

cada uma dessas autoridades ao longo das etapas do procedimento para a celebração do acordo 

de leniência, além de prever mecanismos de compartilhamento de informações e expertise. A 

estratégia viabilizaria maior segurança jurídica aos particulares para a utilização do instituto, o 

que aumentaria a eficiência do instrumento. 

 

 

5.3.3 Formulação conjunta de políticas 

 

 

O terceiro instrumento apresentado pelos autores consiste na formulação conjunta de 

políticas, que, assim como os acordos interagências, pode servir para fixar as atribuições de 

cada agência ao longo de um determinado processo decisório e fornecer maior transparência 

quanto ao processo decisório aos particulares. O exemplo apresentado é o do manual elaborado 
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entre o Department of Justice norte-americano e a Federal Trade Comission contendo 

informações relativas à avaliação sobre o impacto competitivo de eventuais fusões realizadas, 

à luz da Lei Antitruste norte-americana123. Segundo os autores, tal estratégia tende a alcançar 

maior visibilidade e a ser mais facilmente exigível pelos envolvidos. O trecho abaixo 

reproduzido destaca que o objetivo do manual é esclarecer as técnicas utilizadas pelas agências, 

com objetivo de auxiliar empresas e agentes de defesa da concorrência através do incremento 

da transparência do processo analítico adotado por cada uma delas: 

 

These Guidelines describe the principal analytical techniques and the main types of 

evidence on which the Agencies usually rely to predict whether a horizontal merger 

may substantially lessen competition. They are not intended to describe how the 

Agencies analyze cases other than horizontal mergers. These Guidelines are intended 

to assist the business community and antitrust practitioners by increasing the 

transparency of the analytical process underlying the Agencies’ enforcement 

decisions. They may also assist the courts in developing an appropriate framework for 

interpreting and applying the antitrust laws in the horizontal merger context.124 

 

Além de viabilizar o compartilhamento de recursos e expertise entre as agências, esse 

instrumento auxilia na criação de um ambiente de colaboração propício ao esclarecimento dos 

limites da atuação de cada uma delas. Segundo os autores, é um instrumento útil quando há 

sobreposição de atribuições ou quando os objetivos institucionais das agências são similares. 

Dessa forma, alcançar um consenso sobre determinado assunto pode oferecer benefícios 

variados, tais como evitar a duplicidade de atuação e promover a economia de recursos 

públicos. 

No caso brasileiro, a Controladoria-Geral da União, o Ministério Público e o Tribunal 

de Contas da União poderiam engajar-se na elaboração de um manual contendo esclarecimentos 

sobre o procedimento para a celebração de acordo de leniência do Brasil. Assim como no caso 

do Memorando de Entendimentos, o manual servia como instrumento para que os particulares 

pudessem antever os efeitos e consequências da celebração do acordo, conferindo maior 

previsibilidade, segurança jurídica e eficiência ao instituto. 

 

 

 

                                                 
123 ESTADOS UNIDOS. U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. Horizontal Merger 

Guidelines, de 19 de agosto de 2010. Disponível em: 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf. Acesso em: 20 out. 2019.  
124 Ibid., p. 1. 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
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5.3.4 Administração da coordenação pelo Presidente da República 

 

 

 Por fim, Freeman e Rossi descrevem mecanismos de coordenação que podem ser 

implementados pelo Presidente da República nos Estados Unidos. São apresentados dois 

exemplos pelos autores, sendo o primeiro deles a criação de conselhos, forças-tarefa e grupos 

de apoio destinados à promoção da coordenação entre agências e o segundo a criação de um 

órgão supraregulatório para realizar a revisão das políticas formuladas de maneira centralizada 

– função esta desempenhada pela OIRA125.  

 No primeiro caso, são constituídos grupos de trabalho com o objetivo de supervisionar 

a atuação de agências que possuem sobreposição de atribuições, a fim de facilitar a interação e 

resolver eventuais conflitos. Além disso, podem ser criados grupos com o objetivo de 

solucionar problemas específicos, como seria o caso de uma descoordenação acentuada entre 

autoridades em torno de determinado assunto. 

 Já a revisão regulatória, nos Estados Unidos, consiste em um procedimento 

institucionalizado de supervisão das políticas formuladas pelas agências. De acordo com a 

Executive Order nº 12.866126, a OIRA está autorizada a revisar determinadas medidas 

regulatórias implementadas com o objetivo de garantir que os seus benefícios justifiquem os 

custos. Segundo Freeman e Rossi, é inteiramente possível que a OIRA requeira que as agências 

considerem a coordenação como forma de reduzir custos regulatórios e, por conseguinte, a 

adoção de estratégias de coordenação no momento da formulação de políticas. 

 Como as agências reguladoras nos Estados Unidos se inserem na estrutura do Poder 

Executivo federal, cujo cargo máximo é ocupado pelo Presidente da República, é natural a 

formulação de propostas de coordenação que envolvam a sua participação. Entretanto, soluções 

análogas não são apropriadas para o contexto brasileiro de celebração de acordo de leniência. 

Isso porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União não estão inseridos no Poder 

Executivo. Ainda assim, é possível cogitar a criação de grupos ou órgãos destinados a aprovar 

os acordos de leniência celebrados ou a resolver os conflitos que advêm do processo de 

celebração do acordo. Essa medida também seria capaz de uniformizar a atuação do Estado no 

                                                 
125 A OIRA é uma agência norte-americana responsável por supervisionar a implementação de políticas 

regulatórias formuladas pelas demais agências federais. 
126 ESTADOS UNIDOS. The White House. Executive Order nº 12.866, de 04 de outubro de 1993. Disponível 

em https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf. Acesso em: 20 out. 2019. 

https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12866.pdf
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que se refere ao alcance dos efeitos dos acordos de leniência, vinculando todas as instituições 

que dispõem de atribuição para fiscalizar, investigar e sancionar atos de corrupção. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar as causas da falta de coordenação entre as 

instituições brasileiras que dispõem de legitimidade para fiscalizar, investigar e sancionar atos 

de corrupção no país. Além disso, também buscou-se apresentar alguns mecanismos de 

coordenação regulatória que poderiam auxiliar a formulação de propostas que almejem 

viabilizar um cenário de colaboração entre as entidades pertinentes, reduzindo a insegurança 

jurídica e, por conseguinte, aumentando a eficiência do acordo de leniência. 

Com esse objetivo, o primeiro capítulo do trabalho buscou desenvolver o contexto da 

promulgação da Lei Anticorrupção no Brasil e os contornos normativos do acordo de leniência. 

Demonstrou-se que ao longo da primeira quinzena do século XX, o país vinha sofrendo fortes 

pressões internacionais para implementar legislação que criminalizasse a prática de atos de 

corrupção no contexto internacional, previsse a responsabilização de pessoas jurídicas e 

disponibilizasse mecanismos de cooperação entre os particulares e o Estado. Além disso, em 

2013 eclodiram diversas manifestações sociais pelo país que demandavam, entre outras 

medidas, maiores esforços das autoridades brasileiras no combate à corrupção. Nesse contexto 

foi promulgada a Lei Anticorrupção, apresentando-se como uma resposta imediata aos anseios 

populares por maior integridade e transparência nas relações entre o Poder Público e 

particulares. Acredita-se que a urgência na promulgação da Lei contribuiu para a falta de 

teorização do acordo de leniência.  

O segundo capítulo foi destinado à delimitação das atribuições conferidas pelo Poder 

Legislativo à Controladoria-Geral da União, Ministério Público e Tribunal de Contas da União 

no que toca a prerrogativa de fiscalizar, investigar e sancionar atos de corrupção e de celebrar 

o acordo de leniência previsto pela Lei Anticorrupção. Após ter sido realizada uma 

contextualização do microssistema brasileiro de combate à corrupção, algumas conclusões 

foram alcançadas. Em primeiro lugar, embora a legitimidade da Controladoria-Geral da União 

para celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal seja extraída 

diretamente do texto da Lei Anticorrupção, o órgão ainda se encontra em processo de 

fortalecimento da sua estrutura no arranjo institucional brasileiro. Em segundo lugar, inobstante 

a inexistência de previsão legal expressa que conceda legitimidade ao Ministério Público para 

celebrar acordos de leniência, a sua consolidação como órgão de defesa dos direitos coletivos 

e difusos no país viabilizou uma atuação proativa no que toca à utilização do acordo de 

leniência. Por fim, a prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas da União para fiscalizar 
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a aplicação de recursos públicos atrai a sua autoridade para examinar se os danos causados ao 

erário estão sendo efetivamente ressarcidos, mesmo que o instrumento utilizado para garantir a 

reparação seja o acordo de leniência celebrado por outras instituições. Contudo, não é desejável 

que o órgão atue sem se preocupar com a repercussão que a aplicação de sanções poderá 

ocasionar para o sistema jurídico como um todo. 

O terceiro capítulo apresentou os acordos de leniência celebrados pelas empresas 

Andrade Gutierrez, Odebrecht e MullenLowe/FCB Brasil e os desdobramentos jurídicos e 

políticos que o procedimento ocasionou. O intuito do capítulo foi demonstrar, na prática, a 

insegurança jurídica que paira sobre a utilização do instrumento da leniência, que pode ser 

explicada pela falta de coordenação entre os órgãos de controle brasileiros. Além de ter sido 

necessária a celebração de mais de um acordo com entidades diversas, as empresas lenientes 

sofreram com a possibilidade de imposição de penalidades severas, como a decretação de 

inidoneidade, pelo Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, a falta de harmonização entre 

as entidades contribuiu para a criação de um cenário de imprevisibilidade quanto aos efeitos 

dos acordos de leniência celebrados com autoridades estatais. 

O quarto capítulo buscou aprofundar o problema de pesquisa e a hipótese formulados 

por esse trabalhado. Adotou-se o desencadeamento lógico de que a sobreposição de atribuições 

dos órgãos de controle, aliada à incapacidade de coordenação, gerou um cenário de insegurança 

jurídica, o que vem operando como um desestímulo à celebração do acordo de leniência no 

Brasil. Foram examinados três fatores que parecem ter contribuído para a instauração de um 

cenário de descoordenação no país: a inexistência de previsão de imunidade criminal aos 

administradores e empregados da empresa leniente, a atuação proativa do Ministério Público 

ao se utilizar do acordo de leniência sem que houvesse previsão legal para tanto e o 

comportamento adotado pelo Tribunal de Contas da União, ao insistir em interferir nos acordos 

de leniência celebrados por outras autoridades. 

Por fim, o quinto capítulo se propôs a apresentar alguns instrumentos de coordenação 

que, se adotados, poderiam auxiliar na redução da descoordenação institucional e da 

insegurança jurídica verificadas. Para tanto, foram apresentados instrumentos de coordenação 

presentes no artigo Agency Coordination in Shared Regulatory Space, de Jody Freeman e Jim 

Rossi, que se subdividem em mecanismos de consulta, acordos interagências, formulação 

conjunta de políticas e administração da coordenação pelo Presidente da República. A partir da 

análise de tais instrumentos, foram formuladas algumas considerações sobre a eventual adoção 

dos mecanismos no contexto examinado. 
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