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RESUMO 

 

Os acordos de leniência celebrados após a edição da Lei Anticorrupção se revelaram 

instrumentos importantes para a obtenção de informações e provas usadas nas 

investigações envolvendo atos de corrupção no Brasil. Isso porque, quando há uma 

colaboração premiada de executivos ou outras pessoas físicas vinculadas às empresas, 

o ideal é que as empresas também colaborem com a Justiça para que as autoridades 

competentes possam concluir os trabalhos de investigação. Esses acordos, da pessoa 

física e da pessoa jurídica, acabam por ser interdependentes. Ocorre que, no caso do 

acordo de leniência da Lei Anticorrupção, voltado às pessoas jurídicas, diversos 

debates vêm sendo travados em relação à competência para a sua formalização, 

considerando as diversas entidades legitimadas no ordenamento jurídico brasileiro para 

aplicar sanções em relação a atos de corrupção. Além disso, a Lei Anticorrupção é 

muito aberta e omissa neste aspecto, não tendo atribuído a uma única entidade a 

competência para a celebração dos acordos e não tendo definido, de forma satisfatória, 

a participação de órgãos de controle, gerando insegurança jurídica para as empresas 

que pretendam colaborar. Em razão da amplitude da norma acima mencionada e o 

ambiente que insegurança jurídica que envolve os acordos de leniência atualmente, 

seja porque há dúvidas quanto à possibilidade de haver o efetivo cumprimento dos 

compromissos que serão assumidos pelo Estado em troca da colaboração da empresa 

e de seus executivos, seja quanto à eficácia dos termos acordados perante todas as 

demais entidades que integram o Microssistema Anticorrupção brasileiro, é que se 

propõe a análise que é objeto deste trabalho. A partir desta análise, pretende-se, ao 

final, propor uma alternativa para endereçar o problema com base na melhor 

interpretação da legislação sobre a matéria e em linha com a Constituição, com uma 

proposta de alteração à Lei Anticorrupção. 

 

Palavras-chave: Corrupção. Acordo de Leniência. Microssistema Anticorrupção. 

Multiagências. Competência. Legitimidade. Segurança Jurídica. 



 

 

ABSTRACT 
 

The leniency agreements signed after Brazilian Anti-corruption Act turned out to be an 

important instrument to assist authorities in investigating and prospecting evidence 

involving corruption acts in Brazil due to the fact that whenever there is a cooperation 

agreement signed with private individuals or company executives the companies also 

need to collaborate with the authorities that have standing to prosecute. Such 

agreements signed by individuals or legal entities end up being interdependent.    

However, it has been much debate concerning the legal entities legitimated by Anti-

corruption Act leniency agreements and about which Brazilian authority has the 

competence to celebrate such agreements because there are various legal bodies 

sanctioned by Brazilian legal system to prosecute and apply administrative sanctions. 

Furthermore, the Anti-Corruption Act is too open and absent in that regard for not having 

attributed to a single entity the competence to celebrate the agreements or defined the 

participation of controlling organisms during the signing of such agreements, which is 

essential to ensure the legal security to the legal entities that have the intention to 

collaborate. Due to the comprehensiveness of the aforementioned law and the juridical 

insecurity environment around the leniency agreements maybe because of the 

possibility of what was agreed by the state in exchange for the company and their 

executives’ collaboration not be fulfilled or the efficacy of such agreement that is the 

purpose of the object of the analysis of this paper. At the end of this analysis, an 

alternative to tackle the problem based on the best interpretation of the legislation on the 

matter aligned to the Constitution principles will be proposed as a change in the Anti-

Corruption Act.  

 

Keywords: Corruption. Leniency Agreement. Anticorruption Microsystem. Multiplicity 

Competence. Legitimacy. Institutional. Legal Certainty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A corrupção é um mal que afeta as bases do Estado Democrático de Direito e 

que só é possível de ser combatida caso haja uma atuação de forma intensa e 

constante de todas as instituições legitimadas para esse controle, com o apoio da 

sociedade. No Brasil, pode-se dizer que as primeiras medidas, neste sentido, ocorreram 

nos anos 2000, com a promulgação, em 2004 e em 2006, dos Decretos nº 5.015/20041 

e nº 5.687/20062, que ratificaram as diretrizes da Convenção das Nações Unidas contra 

o Crime Organizado Transnacional e a Corrupção. 

 

Ocorre que, apesar destas medidas, verificou-se que a corrupção sistêmica3 

continuou a fazer parte da realidade no país como revelaram os escândalos do 

Mensalão4, da Operação Lava Jato e, recentemente, dos temas relacionados à 

Pandemia do Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).  

 

A corrupção revolta e agride a sociedade em suas necessidades básicas, o que 

requer que o Estado demonstre e esteja realmente empenhado no seu controle. Ocorre 

que as soluções para esse mal precisam estar amparadas no Estado de Direito, nas 

 
1 BRASIL. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5015.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
2 BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e 
assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
3 Conforme o artigo de opinião publicado por Modesto Carvalhosa à época da edição da Lei 
Anticorrupção “A iniciativa da Lei Anticorrupção, conhecida como Lei da Empresa Limpa, deveu-se às 
manifestações de rua de Junho de 2013, realizadas em todas as grandes e médias cidades brasileiras 
que apontaram, dentre outras questões cruciais, a corrupção generalizada nos planos federal, estadual e 
municipal [...]” (CARVALHOSA, Modesto. A nova lei da empresa limpa. O Estado de São Paulo, 30 de 
janeiro de 2014. Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-lei-da-empresa-
limpa-imp-,1124715 Acesso em: 26 dez. 2019). 
4 “(…) A AP 470 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, “o caso mensalão”, constituiu verdadeiro point of 
no return da discussão brasileira sobre temas como a corrupção e o chamamento do caixa dois eleitoral, 
e se afigura, certamente, como impulso inicial para discussão. A esse rumoroso caso seguiu-se, como é 
cediço, uma vigorosa ação de órgãos de persecução que após recebeu a alcunha de “Operação Lava 
Jato”, em cujo bojo investigam-se, entre outros, crimes de corrupção” (LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. 
Crime e política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e 
enriquecimento ilícito. São Paulo: Editora FGV, 2017, p. 08-09). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.015-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.687-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-lei-da-empresa-limpa-imp-,1124715
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-lei-da-empresa-limpa-imp-,1124715
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liberdades, garantias e competências definidas na Constituição Federal de 1988 

(CF/88)5 em relação à probidade administrativa e no Microssistema Anticorrupção6, o 

que impõe desafios jurídicos que vão além dos olhos da sociedade civil. 

 

Nesse contexto, o Acordo de Leniência instituído no Brasil pela Lei nº 

12.846/20137 (“Lei Anticorrupção”) configura importante instrumento de combate à 

corrupção, numa equação de “ganha-ganha”, seja para o Estado (com a redução dos 

custos de investigação e exemplo para a sociedade) seja para a sociedade (que terá o 

dano indenizado através da multa administrativa fixada na leniência), seja para a 

empresa (que deixará de sofrer as sanções administrativas e poderá virar a página e 

retomar suas atividades). 

 

Saliente-se, ainda, conforme observado por parte da doutrina, que a lógica da Lei 

Anticorrupção se assemelha à lógica da Lei de Lavagem anteriormente editada. Nesta 

linha, Pierpaolo Bottini8 afirma que: 

 

Essa apertada síntese mostra a proximidade entre as leis de lavagem e 
de combate à corrupção. Seu denominador comum revela uma nova e 
interessante postura do legislador. Em vez de aumentar penas, diminuir 
garantias processuais, e ampliar o aparato policial, optou-se por instituir 
esta espécie de colaboração compulsória do particular no combate à 
criminalidade. Nesta ele fiscaliza atos de seus clientes, comunica aos 
órgãos de inteligência operações suspeitas, trabalha para evitar que 
seus empregados ou parceiros pratiquem ilícitos e ainda coopera nos 

 
5 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro 
Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso 
em: 20 jan. 2022. 
6 “O microssistema anticorrupção funda-se em premissas constitucionais notadamente as relativas à 
configuração do Estado brasileiro e dos direitos fundamentais que o limitam e as estabelecidas no art. 37 
da Constituição Federal de 1988.” Página 6 da Nota Técnica nº 1/2017 – 5 CCR. (BRASIL. Ministério 
Público Federal. 5ª Câmara – Combate à Corrupção. Estudo Técnico nº 01/2017 – 5 ª CCR, Brasília, set. 
2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/estudo-
tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view> Acesso em: 16 maio 2021). 
7 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
8 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Leis instituem colaboração compulsória contra crimes. Revista Consultor 
Jurídico, 19 nov. 2013. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-
instituem-colaboracao-compulsoria-crimes Acesso em: 26 maio 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-instituem-colaboracao-compulsoria-crimes
https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-instituem-colaboracao-compulsoria-crimes
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atos de investigação, quase que substituindo a autoridade policial em 
diversos casos (como na oitiva de empregados, apreensão interna de 
documentos e comunicações eletrônicas etc.). 
 

Embora a importância do Acordo de Leniência instituído pela Lei Anticorrupção 

seja reconhecida, muito se discute sobre a competência para a sua formalização, 

considerando as diversas entidades legitimadas no ordenamento jurídico brasileiro para 

aplicar sanções em relação a atos de corrupção e a abertura da própria Lei neste 

aspecto, não tendo atribuído a uma única entidade a competência para a celebração 

dos acordos e não tendo definido, de forma satisfatória, a participação de órgãos de 

controle. 

 

A análise sistemática do instituto da Leniência, regido por diferentes diplomas 

legais como as Leis Anticorrupção e Antitruste, e sob a ótica das sanções previstas na 

Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União 

(TCU), dentre outras que serão abordadas na presente pesquisa, indica a possibilidade 

de sobreposição de competências e penalidades gerando insegurança jurídica que 

pode, até mesmo, inviabilizar a decisão de uma pessoa jurídica em celebrar um Acordo 

de Leniência, mesmo que em adesão a colaborações já realizadas por pessoas físicas 

na esfera criminal.  

 

Isso ocorre, em grande medida, porque os efeitos do Acordo de Leniência da Lei 

Anticorrupção, na literalidade desta lei, não se estenderiam a outras entidades 

legitimadas a aplicar sanções pelos mesmos atos de corrupção objeto do acordo9, isso 

sem falar das multas administrativas cuja legitimidade para a aplicação pertence a 

entidades que não aquelas definidas no respectivo art. 16. 

 
9 Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e 
aplicação de penalidades decorrentes de: 
I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992; e 
II – atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e 
contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas – RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm


15 

 

 

Nesse sentido, Igor Sant Anna Tamasauskas10 pondera, na introdução da sua 

tese de doutorado versando sobre a Teoria das Redes e os Acordos de Leniência, que 

o problema foi o de que o modelo da leniência acabou sendo implementado no país à 

revelia de institucionalização mais adequada e de uma sistematização, por parte do 

legislador, em relação a normas já existentes e estruturas de Estado apropriadas para 

lidar com essa nova ordem. 

 

Diante de todos esses desafios que podem afetar a efetividade, a estabilidade e 

a segurança jurídica do Acordo de Leniência objetiva-se, ao final deste trabalho, propor 

uma alternativa para mitigar os impasses vivenciados na prática após a celebração de 

alguns acordos desde a edição da Lei até a presente data, tudo a partir da análise da 

competência fixada na Lei Anticorrupção e análise sistemática desta com a legislação 

contida no Microssistema Anticorrupção brasileiro. 

 

 
10 TAMASAUSKAS, Igor Sant'Anna. Acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. 2020. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-
22032021-132641/pt-br.php Acesso em: 02 set. 2021. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
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1 O ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

O Acordo de Leniência foi implementado no Brasil no âmbito do Direito 

Concorrencial, primeiramente com a edição da Lei nº 10.149/200011, que transformou o 

CADE em autarquia, e, posteriormente, foi consolidado com a edição da Lei nº 

12.529/201112 (“Lei Antitruste”), sendo ao final consagrado no âmbito da Lei 

Anticorrupção, tendo inspiração nos tratados internacionais que continham mecanismos 

de estímulo à cooperação como a Convenção da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)13. 

 

O Acordo de Leniência é um ato jurídico convencional, com natureza dúplice que 

agrega, de um lado, uma técnica especial e inovadora de investigação e obtenção de 

prova, e de outro, um meio de defesa. É baseado no reconhecimento e na confissão 

qualificada de práticas lesivas pela pessoa jurídica que delas se beneficiou, bem como 

na cooperação voluntária desta pessoa jurídica com a Administração Pública. 

 

É possível, inclusive, traçar um paralelo entre a leniência da pessoa jurídica com 

a colaboração da pessoa física, que, quando analisados sob a ótica do Estado, podem 

ser considerados como meios de obtenção de prova e, quando analisados sob a ótica 

da pessoa física ou da empresa, como meios de defesa. E esse meio de defesa, em 

ambos os casos, apenas pode ser exercido mediante uma confissão qualificada, ou 

 
11 BRASIL. Lei no 10.149, de 21 de dezembro de 2000. Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 8.884, 

de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em 
autarquia, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10149.htm Acesso em: 01 jun. 
2021.  
12 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei 
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
13 BRASIL. Controladoria-Geral da União. Convenção da OCDE, 22 jun. 2021. Disponível em:  
https://www.gov.br/cgu/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/articulacaointernacional/convencao-
da-ocde Acesso em: 20 jan. 2022. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.149-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10149.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
https://www.gov.br/cgu/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/articulacaointernacional/convencao-da-ocde
https://www.gov.br/cgu/ptbr/acessoainformacao/perguntasfrequentes/articulacaointernacional/convencao-da-ocde
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seja, com uma cooperação ativa, plena e contínua no âmbito de procedimentos 

administrativos ou judiciais sancionadores.  

 

Em outras palavras, o Estado apenas irá flexibilizar o seu poder dever 

sancionador e conceder qualquer benefício em um Acordo de Leniência mediante a 

obtenção de provas e à cooperação ativa, contínua e necessária da empresa 

colaboradora para que o processo acusatório atinja um resultado “útil” (efetivo). 

 

Há divergência no entendimento de que, se esse resultado “útil” ou efetividade, 

necessariamente precisa representar uma decisão administrativa ou judicial 

condenatória contra as demais partes envolvidas nos ilícitos revelados no acordo, seja 

de leniência, seja de colaboração. 

 

O Acordo de Leniência possui, portanto, tanto um viés repressor ou 

retrospectivo, quando aplica à empresa uma multa14 e a obrigação de assumir as 

consequências dos atos de corrupção ocorridos no âmbito de sua gestão, como um 

viés de incentivo ou prospectivo, na medida em que a empresa também assume 

obrigações de aperfeiçoamento de práticas, governança e implementação de sistemas 

mais rígidos de conformidade, sendo uma mudança relevante e um marco que 

impactará a vida da empresa dali em diante. 

 

1.1 O acordo de leniência e o novo paradigma do direito administrativo 

sancionador 

 

O Direito Administrativo nasce com o Estado de Direito, na medida em que a 

Administração passa a exercer seus poderes de forma controlada e controlável, em 

contraposição ao poder ilimitado anteriormente exercido. Com a evolução do Direito 

Administrativo, a participação dos administrados nos processos decisórios da 

 
14 John C. Coffee Jr. - Diretor do Centro de Governança da Universidade de Columbia, inclusive defende 
a aplicação de equity fines, como será abordado em tópico específico mais adiante (COFFE JR., John C. 
Corporate Crime and punishment: The Crisis of under enforcement. Berret-Koehler Publishers, 2020). 
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Administração foram e continuam sendo cada vez mais intensificadas, assim como a 

interação e o processo comunicativo, dando origem ao que a doutrina administrativista 

chama de “atuação administrativa consensual”15, como será exposto na presente 

pesquisa 

 

Esse movimento não implica necessariamente em algum retrocesso, no que se 

refere à necessidade de controle da Administração, que ainda está submetida ao 

princípio da legalidade, como também será abordado mais adiante. Também é mantido 

o Estado de Direito na medida em que a negociação, da qual a Administração é parte, 

encontra limites não apenas nos princípios da legalidade e da moralidade 

administrativa, como também na indisponibilidade do interesse público. 

 

Manoela Barbosa Machado Ribeiro, ao citar a doutrinadora Gabriela de 

Carvalho16 em sua tese de mestrado, versando sobre a negociação no direito 

administrativo17, reflete sobre a questão do necessário e natural vínculo entre a 

Administração e os administrados que passa a ser marcado pela negociação: 

 

No ramo do Direito Administrativo, os pilares da supremacia e da 
indisponibilidade dos interesses públicos podem servir como justificativa 
precipitada para afastar a existência de negociação no ambiente público. 
Entretanto, a evolução na forma de gestão pela Administração Pública 
tem contribuído para superar esse entendimento, sendo cada vez mais 
comum se falar em conceitos como “administração consensual” ou 
“administrar por contrato”, o que demonstra que não há como extirpar a 
negociação de todo e qualquer ramo do Direito, afinal, mesmo nesse 

 
15 Tema da tese de Doutorado da Professora Juliana Bonacorsi de Palma. (PALMA, Juliana Bonacorsi 
de. Atividade normativa da administração pública: estudo do processo administrativo normativo. 2014. 
Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2014. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-18052017-131051/pt-br.php 
Acesso em: 20 jan. 2022). 
16 CARVALHO, Gabriela de. A nova administração pública e o direito administrativo. Fórum 
Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 158, p. 37-48, abr. 2014, p. 38. Disponível em: 
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2014/05/A-nova-Administracao-Publica-e-o-direito-
administrativo.pdf. Acesso em: 12 maio 2021. 
17 RIBEIRO, Manoela Barbosa Machado. A negociação no Direito Administrativo: uma perspectiva 
sobre o acordo de leniência. 2018. 174 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-
Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 24. Disponível 
em: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21900 Acesso em: 20 jan. 2022. 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-18052017-131051/pt-br.php
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2014/05/A-nova-Administracao-Publica-e-o-direito-administrativo.pdf
http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-content/uploads/2014/05/A-nova-Administracao-Publica-e-o-direito-administrativo.pdf
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21900
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ambiente, é possível, com base na lei, harmonizar interesses públicos 
incidentes no caso concreto por intermédio do processo de negociação. 

 

Entrando mais especificamente na seara do Direito Administrativo sancionador, 

campo onde surgirão as questões que envolvem a presente pesquisa, o sistema que foi 

adotado pelo Estado brasileiro para o tratamento dos atos de corrupção foi o de 

natureza predominantemente repressiva, com a previsão de sanções severas em caso 

de detecção destas práticas ilícitas com o objetivo de evitar as incidências das mesmas. 

Neste contexto, o poder de polícia da Administração Pública sempre buscou prevenir a 

ocorrência e a prática de atos ilícitos contra si, a partir da função dissuasória da sanção 

estatal.  

 

O Estudo Técnico nº 1/2017, da 5ª Câmara de Combate à Corrupção do 

Ministério Público Federal (MPF)18, exemplifica outras áreas do Direito em que o Estado 

possui atuação sancionatória e repressora, tais como o Direito Ambiental, o Direito do 

Consumidor e Direito do Trabalho.  

 

No que se refere ao controle à corrupção, entretanto, essa atuação 

exclusivamente repressora, sancionatória e verticalizada da Administração Pública 

demonstrou-se não ser tão eficiente diante da pouca cooperação com o cidadão 

administrado19  

 

O Estado brasileiro, assim como os outros Estados, não dispõe de um sistema 

ótimo de prevenção de ilícitos contra ele e passou a considerar a negociação com as 

partes que cometem ilícitos como forma de, com a colaboração destes e com a 

 
18 BRASIL. Ministério Público Federal. 5ª Câmara – Combate à Corrupção. Estudo Técnico nº 01/2017 – 
5ª CCR, Brasília, set. 2017. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view Acesso em: 16 
maio 2021. 
19 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. 510-511, 2015. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
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chamada “terceirização” das investigações para as empresas, obter uma economia de 

seus instrumentos persecutórios20.  

 

Isso porque as dificuldades em sancionar crimes de corrupção complexos é um 

consenso, não apenas em relação às pessoas físicas como, principalmente, em relação 

às jurídicas. É por esse motivo que a colaboração, em ambos os casos, vem sendo 

incentivada e chancelada pelas decisões do STF.  

 

Em relação à colaboração premiada, Andrey Borges de Mendonça21 pontua, em 

seu artigo publicado no livro que compila diversas abordagens sobre a colaboração 

premiada: 

 

No Brasil, a colaboração premiada teve seu procedimento regulado 
apenas a partir de 2013, com a Lei 12.850. Nada obstante o pouco 
tempo, o instituto difundiu-se de maneira rápida e aparentemente 
definitiva, ao menos em determinada parcela de criminalidade, em 
especial a econômica. O grande número de casos em que houve tais 
acordos no âmbito da operação Lava Jato, a maior segurança 
decorrente da regulamentação legal e, ainda, as diversas decisões 
judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, confirmando e 
chancelando o instituto e suas balizas, certamente contribuíram para a 
difusão rápida do instituto. 

 

Na mesma linha, afirma Francisco Schertel Mendes22 em relação aos programas 

de leniência: 

 

Uma característica comum das redes e cartéis de corrupção é a 
presença de sérios obstáculos enfrentados pelas autoridades policiais 
no julgamento dos indivíduos responsáveis pela prática dos delitos. A 
persecução desses tipos de crimes enfrenta limitações estruturais que 
tornam o custo da investigação de condutas suspeitas particularmente 

 
20 BECKER, Gary S. Crime and Punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, v. 
76, n. 2, mar/apr. 1968.  
21 MENDONÇA, Andrey Borges de. Os benefícios possíveis na colaboração premiada entre a legalidade e 

a autonomia da vontade. In: BOTTINI, Pierpaolo Cruz; MOURA, Maria Thereza de Assis (Coords.). 
Colaboração Premiada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 63. 
22 MENDES, Francisco Schertel. Leniency Policies in the Prosecution of Economic Crimes and 

Corruption and Search for Truth in Brazilian and German Law. Nomos Verlagsgesellschaft, 2021, p. 
96 e 107. 
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alto e criam desafios particulares para a aplicação efetiva do direito 
penal. 
(…) 
O reconhecimento obtido pelas políticas de leniência está diretamente 
associado à sua capacidade de melhorar a repressão de indivíduos e 
organizações que ocupam posições centrais na sociedade23. 

 
 

Assim, a colaboração das pessoas físicas e das empresas nas investigações, 

internas e externas, para a apuração de atos de corrupção é a solução que se 

vislumbra para uma maior eficácia na penalização daquelas condutas. 

 

Essa via também é indicada por John C. Coffee Jr.24, ao trazer as alternativas 

para a resposta de como o Estado pode economizar com os custos de investigação: 

 

A investigação terceirizada 
Precisando de assistência (incluindo uma parte que possa financiar os 
custos da investigação), os promotores recorreram à corporação e 
ofereceram acordos de acusação diferidos (ou mesmo acordos de não 
acusação) em troca de uma investigação interna completa. Conforme 
enfatizado ao longo deste livro, a corporação tem a vantagem 
comparativa na investigação porque pode obrigar seus funcionários e 
agentes a cooperar (ou a enfrentar rescisão) e pode pesquisar mais 
facilmente seus próprios registros e e-mails corporativos.25. 

 

Ambas as referências acima vão de encontro com as noções de economia 

aplicada ao Direito (Law and Economics) e a eficiência, por ela, tão preconizada. 

 
23 Do original: “A shared characteristic of corruption networks and cartels is the presence of serious 
obstacles faced by law enforcement authorities in the prosecution of the individuals responsible for the 
commitment of the offenses. The prosecution of these types of crimes faces structural limitations which 
make the cost of investigating suspicious conduct particularly high and create particular challenges for the 
effective enforcement of criminal law.   
(…) 
The recognition obtained by leniency policies is directly associated with their capacity to improve the 
prosecution of individuals and organizations that occupy central positions in society”. 
24 COFFE JR., John C. Corporate Crime and punishment: The Crisis of under enforcement. Berret-
Koehler Publishers, 2020, p. 142. 
25 Do original: “The Outsourced Investigation. Needing assistance (including a party that can fund the 
costs of the investigation), prosecutors have turned to the corporation and offered deferred prosecution 
agreements (or even non prosecution agreements) in return for a thorough internal investigation. As 
stressed throughout this book, the corporation has the comparative advantage at investigation because it 
can compel its employees and agents to cooperate (or face termination) and it can more easily search its 
own records and corporate emails”. 
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Conforme esta linha de raciocínio, a busca do interesse público deve considerar 

critérios de eficiência a serem adotados pela Administração Pública na gestão dos 

interesses da sociedade, com a adoção de medidas que sejam mais eficazes para 

atingir o fim pretendido, que é o combate de atos que possam vir a prejudicar esses 

interesses. Os pilares que sustentam o Acordo de Leniência, ainda segundo esse 

entendimento, são o aumento da capacidade investigativa do Estado e a maior punição 

dos atos de corrupção, na medida em que com as colaborações será revelada uma 

maior quantidade destas práticas. 

 

A consensualidade resulta, também, na cooperação entre a Administração 

Pública e o particular para a prevenção à própria ocorrência do ilícito, sendo 

instrumento para a indução a comportamentos positivos e permitindo à administração 

atingir seus objetivos de forma pacífica e com postura conciliadora, o que reduz os 

conflitos sociais e representa uma economia na gestão dos interesses públicos. 

 

Assim, espera-se, daquela empresa que cooperar com a Administração, que 

exerça ações para ressarcir os danos decorrentes dos atos ilícitos praticados (elemento 

repressivo da colaboração), bem como que adote providências de modo a prevenir a 

ocorrência de novos atos ilícitos (elemento preventivo da colaboração), em especial, na 

mesma pessoa jurídica ou entre o grupo de empresas da qual ela faz parte.  

 

Certamente, o maior benefício da introdução da consensualidade no direito 

sancionador administrativo refere-se ao elemento prospectivo da colaboração, uma vez 

que abre um novo campo para o Poder Público atuar no sentido de prevenir a 

ocorrência de atos ilícitos, por meio da indução aos mais variados comportamentos 

positivos por parte da empresa, ao contrário da tradicional e limitada visão 

exclusivamente sancionatória que possibilita, unicamente, a dissuasão à prática de 

determinada conduta tipificada em lei com a sanção de comportamentos passados. 

 



23 

 

 

Isso tudo em linha com os principais tratados internacionais versando sobre a 

corrupção já citados neste trabalho, quais sejam, a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, ratificada pelo Decreto nº 5.015/200426 e a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ratificada pelo Decreto nº 

5.687/200627, também conhecida como Convenção de Mérida. 

 
26  Art.26 Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da lei 
1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem ou 
tenham participado em grupos criminosos organizados: 
a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e produção 
de provas, nomeadamente 
i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos criminosos 
organizados; 
ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados; 
iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar; 
b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de contribuir para privar 
os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime. 
2. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, nos casos pertinentes, de reduzir a pena de que 
é passível um argüido que coopere de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores 
de uma infração prevista na presente Convenção. 
3. Cada Estado Parte poderá considerar a possibilidade, em conformidade com os princípios 
fundamentais do seu ordenamento jurídico interno, de conceder imunidade a uma pessoa que coopere 
de forma substancial na investigação ou no julgamento dos autores de uma infração prevista na presente 
Convenção. 
4. A proteção destas pessoas será assegurada nos termos do Artigo 24 da presente Convenção. 
5. Quando uma das pessoas referidas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontre num Estado Parte e 
possa prestar uma cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os 
Estados Partes em questão poderão considerar a celebração de acordos, em conformidade com o seu 
direito interno, relativos à eventual concessão, pelo outro Estado Parte, do tratamento descrito nos 
parágrafos 2 e 3 do presente Artigo. 
2. Para se tornar Parte num protocolo, um Estado ou uma organização regional de integração econômica 
deverá igualmente ser Parte na presente Convenção. 
3. Um Estado Parte na presente Convenção não estará vinculado por um protocolo, a menos que se 
torne Parte do mesmo protocolo, em conformidade com as disposições deste. 
4. Qualquer protocolo à presente Convenção será interpretado conjuntamente com a presente 
Convenção, tendo em conta a finalidade do mesmo protocolo. 
4. As entregas vigiadas a que se tenha decidido recorrer a nível internacional poderão incluir, com o 
consentimento dos Estados Partes envolvidos, métodos como a intercepção de mercadorias e a 
autorização de prosseguir o seu encaminhamento, sem alteração ou após subtração ou substituição da 
totalidade ou de parte dessas mercadorias. (BRASIL. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. 
Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm Acesso em: 16 maio 2021). 
27 Art. 37 Cooperação com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei 
1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou 
que tenham participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção que 
proporcionem às autoridades competentes informação útil com fins investigativos e probatórios e as que 
lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, 
assim como recuperar esse produto. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.015-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
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A Lei Anticorrupção foi editada em um contexto em que se reconhece a 

consensualidade no âmbito do direito sancionador administrativo brasileiro, sendo os 

acordos de leniência, (assim como, no âmbito criminal, os acordos de colaboração 

premiada das pessoas físicas), instrumentos eficazes de controle à corrupção, em 

especial, em relação à identificação e à punição dos responsáveis pela prática dos atos 

ilícitos. 

 

Para tanto, basta verificar o alargamento das investigações no curso da 

Operação Lava Jato em relação aos atos ilícitos cometidos no âmbito das empresas 

investigadas no bojo desta operação, o que seria impossível sem a utilização dos 

mecanismos consensuais de composição e transação no plano do direito criminal e do 

direito administrativo sancionador. 

 

Os acordos de leniência, por sua vez, não deixam de estipular multas 

significativas, de natureza administrativa, para a compensação do dano social causado 

pelos atos de corrupção cometidos pelas empresas. Essas multas, entretanto, não 

afastam a responsabilidade pela recomposição do dano ao erário, conforme dispõe a 

própria Lei Anticorrupção, o que também será objeto de análise nesta pesquisa.   

 

 
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigação de pena 
de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento dos 
delitos qualificados de acordo com a presente Convenção. 
3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios 
fundamentais de sua legislação interna, a concessão de imunidade judicial a toda pessoa que preste 
cooperação substancial na investigação ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a 
presente Convenção. 
4. A proteção dessas pessoas será, mutatis mutandis, a prevista no Artigo 32 da presente Convenção. 
5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontrem em um Estado 
Parte e possam prestar cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os 
Estados Partes interessados poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em 
conformidade com sua legislação interna, a respeito da eventual concessão, por esse Estrado Parte, do 
trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo. 
BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada 
pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.687-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm
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O Estado também obtém, mediante a colaboração das empresas com a Justiça, 

informações e provas essenciais para a conclusão de investigações relevantes, com a 

significativa redução de seus custos. 

 

Diante deste cenário, as questões postas em Juízo e relativas à aplicação e à 

execução dos acordos de leniência já firmados vêm sendo balizadas pelo entendimento 

contemporâneo de se reconhecer a consensualidade na Administração Pública como a 

melhor forma de combater ilícitos administrativos, especialmente quando praticados 

através de meios sofisticados, assim como pela necessidade de se assegurar os efeitos 

dos acordos firmados pelas empresas que decidem colaborar, em todas as esferas. 

 

1.2 O acordo de leniência e a tutela do interesse público 

 

Inicialmente, é importante sinalizar que, embora a celebração dos acordos de 

leniência previstos na Lei Anticorrupção seja o enfoque desta pesquisa, a análise de 

tais acordos implica, necessariamente, no debate acerca da tutela do interesse público 

e da possibilidade da Administração negociar e dispor acerca destes interesses na 

medida em que, nestes acordos, os órgãos administrativos competentes e 

sancionadores deixam de aplicar uma série de sanções que seriam das respectivas 

atribuições. 

 

Nesse sentido, nunca é demais relembrar que o principal pilar do Direito 

Administrativo é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 

particular e a sua indisponibilidade, cabendo destacar a separação feita pela doutrina 

moderna entre o interesse público primário que se reveste de indisponibilidade de forma 

absoluta com amparo na CF/88, do interesse público secundário. 

 

Há debate, inclusive, sobre a dificuldade de se definir o real conceito de interesse 

público nos dias atuais, não só em razão desta importante distinção entre o interesse 

público primário e secundário como, também, pelas inúmeras hipóteses em que existe a 
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possibilidade legítima de se dispor de alguns interesses públicos considerados 

“primários” no ordenamento jurídico brasileiro, com base nas legislações editadas após 

a CF/88. Isso decorre do fato de que a sociedade é altamente complexa e mutante, o 

que requer a reavaliação destas noções na medida de sua evolução. 

 

Essa é a conclusão a que também chega Fernanda Marinela28, ao ponderar que 

muitos pretendem desconstruir de vez o princípio da supremacia do interesse público, 

pretensão com a qual, entretanto, a autora não se alinha, entendendo que, para a 

solução deste impasse, basta os aplicadores do mencionado princípio contextualizá-lo 

conforme o ordenamento legal e constitucional vigente. 

 

O exercício que sempre precisa ser feito quanto à negociação pela 

Administração Pública é o de verificar se esta negociação respeita os princípios 

constitucionais e está dentro dos limites impostos pela lei. Além disso, a negociação 

dos acordos de leniência deve representar a maneira mais eficiente de atingir o 

interesse público naquele caso concreto. 

 

Em outras palavras, o conteúdo do Acordo de Leniência sempre terá como limite 

o interesse público, não abrindo, nem mesmo a Lei Anticorrupção, nestes casos, 

espaço para a negociação pela Administração Pública em detrimento deste interesse. 

 

Tanto é assim que, mesmo havendo a possibilidade de se celebrar o acordo, 

este não pode dispor sobre o ressarcimento ao erário do dano decorrente das práticas 

ilícitas, o que, para Márcio de Aguiar Ribeiro29, não poderia ser diferente, justamente 

pelo fato de que a recomposição do patrimônio público violado não pode ser objeto de 

disposição pela Administração por constituir interesse público primário. 

 

 
28 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 72. 
29 RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Responsabilização administrativa de pessoas jurídicas à luz da lei 
anticorrupção empresarial. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 
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Pode-se concluir, assim, que essa mudança de paradigma que passa a prestigiar 

a consensualidade no Direito Administrativo sancionador faz com que seja necessário 

tratar a matéria com um novo olhar, interpretando esses diversos institutos importados 

do sistema de common law e, atualmente, aplicados no ordenamento jurídico brasileiro 

de forma conexa, estruturada e eficaz, com o objetivo de se obter maiores e melhores 

resultados na tutela dos interesses públicos. 

 

1.2.1 O princípio da eficiência da administração pública 

 

Para a Administração Pública, a principal bandeira que se levanta em relação à 

vantagem do Acordo de Leniência é a maior eficácia na obtenção de resultados e a 

eficiência em relação aos métodos persecutórios, com a otimização de meios e, 

inclusive, a redução de prazos de investigação, assim como na maior recomposição dos 

danos ao erário decorrentes de atos de corrupção, na medida em que esses atos são 

objeto de confissão. Isso sem falar no incentivo à mudança de comportamentos em 

prevenção à ocorrência de novos atos, evitando-se, assim, a necessidade e custos 

futuros com uma nova atuação repressiva do Estado. 

 

A eficiência demonstra-se, assim, não apenas uma vantagem, como também 

uma condição para que o órgão competente ou legitimado celebre o acordo de 

leniência, tal como definiu o próprio TCU em decisão proferida em sede de Tomada de 

Contas30: “basicamente, só haverá acordo se, na ótica do Estado, os benefícios (melhor 

investigação) superarem os custos (menor punição para aquele agente) e, sob a ótica 

do agente privado, se a revelação das informações for preferível ao risco de punição”. 

 

Essa condição se consubstancia quando o interesse público é atendido e há a 

economia de recursos do Estado na investigação dos atos de corrupção, especialmente 

porque se trata de atos sofisticados e cometidos através de empresas ou, até mesmo, 

 
30 BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC nº 023.409/2016-9, DJ 15/02/2017. Disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm 
Acesso em: 02 de setembro de 2021. 

https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
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grupos de empresas que dificilmente seriam desvendados sem que houvesse a 

colaboração destas.  

 

Um outro elemento que pode agregar a eficiência dos acordos de leniência para 

a Administração Pública é a sua abrangência. No Brasil, por exemplo, a revelação de 

informações e evidências que sinalizaram a existência de corrupção sistêmica no cerne 

do poder político do país foram e continuam sendo de extrema relevância. 

 

1.2.2 A continuidade das atividades da empresa colaboradora e o cumprimento de sua 

função social 

 

Para a empresa colaboradora, por outro lado, a principal vantagem em celebrar 

um acordo de leniência é a de manter as suas atividades empresariais, contribuindo, ao 

mesmo tempo, com investigações internas que irão ajudar a elucidar atos investigados 

pela Administração Pública. 

 

Inclusive, essa transferência de responsabilidade em relação às investigações de 

atos de corrupção e o impacto que as empresas podem vir a sofrer com ela já estão 

sendo considerados, por parte da doutrina, como um encarecimento das atividades 

econômicas, como entendem os advogados Davi de Paiva Costa Tangerino e Salo de 

Carvalho31: 

 
Um dos fatores que globalmente tem encarecido as atividades 
econômicas — e não se está a dizer que isso seja necessariamente um 
mal — é a carga de autorregulação que as empresas vêm assumindo na 
condução de suas atividades. 
Elas têm que, no lugar do Estado, fiscalizar a (i) licitude da origem dos 
recursos de seus clientes (para fins de lavagem de capitais e combate 
ao terrorismo, por exemplo); fiscalizar a (i) licitude das interações de 
todos os seus funcionários e terceiros com o poder público, para fins de 

 
31 TANGERINO, Davi de Paiva Costa; CARVALHO, Salo de. Ambiente de Incertezas no Brasil criminaliza 
atividades econômicas. Revista Consultor Jurídico, 03 fev. 2018. Disponível em:  
https://www.conjur.com.br/2018-fev-03/opiniao-ambiente-incertezas-brasil-criminaliza-atividades-
economicas Acesso em: 06 dez. 2021. 

https://www.conjur.com.br/2018-fev-03/opiniao-ambiente-incertezas-brasil-criminaliza-atividades-economicas
https://www.conjur.com.br/2018-fev-03/opiniao-ambiente-incertezas-brasil-criminaliza-atividades-economicas
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Lei Anticorrupção; fiscalizar a (i) licitude das interações de seus 
funcionários com os concorrentes, para fins de normas antitruste; etc. 

 

A manutenção das empresas e da função social por elas exercida também é de 

interesse do Estado, seja pelos tributos recolhidos aos cofres públicos, seja pelo 

número de postos de trabalho mantidos, seja pelo segmento da indústria nacional que 

ela representa ou seja, por fim, pela capacidade da empresa em contribuir com a 

fiscalização da licitude das atividades desenvolvidas neste setor. 

 

Essa vantagem do acordo se alinha ao conceito do self-cleaning do direito norte-

americano32, que vê nos acordos o objetivo de reabilitar a empresa, mantendo a função 

social por ela exercida e impondo alguns procedimentos para que não ocorram novos 

atos de corrupção em suas atividades, sem que haja um enfoque tão punitivo.  

 

A punição excessiva ao ponto de levar uma empresa à falência, ainda que diante 

do cometimento de atos de corrupção, não é de interesse de nenhuma das partes 

envolvidas neste controle, nem mesmo da sociedade, diante da importância social e 

econômica das empresas. 

 

Pode-se, inclusive, concluir que a recente edição da Lei nº 14.230, de 25 de 

outubro de 202133, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, 

prestigiou esse entendimento, na medida que preconiza que sejam considerados os 

 
32 STOCO, Isabela Maria; MARTINS, Daniel Muller. A reabilitação de empresas no âmbito das 
contratações públicas à luz do direito brasileiro anticorrupção. FAE Caderno PAIC, v. 18, n. 1, 2017, p. 
11. Disponível em:  https://cadernopaic.fae.emnuvens.com.br/cadernopaic/article/view/245 Acesso em: 20 
jan. 2022. 
33 Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções 
penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 
§ 3º Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e 
sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. 
§ 7º As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta Lei e na Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. (BRASIL. Lei nº 
14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre 
improbidade administrativa. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2021/Lei/L14230.htm#art1 Acesso em: 20 jan. 2022). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
https://cadernopaic.fae.emnuvens.com.br/cadernopaic/article/view/245
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
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efeitos econômicos e sociais das sanções sobre os atos de improbidade, assim como 

seja observado o princípio constitucional do non bis in idem. 

 

Embora tenha esse sido o espírito dos principais acordos de leniência já 

celebrados no Brasil sob a vigência da Lei Anticorrupção, especialmente aqueles 

firmados com as empresas do setor de construção civil envolvidas nas investigações da 

Operação Lava Jato34, não foi o que veio a ocorrer em relação àquele setor, na medida 

em que a maioria das empresas entraram em recuperação judicial após a celebração 

dos acordos e ainda enfrentam dificuldades na retomada de suas atividades. 

 

1.3 O acordo de leniência e o princípio da legalidade 

 

Considerando tudo o que já foi exposto, no que se refere à consensualidade e o 

direito administrativo sancionador moderno, assim como a vasta legislação na qual já se 

dispõe a transação pela Administração, especialmente a previsão do Acordo de 

Leniência na Lei Antitruste e na própria Lei Anticorrupção, não há maiores 

questionamentos em relação ao atendimento do Princípio da Legalidade. 

 

Neste contexto, destaca-se, a título de exemplo, a Lei Federal nº 7.347/8535 que 

trata da ação civil pública e prevê a celebração de compromisso de ajustamento de 

conduta, a Lei Complementar (LC) nº 73/9336 que permite ao Advogado-Geral da União 

transigir nas ações de interesse da União, a Lei Federal nº 9.469/9737 que prevê a 

 
34 VALOR ECONÔMICO. Construtoras da Lava Jato tentam se reerguer, 28 maio 2021. Disponível 
em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/28/construtoras-da-lava-jato-tentam-se-
reerguer.ghtml Acesso em: 02 set. 2021. 
35 BRASIL. Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
36 BRASIL. Lei complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-
Geral da União e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
37 BRASIL. Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4º da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em 
que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/28/construtoras-da-lava-jato-tentam-se-reerguer.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/28/construtoras-da-lava-jato-tentam-se-reerguer.ghtml
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2073-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.469-1997?OpenDocument
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possibilidade da realização de acordos ou transações para previnir ou encerrar litígios 

envolvendo órgãos públicos, a Lei da Mediação de Particulares no âmbito da 

Administração Pública (Lei nº 13.140/2015)38. 

 

Soma-se, ao acima exposto, toda a legislação considerada no âmbito do 

Microssistema Anticorrupção brasileiro, sobre o qual se discorrerá no próximo tópico 

dada a sua relevância para esta pesquisa. 

 

1.3.1 O microssistema anticorrupção brasileiro 

 

O Microssistema Anticorrupção brasileiro é composto de normas constitucionais, 

de normas relacionadas aos Princípios da Administração Pública e da Moralidade 

Administrativa e de diversas legislações ordinárias a destacar: o Código Penal Brasileiro 

(Decreto-Lei nº 2.848/40), Lei do Impeachment (Lei nº 1.079/50), Lei da Ação Popular 

(Lei nº 4.717/65), Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), Regime jurídico dos servidores 

públicos federais (Lei nº 8.212/90), Lei de Inelegibilidades (LC nº 64/90), LIA (Lei nº 

8.429/92, Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/92), Lei 

nº 8.730/93 que obriga a apresentação e atualização de bens na posse em cargos 

públicos, Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/97), Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 

9.613/98), Lei da Compra de Votos (Lei nº 9.840/99), Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC nº 101/2000), Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010), Lei de Conflito de Interesses na 

Administração Pública Federal (Lei nº 12.813/2013), Lei do Regime Diferenciado de 

Contratações – RDC (Lei nº 12.462/2011), Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 

12.529/2011), Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015), Lei das 

Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013), Lei da Mediação de Particulares no 

 
pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei nº 8.197, de 27 de junho de 1991, e 
a Lei nº 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9469.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
38 BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e 
revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9469.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.140-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm
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âmbito da Administração Pública (Lei nº 13.140/2015) e Pacote Anticrime (Lei nº 

13.964/2019). 

 

Além do arcabouço acima, há também os tratados e convenções internacionais 

como a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos 

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Decreto nº 3.678/2000), a 

Convenção Interamericana contra a Corrupção (Decreto nº 4.410/2002), a Convenção 

das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto nº 5.015/2004) 

e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto nº 5.687/2006). 

 

Através da análise desta legislação é possível depreender que são inúmeros os 

órgãos competentes para atuar no Microssistema Anticorrupção, tais como o Poder 

Judiciário, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal (MPF), 

os Ministérios Públicos estaduais, a Advocacia-Geral da União (AGU), o TCU, dentre 

outros. Estes órgãos assumem competências privativas, comuns, complementares e, 

muitas vezes, até concorrentes. 

 

Neste aspecto, a questão a ser enfrentada em relação ao Acordo de Leniência é 

a possibilidade de bis in idem diante a ausência de colaboração institucional entre todas 

essas partes envolvidas do lado do Estado. Isso porque, caso não haja uma 

coexistência racional e a aplicação harmônica de todas as diversas sanções em uma 

interpretação das Leis de maneira coerente com Microssistema Anticorrupção brasileiro, 

consequências indesejadas, ou seja, justamente aquelas contrárias ao espírito da Lei 

Anticorrupção, poderão acontecer, em especial a perda da eficiência administrativa. 

 

É por isso que James Mahoney e Kathleen Thelen39 defendem que a conversão 

institucional ocorre quando as regras permanecem formalmente as mesmas, mas 

passam a ser interpretadas de maneira diferente conforme o contexto em que se 

inserem. 

 
39 MAHONEY, James; THELEN Kathleen. A Theory of Gradual Institutional Change: Explaining 
institutional change: ambiguity, agency and power. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 17. 
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A pluralidade de competências institucionais não deve resultar na incoerência e 

na ineficácia do sistema de colaboração brasileiro, na medida em que o agente 

colaborador seja desincentivado a fazê-lo por continuar exposto a sanções dos demais 

órgãos com os quais não tenha sido formalizado algum acordo em relação aos mesmos 

fatos aos quais entregou as informações e provas que, em tese, não deveriam ser 

usadas contra si mesmo. 

 

É o Microssistema Anticorrupção brasileiro, portanto, o principal balizador para a 

interpretação das diversas Leis que estabelecem sanções em relação a atos de 

corrupção, especialmente a Lei Anticorrupção e a Lei de Improbidade Administrativa. 

 

1.4 O acordo de leniência e a lei de improbidade administrativa 

 

No Brasil, os atos de corrupção ou de improbidade administrativa estão 

suscetíveis à responsabilização da pessoa jurídica em diversas esferas, no campo 

administrativo, regulatório, assim como em relação possíveis medidas civis de 

ressarcimento, o que representa, como já citado neste trabalho, a intenção de uma forte 

atuação estatal na repressão a tais atos. A lógica é a de que a punição que o agente 

espera receber seja maior que o benefício obtido com o crime. 

 

O tema dos efeitos do Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção em relação às 

infrações que também configurem atos de improbidade administrativa e estejam, 

portanto, sujeitas também às sanções previstas na Lei nº 8.429/9240 (Lei de 

Improbidade Administrativa) foi objeto de bastante debate: i) primeiro, em razão da 

antiga vedação contida no Art. 17, § 1º da Lei de Improbidade Administrativa até a 

 
40 BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.429-1992?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
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edição da Lei nº 13.964/201941 (“Pacote Anticrime”); (ii) segundo, pela então 

possibilidade de dupla penalização com base na Lei Anticorrupção e com base na Lei 

de Improbidade Administrativa até a edição da Lei nº 14.230/202142. 

 

Em relação ao primeiro ponto, é importante relembrar que a redação anterior do 

Art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, na interpretação de parte da doutrina 

vigente na época, consistia em impedimento à celebração de acordos ou qualquer 

espécie de conciliação em relação à atos de improbidade, entendimento que, por sua 

vez, impedia que a celebração de Acordo de Leniência versando sobre estes atos 

refletisse na extensão dos benefícios concedidos na leniência em relação às sanções 

previstas na Lei de Improbidade ou na Ação de Improbidade, quando já em curso. 

 

Apesar do entendimento acima exposto, grande parte dos aplicadores do Direito 

já fazia uma interpretação sistemática da Lei de Improbidade com o Microssistema 

Anticorrupção mesmo antes da alteração advinda do Pacote Anticrime, entendendo que 

não havia essa vedação aos acordos em sede de improbidade e nem à 

transversalidade dos efeitos dos acordos de leniência da Lei Anticorrupção quanto às 

sanções dispostas na Lei de Improbidade Administrativa pelos mesmos fatos. 

 

Igor Sant Anna Tamasauskas43 afirma, em sua tese de doutorado, que “foi a 

compreensão de haver esse microssistema que permitiu a interpretação derrogatória do 

art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92 e, por via de consequência, a celebração dos primeiros 

acordos de leniência com o MPF”. 

 

 
41 BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual 
penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm Acesso 
em: 16 maio 2021. 
42 BRASIL. Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
dispõe sobre improbidade administrativa. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2021/Lei/L14230.htm#art1 Acesso em: 20 jan. 2022. 
43 TAMASAUSKAS, Igor Sant'Anna. Acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. 2020. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020, p. 153. Disponível em:  
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php Acesso em: 02 set. 
2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.964-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
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Neste sentido, também concluiu Nicolau Dino44, em seu artigo, versando sobre a 

prova no enfrentamento à macrocriminalidade:  

 

Em síntese, a efetividade da cooperação numa via persecutória deve 
repercutir nas demais. Entendimento em sentido contrário implicaria 
irremediável quebra de postulados da proteção da boa-fé e da 
confiança, debilitando seriamente a segurança jurídica. 

 

Em relação ao segundo ponto, como é notório, a Lei de Improbidade 

Administrativa prevê inúmeras sanções para os atos que resultem em enriquecimento 

ilícito, dano ao erário e ofensa aos Princípios da Administração Pública, sanções que 

podem ser aplicadas, no que couber, às empresas que tenham induzido ou concorrido 

para a prática do ato ou se beneficiado dele.  

 

Assim, as pessoas jurídicas que estavam sujeitas às sanções administrativas da 

Lei Anticorrupção e que vinham a colaborar com Justiça firmando um acordo de 

leniência também poderiam estar sujeitas, pelos mesmos atos lesivos, às sanções da 

Lei de Improbidade Administrativa, já que a Lei Anticorrupção45 dispõe expressamente 

que as sanções por atos de improbidades não são afetadas. 

 

É por esse motivo que Rogério Sanches e Rene Souza46, ao comentar o Art. 30 

da Lei Anticorrupção anteriormente à alteração da Lei de Improbidade, concluíram pela 

independência da Lei Anticorrupção em face daquela: 

 
44 DINO, Nicolau. A Colaboração Premiada na Improbidade Administrativa: Possibilidade e Repercussão 
Probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. A Prova no 
enfrentamento à Macrocriminalidade. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 632. 
45 Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e 
aplicação de penalidades decorrentes de: 
I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992; e 
II – atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e 
contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas – RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. (BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021). 
46 CUNHA, Rogério Sanches; SOUZA, Renee do Ó. Lei Anticorrupção Empresarial – Lei n. 
12.846/2013. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 212. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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A Lei Anticorrupção ressalvou textualmente a independência de 
instâncias de responsabilização, apoiando-se no critério da norma 
sancionadora aplicável. Admite, expressamente, a cumulação de suas 
sanções com as penas previstas nas Leis nº 8.429/1992 (improbidade 
administrativa), nº 8.666/1993 (licitações e contratos) e nº 12.462/2011 
(RDC), caso o ato praticado represente ilícito tipificado em mais de uma 
norma. 

 

Assim, até a edição da Lei nº 14.230/202147, não havia dúvidas de que a 

concorrência de ambas as legislações e sanções, o que se verificava na maioria dos 

casos de maior complexidade e relevância objeto dos Acordos de Leniência, era um 

impasse a ser solucionado no campo jurídico, principalmente em razão da também 

concorrência, até então, das instituições competentes para aplicar as sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa.  

 

Pois bem. Eis que a edição da Lei nº 14.230/2021 altera substancialmente a Lei 

de Improbidade Administrativa e inaugura um novo debate na academia, uma vez que, 

embora tenha disciplinado que as sanções da Lei de Improbidade não se aplicarão à 

pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado 

como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei Anticorrupção, esta Lei não 

revogou o Art. 30 da Lei Anticorrupção que determina, justamente, o contrário. 

 

A solução que se sugere para endereçar esta questão é a de se aplicar o que 

dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) quanto à revogação 

 
47 Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. (Redação dada pela Lei 
nº 14.230, de 2021) (BRASIL. Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1 Acesso em: 20 jan. 2022). 
§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não 
respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, 
comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua 
participação. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
§ 2º As sanções desta Lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa 
seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (BRASIL. Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 
2021. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1 Acesso 
em: 20 jan. 2022). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.230-2021?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art1
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tácita da Lei anterior quando esteja incompatível com a Lei posterior48. Assim, tem-se 

que a Lei 14.230/2021 revogou, por incompatibilidade superveniente, a norma do Art. 

30 da Lei Anticorrupção, restando aguardar como os órgãos sancionadores e a 

jurisprudência se posicionarão a este respeito. 

 

Ainda, sobre a Lei de Improbidade Administrativa, embora haja uma diferença 

em relação ao acordo de leniência, cabe destacar a outra via consensual instaurada 

pelo Pacote Anticrime que é o Acordo de Não Persecução Civil (ANPC), cuja falta de 

regulamentação na insegurança jurídica em relação a estes acordos, cenário que 

também deve evoluir com a edição da Lei nº 14.230/21. 

 

De qualquer forma, não se deve perder de vista o fato de haver uma diferença 

relevante entre o objeto e os efeitos do Acordo de Leniência daqueles do ANPC, sendo 

o primeiro mais abrangente com a produção de provas e a possibilidade de reflexos, 

inclusive, em ações judiciais já em curso. 

 

A tutela da probidade na Administração Pública, especialmente a partir de 

diplomas como a Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência)49 e a própria Lei 

Anticorrupção50, assim como todo o Microssistema Anticorrupção vigente no Brasil, 

tornou necessária a reforma da Lei de Improbidade Administrativa para uma aplicação 

 
48 Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que a outra a modifique ou 
revogue. 
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (BRASIL. 
Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm Acesso em: 24 jan. 
2022). 
49 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei 
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
50 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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coerente e consentânea com o conteúdo da legislação que foi editada posteriormente à 

mesma ao longo de quase 30 (trinta) anos. 

 

Na medida em que se admite uma leniência abrangente na Lei Anticorrupção, 

não fazia qualquer sentido não se admitir seus efeitos nos procedimentos 

administrativos e processos judiciais em que se previa sanções a atos de corrupção 

contra a Administração Pública sob a égide Lei de Improbidade, sobretudo quando se 

tratava do mesmo fato.  

 

Diante deste cenário, os Ministérios Públicos legitimados devem prestigiar os 

acordos de leniência já celebrados, em qualquer esfera, já que os acordos são 

negócios jurídicos processuais e os fatos são únicos, ainda que afetando diferentes 

searas jurídicas.  

 

Os Termos de Ajustamento de Conduta e demais instrumentos já existentes e 

praticados em sede de improbidade podem e devem ser utilizados quando da adesão a 

acordos de leniência da Lei Anticorrupção, considerando proporcionalidade e 

segurança jurídica, especialmente em se tratando dos mesmos fatos e mesmos autores 

envolvidos. 
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2 AS MODALIDADES DE ACORDO DE LENIÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

As modalidades de Acordo de Leniência atualmente dispostas na legislação 

brasileira são: o da Lei Antitruste e o da Lei Anticorrupção. Além dos acordos de 

leniência, assim denominados, existem previsões de outros tipos de acordos na esfera 

de improbidade administrativa51 e regulatória, em especial no Banco Central do Brasil 

(BACEN) e na Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o que também será objeto de 

estudo nesta pesquisa.  

 

2.1 A leniência na lei de defesa da concorrência 

 

O sigilo e a corrida pela primeira delação são fundamentais para coibir as 

infrações contra a ordem econômica, geralmente consubstanciadas através da 

formação de cartéis de grandes empresas que atuam em um mesmo negócio ou setor. 

É por esse motivo que, tradicionalmente, os acordos de leniência foram instrumentos 

aplicados nas legislações relacionadas ao Direto da Concorrência. O mesmo ocorreu 

aqui no Brasil. 

 

Foi a Lei nº 10.149/200052 a primeira a prever o instituto da leniência no país em 

matéria antitruste, tendo a Lei Antitruste53, posteriormente editada, mantido o instituto.  

 
51 ATHAYDE, Amanda. Sopa de letrinhas das leniências no Brasil: Com CADE, BC, CVM, CGU, AGU, 
TCU e MP, dá um caldo? Jota, 11 nov. 2021. Disponível em:  
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-
11112021 Acesso em: 20 jan. 2022. 
52 BRASIL. Lei no 10.149, de 21 de dezembro de 2000. Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 8.884, 
de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em 
autarquia, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10149.htm Acesso em: 01 jun. 
2021.  
53 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei 
nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de 
junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-11112021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-11112021
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.149-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10149.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
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Nesta pesquisa, apenas serão abordados os aspectos principais do Acordo de 

Leniência no direito concorrencial assim como os pontos de convergência com o 

Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção, objeto daquela. 

 

No âmbito da Lei Antitruste, a questão da efetividade é, também, um dos pilares 

para fins da celebração dos acordos de leniência, com forte inspiração no direito 

americano, especialmente nas escolas de Chicago e de Harvard54 e nos princípios do 

Law and Economics55 já referenciados neste trabalho. 

 

Na Lei Antitruste existem modalidades de leniência possíveis que variam 

conforme o momento em que a colaboração é realizada, com a aplicação de efeitos e 

benefícios diferenciados. 

 

Embora o Acordo de Leniência da Lei Antitruste possa ser firmado por qualquer 

pessoa física ou jurídica envolvida na infração à ordem econômica, o requisito do 

proponente ser o primeiro envolvido no esquema a delatar a conduta anticompetitiva 

apenas se aplica à pessoa jurídica, podendo as pessoas físicas celebrar acordos 

aderindo a outros acordos já existentes no processo sancionador em curso no 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão da Administração 

Pública indireta competente para a celebração de tais acordos. 

 

Nos casos em que o CADE já tiver ciência de uma prática anticompetitiva 

delatada, a penalidade administrativa aplicável será apenas reduzida entre um e dois 

terços do valor total previsto, conforme a presença de circunstâncias atenuantes ou 

fatores agravantes. Nestes casos, os demais interessados em firmar um acordo são 

classificados conforme a ordem cronológica da proposta de acordo apresentada. 

 
54 OLIVEIRA JUNIOR, Fernando Antônio de Alencar Alves de. Os (indispensáveis) instrumentos 
consensuais no controle de condutas do direito antitruste brasileiro – a experiência do CADE com o termo 
de compromisso de cessação e o acordo de leniência. In: SOUZA, Jorge Munhós de (Org). Lei 
anticorrupção e temas de compliance. 2 ed. ver., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 
380. 
55 PARGENDLER, Mariana; SALAMA, Bruno. Law and Economics in the Civil Law World. Tulane Law 
Review, v. 90, n. 2, 2015. 



41 

 

 

A Lei Antitruste também prevê a possibilidade das pessoas físicas formalizarem 

os chamados Termos de Cessação de Conduta (TCCs), que oferecem alguns 

benefícios na esfera administrativa, mas sem efeitos na esfera criminal. No TCC, a 

confissão é apenas exigida para os casos de cartéis. 

 

O Acordo de Leniência da Lei Antitruste prevê a imunidade administrativa da 

parte signatária e, nos termos do parágrafo único do capítulo VII da Lei, extingue 

automaticamente a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária e econômica e 

contra as relações de consumo, assim como os tipificados na Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações)56 e no art. 288 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40)57, desde 

que efetivamente cumpridos os requisitos e obrigações previstos no programa de 

leniência do CADE. Justamente o oposto do que foi feito na Lei Anticorrupção. 

 

Por fim, é importante destacar que, apesar do acordo de leniência do CADE ser 

mais vantajoso do que o da Lei Anticorrupção, resultando na extinção automática da 

punibilidade dos crimes decorrentes do ato lesivo, ainda assim existe certa insegurança 

jurídica para os seus signatários em relação à possibilidade do ajuizamento de ações 

de ressarcimento ao erário pela entidade lesada, assim como a possibilidade da 

aplicação da multa administrativa com base na Lei Anticorrupção.  

 

Outro desafio enfrentado no direito concorrencial é quando o cartel revelado 

envolve mais de uma jurisdição com competência para aplicar sanções. Um alternativa 

para a solução desta questão, citada por Michel Angelo Constantino Oliveira, Dany 

Rafael Fonseca Mendes e Gabriel Paes Herrera58, é a do sistema recomendado por 

Taladay: 

 
56 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm Acesso em: 01 jun. 2021. 
57 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm Acesso em: 01 jun. 2021. 
58 OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino; MENDES, Dany Rafael Fonseca; HERRERA, Gabriel Paes. 
Cidadania e Políticas Públicas no contexto do programa de educação previdenciária – PEP. Revista do 
Direito Público, Londrina, v. 13, n. 13, p. 41-55, dez. 2018, p. 52.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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No sistema recomendado por Taladay (2012), uma senha seria 
concedida ao primeiro candidato, marcando para este requerente um 
lugar na fila em todas as jurisdições que participam do sistema, por meio 
da aplicação de um marker, concedido em one-stop shop. Tendo o 
Requerente apresentado um pedido válido, a agência que recebeu o 
requerimento, mediante uma análise inicial, notificaria imediatamente 
todas as outras jurisdições participantes que o marcador (senha) foi 
concedido ao denunciante. A partir do sucesso de sua requisição inicial, 
o aplicante teria, então, determinado prazo para aperfeiçoar seu pedido 
de leniência nas demais jurisdições afetadas de acordo com as normas 
exigidas por cada uma dessas jurisdições, tudo no período previsto no 
sistema do balcão único. Assim, cada autoridade de defesa da 
concorrência continuaria a operar o seu programa de leniência, 
concedendo, ou não, de acordo com as regras estabelecidas em seus 
próprios regulamentos, o tratamento de leniência condicional. 
Resumidamente, as principais características do mecanismo de senhas 
concedidas em balcão único proposto seriam (TALADAY, 2012): i) o 
sistema dever ser voluntário para as agências; ii) o mecanismo deve ser 
igualmente voluntário para os candidatos; e iii) o sistema estaria 
disponível apenas para o primeiro requerente (marker) a tocar o sino. 

 

Essa alternativa, tal como descrita acima, pode também servir de referência para 

a questão central, objeto desta pesquisa, como será exposto nas considerações finais 

do trabalho. 

 

Como se pode depreender, embora haja convergência entre os requisitos para a 

celebração do Acordo de Leniência da Lei Antitruste e o da Lei Anticorrupção, pode-se 

dizer que a Lei Antitruste conferiu uma maior eficácia aos acordos, na medida em que 

define, com precisão, o órgão competente para a celebração dos acordos e também 

define de plano a forma de adesão das pessoas físicas. Soma-se, a isso, o fato de que 

este dispõe os efeitos do acordo de leniência na esfera criminal e administrativa. 

 

2.1.1 A atuação do Ministério Público na leniência da lei de defesa da concorrência 

 

Assim como a Lei Anticorrupção, a Lei Antitruste não definiu a posição do MP em 

relação aos acordos de leniência59. Contudo, como o Acordo de Leniência da Lei 

 
59 ATHAYDE, Amanda. Sopa de letrinhas das leniências no Brasil: Com CADE, BC, CVM, CGU, AGU, 
TCU e MP, dá um caldo? Jota, 11 nov. 2021. Disponível em:  
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Antitruste gera a extinção da punibilidade na esfera penal e impede o oferecimento de 

denúncia em relação ao agente colaborador e sendo a tutela penal competência 

privativa do MP, faz-se também necessário endereçar a participação do MP nesta 

esfera, de modo que não se estabeleça insegurança jurídica às pessoas físicas 

aderentes aos acordos. 

 

Segundo Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior,60 a prática 

administrativa e a interação entre os órgãos acabou por resolver essa questão 

corrigindo o possível equívoco do legislador, na medida em que “os acordos de 

leniência firmados pelo CADE com pessoas físicas, portanto, aqueles que teriam 

repercussão penal, sempre contaram com a participação do MP como interveniente”. 

 

2.2 A leniência na lei anticorrupção 

 

A Lei Anticorrupção foi editada em um contexto em que a sociedade brasileira 

saiu às ruas exigindo medidas mais eficazes de controle a tais atos e acabou por se 

consagrar, logo em seguida, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato. A 

principal novidade trazida pela Lei, e que vai ao encontro desta finalidade, foi a previsão 

de responsabilidade objetiva das empresas pelos atos de corrupção cometidos com a 

sua participação. 

 

Nesse sentido, Pierpaolo Cruz Bottini61 traçou um paralelo interessante entre a 

Lei Anticorrupção e a Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro)62, que dispõe da 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-
11112021 Acesso em: 20 jan. 2022. 
60 OLIVEIRA JUNIOR, Fernando Antônio de Alencar Alves de. Os (indispensáveis) instrumentos 
consensuais no controle de condutas do direito antitruste brasileiro – a experiência do CADE com o termo 
de compromisso de cessação e o acordo de leniência. In: SOUZA, Jorge Munhós de (Org). Lei 
anticorrupção e temas de compliance. 2 ed. ver., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 
396. 
61 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Leis instituem colaboração compulsória contra crimes. Revista Consultor 
Jurídico, 19 nov. 2013. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-
instituem-colaboracao-compulsoria-crimes Acesso em: 26 maio 2021. 
62 BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-11112021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/acordo-de-leniencia-sopa-de-letrinhas-11112021
https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-instituem-colaboracao-compulsoria-crimes
https://www.conjur.com.br/2013-nov-19/direito-defesa-leis-instituem-colaboracao-compulsoria-crimes
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.613-1998?OpenDocument
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obrigação dos bancos de informarem operações suspeitas ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (COAF), ponderando que: 

 

A nova lei de combate à corrupção, por sua vez, estabelece que 
empresas beneficiadas com atos de corrupção serão penalizadas 
mesmo sem dolo ou culpa — ou seja, mesmo que não tenham 
participado ativamente do ato, mas apenas colhido seus frutos. Assim, 
se uma corporação contrata uma empresa para obter uma licença 
ambiental em seu nome, e esta última corrompe o fiscal do setor para 
alcançar o objetivo, ambas serão sancionadas (salvo em raras 
exceções). 

 

O Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção está previsto em seu Capítulo V, art. 

16 e parágrafos63 e o modelo de Acordo de Leniência baseia-se no mesmo instituto do 

Direito Concorrencial. Porém, existem omissões relevantes na Lei Anticorrupção que 

podem, até mesmo, inviabilizar os acordos de leniência, especialmente em razão da 

falta de uma definição precisa quanto à competência para a celebração de tais acordos, 

cuja análise é o principal objeto desta pesquisa. 

 

Isso porque, o Capítulo V da Lei Anticorrupção concedeu “à autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade pública lesada” a competência para celebrar os acordos de 

leniência e, no âmbito do Poder Executivo Federal, à CGU, deixando de mencionar o 

MP, que dispõe da competência constitucional para a defesa da moralidade 

administrativa e o manejo das ações competentes em relação à maioria dos ilícitos 

objetos da Lei Anticorrupção.  

 

 
Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm Acesso em: 20 jan. 2022. 
63 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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Cabe, ainda, destacar que outras competências constitucionais também foram 

omitidas pela Lei Anticorrupção, como, por exemplo, a do TCU, prevista no art. 70 e 

seguintes da CF/8864. 

 

Assim, as principais críticas que surgem em relação ao Acordo de Leniência da 

Lei Anticorrupção são a sua imprevisibilidade e indefinição em relação à garantia de 

aplicação dos benefícios concedidos às pessoas jurídicas celebrantes e a falta de 

interlocução e de definição de regras claras em relação às outras esferas e legislações 

que também dispõem a responsabilização das pessoas jurídicas pelas mesmas 

condutas, o que será abordado mais detidamente nos próximos capítulos da presente 

pesquisa. 

 

É por esse motivo que o MPF, através do já referenciado Estudo Técnico nº 

1/2017 da 5ª Câmara de Combate à Corrupção65, defende, não apenas a sua 

competência para celebrar os acordos, como também a transversalidade de seus 

efeitos como forma de garantir a validade e a efetividade destes, em entendimento 

lastreado na interpretação sistemática da Lei Anticorrupção em linha com o 

Microssistema Anticorrupção brasileiro66. 

 

Essa incerteza em relação aos órgãos competentes ou legitimados a celebrar os 

Acordos de Leniência e a consequente preocupação com a imprevisibilidade e o 

impacto financeiro deste impasse às empresas que veem a colaboração como um 

possível caminho vêm sendo debatidas em inúmeros artigos publicados nos sites 

 
64 BRASIL. Constituição(1988).Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro 
Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso 
em: 20 jan. 2022. 
65 BRASIL. Ministério Público Federal. 5ª Câmara – Combate à Corrupção. Estudo Técnico nº 01/2017 – 
5 ª CCR, Brasília, set. 2017. Disponível em:  
http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-
2017.pdf/view Acesso em: 16 maio 2021. 
66 SIMÃO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção: 
Histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Editora Jurídicos Trevisan, 2017, p. 60-61. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/ccr5/publicacoes/estudo-tecnico/doc/Estudo%20Tecnico%2001-2017.pdf/view
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jurídicos especializados e que foram citados nas referências desta pesquisa, havendo, 

até mesmo, menção a um “ciclo vicioso da leniência”67 com destaque às:  

 

Dificuldades financeiras da empresa após a celebração da leniência, 
oriundas sobretudo da crise reputacional que se origina muitas vezes do 
fato ‘acordo de leniência’, e que leva estas empresas a quadros 
deficitários gravíssimos, incluindo falência ou recuperação judicial, e que 
por sua vez levam a pleitos de revisão das bases originais da leniência, 
pois o pagamento dos danos e multas tornam-se excessivamente 
onerosos. 

 

O Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção, tal como definido na literalidade da 

Lei, permite que cada órgão sancionador, no âmbito de sua competência, entenda com 

perspectivas diferentes e com a aplicação de sanções distintas os mesmos fatos e 

mesmas provas apresentadas pela empresa colaboradora. 

 

2.3 A “leniência” da comissão de valores imobiliários e do banco central do Brasil 

 

A relevância do mercado financeiro para o desenvolvimento do país faz com que 

o Estado intervenha e regule intensamente esse setor. O BACEN é um dos principais 

órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional (SFN), competente para a 

regulamentação, supervisão e fiscalização das instituições financeiras. Dentre as 

atividades de supervisão do BACEN, está a instauração de processos administrativos 

sancionadores. 

 

A CVM, por sua vez, é o órgão regulador das atividades desenvolvidas no 

mercado de valores mobiliários, sendo competente para a instauração de processos 

sancionadores nesta esfera. 

 

O regime sancionador aplicável em ambas as autarquias está regulado pela 

mesma legislação, em capítulos separados, da Lei nº 13.506/201768 sobre crimes no 

 
67 DEL CHIARO, José; CABRAL, Mário André Machado. Direito Premial e Preservação das Empresas. 
Revista Consultor Jurídico, 11 set. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-set-
11/leniencias-questao-direito-premial-preservacao-empresas  Acesso em: 14 set. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2019-set-11/leniencias-questao-direito-premial-preservacao-empresas
https://www.conjur.com.br/2019-set-11/leniencias-questao-direito-premial-preservacao-empresas
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SFN, o que sinaliza, a princípio, que as referidas autarquias devem ter uma atuação 

conjunta e colaborativa. 

 

Nesta esfera regulatória, também é comum que processos administrativos 

sancionadores sejam instaurados por ambas as instituições em relação aos mesmos 

fatos, hipótese em que, como amplamente defendido nesta pesquisa, deve ser aplicada 

a mesma lógica da razoabilidade, proporcionalidade e interpretação sistemática das 

normas. 

 

Contudo, ainda que tenha havido o esforço do legislador neste sentido, nem 

sempre esse entendimento de sincronicidade é o que prevalece na prática, como foi o 

caso do voto proferido pelo Diretor Relator no Processo Administrativo Sancionador 

CVM nº RJ2013/618369:  

 

[...] a atuação concorrente do BACEN e da CVM não fere o princípio do 
non bis in idem, quando atividades sancionadoras dos dois órgãos se 
fundamentam em normas editadas para tutelar bens jurídicos distintos e 
que foram simultaneamente violadas mediante a prática de uma mesma 
conduta. De fato, são diferentes os bens jurídicos tutelados pelas duas 
autarquias no presente caso [...]. 

 

E para piorar, há grandes chances de atos de corrupção que tenham 

consequências no SFN ou mercado de capitais estarem suscetíveis às sanções 

administrativas por ambos os órgãos reguladores, acima citados assim como à multa 

administrativa da Lei Anticorrupção, o que é mais uma contingência a ser assumida, na 

prática, pela empresa que irá colaborar com a justiça celebrando um Acordo de 

Leniência. 

 

 
68 BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o processo administrativo 
sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários; 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 
jun. 2021. 
69 BRASIL. Comissão de Valores Imobiliários. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
RJ2013/6183, Rel. Pablo Renteria, 22.11.2016. Disponível em: www.cvm.gov.br. Acesso em: 31 maio 
2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
http://www.cvm.gov.br/
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A Lei nº 13.506/2017 fixa, em seu art. 5º70, as sanções a serem aplicadas pelo 

BACEN em caso de incumpridores das respectivas normas reguladoras e, no que se 

refere à CVM, altera o art. 11 da Lei nº 6.404/7671, incluindo outras sanções a serem 

aplicadas, além das anteriormente previstas como a inabilitação temporária, até o 

máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de 

outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM e a aplicação de 

multa administrativa. 

 

A Seção IV da Lei, em seus arts. 1172 a 15 e 3073, preveem a possibilidade de 

celebração de “Termos de Compromisso” e de “Acordos Administrativos em Processo 

de Supervisão”.  

 
70 Art. 5º São aplicáveis as seguintes penalidades às pessoas mencionadas no Art. 2º desta Lei, de forma 
isolada ou cumulativa: 
I - admoestação pública; 
II - multa; 
III - proibição de prestar determinados serviços para as instituições mencionadas no caput do Art. 2º 
desta Lei; 
IV - proibição de realizar determinadas atividades ou modalidades de operação; 
V - inabilitação para atuar como administrador e para exercer cargo em órgão previsto em estatuto ou em 
contrato social de pessoa mencionada no caput do Art. 2º desta Lei; 
VI - cassação de autorização para funcionamento. (BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. 
Dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e 
da Comissão de Valores Mobiliários; Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 jun. 2021). 
71 BRASIL. Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm Acesso em: 20 jan. 2022. 
72 Art. 11. O Banco Central do Brasil, em juízo de conveniência e oportunidade, devidamente 
fundamentado, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em 
qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o processo administrativo 
destinado à apuração de infração prevista neste Capítulo ou nas demais normas legais e regulamentares 
cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue 
a, cumulativamente: 
I - cessar a prática sob investigação ou os seus efeitos lesivos; 
II - corrigir as irregularidades apontadas e indenizar os prejuízos; 
III - cumprir as demais condições que forem acordadas no caso concreto, com obrigatório recolhimento 
de contribuição pecuniária, observado o disposto no Art. 10 desta Lei. 
§ 1º A apresentação de proposta de termo de compromisso não suspende o andamento do processo 
administrativo 
§ 2º Na hipótese de processo administrativo já instaurado, a suspensão dar-se-á somente em relação ao 
acusado que firmou o termo de compromisso. 
§ 3º O Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, poderá requisitar informações ao Banco 
Central do Brasil ou o acesso a suas bases de dados sobre os termos de compromisso celebrados pelo 
Banco Central do Brasil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm
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Art. 14. O termo de compromisso constitui título executivo extrajudicial. 
Art. 12. O termo de compromisso poderá prever cláusula penal para a hipótese de total ou parcial 
inadimplemento das obrigações compromissadas, para a hipótese de mora do devedor ou para a 
garantia especial de determinada cláusula. 
Art. 13. O termo de compromisso será publicado, de forma clara e suficiente para compreensão de suas 
cláusulas, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua 
assinatura. 
§ 1º A proposta de termo de compromisso será sigilosa. 
§ 2º O disposto nesta Seção não prejudica o dever legal do Banco Central do Brasil de realizar 
comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos públicos competentes, nos termos do Art. 9º da 
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. 
Parágrafo único. O termo de compromisso não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem em 
reconhecimento da ilicitude da conduta analisada. 
Art. 15. Durante a vigência do termo de compromisso, os prazos de prescrição de que trata a Lei nº 
9.873, de 23 de novembro de 1999, ficarão suspensos, e o procedimento administrativo será arquivado 
se todas as condições nele estabelecidas forem atendidas. 
§ 1º O cumprimento das condições do termo de compromisso gerará efeitos exclusivamente na esfera de 
atuação do Banco Central do Brasil. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento do compromisso, o Banco Central do Brasil adotará as medidas 
administrativas e judiciais necessárias para a execução das obrigações assumidas e determinará a 
instauração ou o prosseguimento do processo administrativo, a fim de dar continuidade à apuração das 
infrações e de aplicar as sanções cabíveis. 
§ 3º A decisão do Banco Central do Brasil sobre a assinatura do termo de compromisso, nos termos 
deste artigo, será tomada por órgão colegiado previsto em seu regimento interno. 
§ 4º O Banco Central do Brasil não firmará termo de compromisso nas hipóteses de que trata o Art. 4º 
desta Lei. 
73 Art. 30. O Banco Central do Brasil poderá celebrar acordo administrativo em processo de supervisão 
com pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a prática de infração às normas legais ou 
regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, com extinção de sua ação punitiva ou redução de 
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e permanente 
cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para o processo, em especial: 
I - a identificação dos demais envolvidos na prática da infração, quando couber; 
II - a obtenção de informações e de documentos que comprovem a infração noticiada ou sob 
investigação. 
§ 1º A proposta de acordo administrativo em processo de supervisão permanecerá sob sigilo até que o 
acordo seja celebrado. 
§ 2º O acordo de que trata o caput deste artigo somente poderá ser celebrado se forem preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - a pessoa jurídica for a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação; 
II - o envolvimento na infração noticiada ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo 
cessar completamente; 
III - o Banco Central do Brasil não dispuser de provas suficientes para assegurar a condenação 
administrativa das pessoas físicas ou jurídicas por ocasião da propositura do acordo; e 
IV - a pessoa física ou jurídica confessar participação no ilícito, cooperar plena e permanentemente com 
as investigações e com o processo administrativo e comparecer, sob suas expensas, sempre que 
solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 
§ 3º O requisito previsto no inciso I do § 2º deste artigo não se aplica às pessoas físicas. 
§ 4º A pessoa jurídica que não cumprir apenas o disposto no inciso I do § 2º deste artigo poderá celebrar 
acordo administrativo em processo de supervisão, hipótese em que poderá beneficiar-se exclusivamente 
da redução de 1/3 (um terço) da penalidade a ela aplicável. 
§ 5º A celebração do acordo administrativo em processo de supervisão pelo Banco Central do Brasil 
suspenderá o prazo prescricional no âmbito administrativo com relação ao proponente signatário. 
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O Acordo Administrativo é a terminologia adotada para referir-se a instituto 

similar ao do Acordo de Leniência e que pode ser celebrado pela pessoa jurídica ou 

pela pessoa física e, também, exige a confissão dos atos cometidos em desacordo aos 

regulamentos do BACEN e da CVM. 

 

É perceptível que a iniciativa de regulamentação do BACEN e da CVM teve por 

paradigma os instrumentos de colaboração já testados e consolidados pelo CADE, 

motivo pelo qual há grande similaridade na redação utilizada no art. 30 da Lei e nas 

 
§ 6º O acordo administrativo em processo de supervisão celebrado pelo Banco Central do Brasil, atinente 
à prática de infração às normas legais ou regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, não afeta 
a atuação do Ministério Público e dos demais órgãos públicos no âmbito de suas correspondentes 
competências. 
§ 7º A decisão sobre a assinatura do acordo administrativo em processo de supervisão pelo Banco 
Central do Brasil, nos termos deste artigo, será tomada por órgão colegiado previsto em seu regimento 
interno. 
Art. 31. O acordo administrativo em processo de supervisão será publicado, de forma clara e suficiente 
para compreensão de suas cláusulas, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, no prazo de 5 
(cinco) dias, contado de sua assinatura. 
§ 1º Não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem em reconhecimento de ilicitude da 
conduta analisada, a proposta de acordo administrativo em processo de supervisão rejeitada, da qual não 
se fará qualquer divulgação. 
§ 2º O disposto no § 1º do Art. 30 desta Lei não prejudica o dever legal de o Banco Central do Brasil 
realizar comunicação aos órgãos públicos competentes, nos termos do Art. 9º da Lei Complementar nº 
105, de 10 de janeiro de 2001, tão logo recebida a proposta de acordo administrativo em processo de 
supervisão. 
§ 3º O Ministério Público, com base nas competências que lhe são atribuídas em lei, poderá requisitar 
informações ou acesso ao sistema informatizado do Banco Central do Brasil sobre os acordos 
administrativos em processo de supervisão celebrados pelo Banco Central do Brasil, sem que lhe seja 
oponível sigilo e sem prejuízo do disposto no Art. 9º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 
2001. 
§ 4º O Banco Central do Brasil manterá fórum permanente de comunicação com o Ministério Público, 
inclusive por meio de acordo de cooperação técnica, para atender ao disposto neste artigo e no Art. 9º da 
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. 
Art. 32. O Banco Central do Brasil, para fins de declarar o cumprimento do acordo administrativo em 
processo de supervisão, avaliará cumulativamente: 
I - o atendimento das condições estipuladas no acordo; 
II - a efetividade da cooperação prestada; 
III - a boa-fé do infrator quanto ao cumprimento do acordo. 
§ 1º A declaração do cumprimento do acordo administrativo em processo de supervisão pelo Banco 
Central do Brasil resultará, em relação ao infrator que firmou o acordo, na extinção da ação de natureza 
administrativa punitiva ou na aplicação do fator de redução de pena. 
§ 2º Na hipótese de descumprimento do acordo administrativo em processo de supervisão, o beneficiário 
ficará impedido de celebrar novo acordo administrativo em processo de supervisão pelo prazo de 3 (três) 
anos, contado a partir do conhecimento pelo Banco Central do Brasil do descumprimento. (BRASIL. Lei 
nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera 
de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários; Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 jun. 2021). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
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suas especificidades, sendo os requisitos de validade muito semelhantes. A principal 

diferença é que o Acordo Administrativo do BACEN e da CVM não possui efeitos na 

esfera criminal. 

 

Destaca-se, por fim, a redação do § 2° do art. 31 da Lei nº 13.506/201774 que 

dispõe expressamente que “o disposto no § 1º do art. 30 desta Lei não prejudica o 

dever legal de o BACEN realizar comunicação aos órgãos públicos competentes, nos 

termos do art. 9° da LC nº 105, de 10 de janeiro de 2001, tão logo seja recebida a 

proposta de acordo em processo de supervisão”, o que vai ao encontro da solução 

proposta neste trabalho, como será ao final exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o processo administrativo 
sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários; 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 
jun. 2021 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
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3 AS “COMPETÊNCIAS” DEFINIDAS PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE 

LENIÊNCIA NO ÂMBITO DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

A partir deste capítulo, será abordada a questão central, objeto desta pesquisa, 

qual seja, a definição da competência para celebrar os acordos de leniência da Lei 

Anticorrupção e os equívocos que se podem incorrer, a partir da interpretação literal do 

seu art. 1675, o que resulta em relevante insegurança jurídica que pode prejudicar a 

eficiência de tais acordos. 

 

Em uma primeira análise do caput do mencionado artigo, depreende-se que a 

Lei Anticorrupção conferiu competência para celebrar acordos de leniência a inúmeras 

autoridades, na medida em que confere “a toda autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade pública lesada”, o que significa que todas as autoridades de qualquer órgão, 

autarquia, empresa estatal ou ainda aqueles das esferas públicas estaduais ou 

municipais estariam legitimados em uma espécie de “competência solidária” para 

celebrar o acordo de leniência. E isso a depender da interpretação que se confira a qual 

foi o órgão ou entidade pública lesado. 

 

Já o § 10º do mesmo artigo76, fixa a competência exclusiva da CGU para 

celebrar os acordos de leniência envolvendo atos lesivos ao Poder Executivo Federal e 

a autoridades públicas estrangeiras, deixando, assim, a literalidade da Lei, o MPF sem 

poder usufruir de tal competência. 

 

Para solucionar o problema da pluralidade de competências definida no caput do 

art. 16, considerando que existem inúmeras entidades públicas vinculadas à 

 
75 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
76 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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Administração direta e indireta, em todas as esferas, uma parte da doutrina já vem 

trabalhando em uma interpretação sistemática, para conferir uma maior delimitação à 

tal competência, assim como Valdir Moysés Simão e Marcelo Pontes Viana77 comentam 

ao citar a interpretação dada por Modesto Carvalhosa ao caput do art. 16 da Lei 

Anticorrupção, no sentido de que deve ser aplicada a regra do § 10º em todas as 

esferas de governo e poder, devendo apenas os órgãos correcionais e disciplinares das 

demais esferas serem competentes para firmar acordos de leniência. 

 

Já no que se refere à competência do § 10º do mesmo artigo, esta será 

abordada em tópico específico mais adiante, dada a relevância desta questão para esta 

pesquisa. 

 

3.1 A Controladoria-Geral da União (CGU) e a participação da Advocacia-Geral da 

União (AGU) nos acordos de leniência 

 

Como já exposto, foi dada à CGU a competência principal para celebrar acordo 

de leniência no âmbito da Lei Anticorrupção e, com o objetivo de regulamentar o tema, 

foi por ela editada a Portaria nº 910/201578, estabelecendo o procedimento para a 

negociação destes acordos. A CGU, atualmente, está sucedida pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC), mas será mantida a respetiva 

referência nesta pesquisa. 

 

Não se pode negar a atuação da CGU no controle interno e na defesa do 

patrimônio público e no controle à corrupção, que sempre se pautou pela imparcialidade 

e autonomia. Quanto ao Acordo de Leniência, celebrado pela CGU, de plano vem 

sendo considerada necessária a participação da AGU no endereçamento destes 

 
77 SIMÃO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção: 
Histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Editora Jurídicos Trevisan, 2017, p. 101-106. 
78 BRASIL. Portaria CGU nº 910 de 07/04/2015. Define os procedimentos para apuração da 
responsabilidade administrativa e para celebração do acordo de leniência de que trata a Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=282865 Acesso em: 02 
ago. 2021. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=282865
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acordos, uma vez que a viabilização do acordo irá, necessariamente, depender desta 

instituição. Isso porque, a inclusão de cláusulas relevantes para as empresas nos 

acordos, que tratam da transação para o encerramento de litígios e postulação pelo 

pagamento consensual de multa em oposição à via judicial, refletem, necessariamente, 

na atuação da AGU relativamente aos direitos da União.  

 

Assim, para a celebração dos acordos de leniência da Lei Anticorrupção, a CGU 

e a AGU precisam atuar de forma coordenada entre si, tendo, por esse motivo, sido 

editada a Portaria Interministerial nº 2.278/201679, versando sobre a negociação de 

acordos de leniência por ambas as instituições. 

 

Um ponto de destaque desta Portaria é o dispositivo contido no respectivo art. 

280 no sentido de que a celebração conjunta do acordo de leniência poderá abranger a 

atenuação de sanções previstas, também, na Lei de Improbidade Administrativa, o que, 

como já exposto, embora esteja agora tenha sido objeto de reforma através da Lei 

14.230/2021, ainda contraria, em tese, o dispositivo da própria Lei Anticorrupção.  

 

Uma coisa é, com base na interpretação harmônica entre a Lei Anticorrupção e a 

Lei de Improbidade Administrativa, assim como em prestígio aos princípios da 

legalidade e da segurança jurídica e da vedação à aplicação de dupla sanção em 

relação aos mesmos fatos desenvolver o entendimento de que deve haver a 

transversalidade dos efeitos do acordo de leniência da Lei Anticorrupção em relação à 

Lei de Improbidade Administrativa, outra é inovar e determinar expressamente a 

 
79 BRASIL. Portaria Interministerial nº 2.278 de 15 de dezembro de 2016. Define os procedimentos 
para celebraçãodo acordo de leniência de que trata a Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013, no 
âmbitodo Ministério da Transparência, Fiscalizaçãoe Controladoria-Geral da União - CGUe dispõe sobre 
a participação da Advocacia-Geralda União. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-278-
de-15-de-dezembro-de-2016-24782619 Acesso em: 02 ago. 2021. 
80 Art. 2º. O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos 
atos lesivos previstos na Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013, e dos ilícitos administrativos previstos na 
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, e em outras normas de 
licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa 
colaboração. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619
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ampliação dos efeitos do acordo de leniência através de Portaria, e pior, editada antes 

da revisão da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Por fim, é importante lembrar que embora haja a competência e regulamentação 

para a atuação da CGU em alinhamento com a AGU em relação aos acordos de 

leniência da Lei Anticorrupção, em se tratando de ilícitos que podem até mesmo 

envolver o Presidente da República, pode-se concluir que, muitas vezes, estas 

instituições81, embora competentes, podem estar em uma situação de conflito de 

interesses e suspeição82.  

 

3.2 A atuação e a legitimidade institucional do Ministério Público para celebrar 

acordos de leniência da lei anticorrupção 

 

A Lei Anticorrupção não dispôs sobre a competência do MP para celebrar os 

acordos de leniência, Contudo, a sua importância e o seu papel em relação aos 

mencionados acordos são significativos, de modo que se faz necessário tecer uma 

breve análise preliminar sobre o espírito da Lei Anticorrupção. 

 

As regras jurídicas, em geral, buscam completude e precisão em relação às 

matérias que regulam, embora não seja raro deparar-se com consequências 

indesejadas decorrentes da aplicação literal de determinados comandos. Nestes casos, 

seguir à risca a letra de uma determinada regra jurídica pode levar a resultados 

incompatíveis com os próprios objetivos dessa regra. 

 

No processo de elaboração das Leis, espera-se que o legislador tenha 

vislumbrado a situação concreta a qual a regra se aplica de antemão e criou o 

 
81 OSÓRIO, Fábio Medina. Lei anticorrupção. Carta Capital. Disponível em:  
https://www.fabiomedinaosorio.com.br/category/artigos/ Acesso em: 02 ago. 2021. 
82 O MTFC está subordinado à Presidência da República tendo os seus Ministros e o Advogado Geral da 
União nomeado pelo Presidente da República nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 73/1993 
(BRASIL. Lei complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-
Geral da União e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm) Acesso em: 16 maio 2021. 

https://www.fabiomedinaosorio.com.br/category/artigos/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2073-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp73.htm
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dispositivo legal, justamente para ser aplicada aquele tipo de caso, ou caso não tenha 

vislumbrado a situação concreta de antemão, na hipótese de se verificar uma situação 

nova que a aplicação da regra conduza a uma solução compatível com seus objetivos. 

 

Voltando à Lei Anticorrupção, a própria Lei determinou, em seu art. 2083, que a 

omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização 

administrativa resulta em uma transferência de competência para o MP, naquela 

hipótese. 

 

Ainda, no que tange à competência para celebrar o Acordo de Leniência, embora 

o art. 16 da Lei se utilize da palavra “poder”, já existe um certo consenso de que as 

instituições não apenas podem como devem celebrar o acordo quando estão presentes 

os requisitos para tanto e quando há benefício para a Administração Pública, até 

mesmo em prestígio à efetividade e à preservação da função social da empresa nos 

termos dos princípios do art. 170 da CF/8884. 

 

Uma vez feitas essas ponderações, cabe prestigiar o entendimento através do 

qual conclui-se que o MP, ainda que não tenha sido expressamente mencionado no art. 

16 da Lei Anticorrupção como órgão competente, também possui legitimidade 

institucional para celebrar os acordos de leniência. 

 

Ainda, é importante destacar que o Microssistema Anticorrupção brasileiro 

envolve inúmeros atores, dentre eles o MP, cujas ações devem ser colaborativas entre 

si com o objetivo de resguardar o interesse público.  

 

 
83 Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no 
Art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades 
competentes para promover a responsabilização administrativa. (BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021). 
84 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro 
Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso 
em: 20 jan. 2022. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O art. 12785 da CF/88 confere ao MP a tutela da defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis e a regra contida no art. 6º86, XIV, alíneas (a) e (f) da LC nº 

75/1993, ratificam o papel exercido pelo MP, especialmente em relação à probidade 

administrativa. 

 

Além disso, os membros do MP têm garantias de independência e autonomia 

funcional similares às dos Juízes, quais sejam: vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos; e essa independência funcional garante a maior 

imparcialidade da instituição na atuação em casos complexos de corrupção envolvendo 

autoridades de alto escalão. 

 

Por fim, uma vez que o art. 2087 da Lei Anticorrupção dispõe que o MP tem 

competência para instaurar e julgar processos administrativos quando da omissão das 

autoridades competentes em promover a responsabilização administrativa, pode-se 

concluir que, por conseguinte, que também teria legitimidade para celebrar os acordos 

de leniência. 

 

Ou seja, por todos os vieses que se analise a questão, deve-se entender não só 

pela possibilidade como também pela conveniência do MP celebrar os acordos de 

leniência da Lei Anticorrupção, até mesmo para a garantia de maior segurança jurídica 

 
85 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Centro Gráfico, 1988. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 20 jan. 2022). 
86 Art. 6. Compete ao Ministério Público da União: (...) XIV – promover outras ações necessárias ao 
exercício de duas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: (...) ao Estado de Direito e às 
instituições democráticas; (...) f) probidade administrativa. (BRASIL. Lei Complementar nº 75 de 
20/05/1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 
Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=79330 Acesso em: 02 ago. 2021). 
87 Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no 
Art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades 
competentes para promover a responsabilização administrativa (BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=79330
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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em relação à validade e à eficácia do acordo, em atenção aos princípios da efetividade 

e razoabilidade. 

 

Esta participação, não apenas possibilita a maior abrangência do acordo no que 

se refere a atos de improbidade administrativa e à transversalidade dos efeitos do 

acordo para as sanções previstas na Lei de Improbidade, como possibilita a 

negociação, em paralelo, dos acordos de colaboração das pessoas físicas envolvidas 

nos atos ilícitos, evitando a exposição criminal isolada das pessoas físicas envolvidas 

nos atos revelados pela empresa colaboradora. 

 

3.3 A atuação e a legitimidade do Tribunal de Contas da União quanto à apuração 

e reparação do dano ao erário 

 

A depender dos atos lesivos que forem objeto de determinado acordo de 

leniência, a pessoa jurídica também estará sujeita, na esfera federal, às sanções 

administrativas do TCU, nos termos dos arts. 4688 e 5889 da Lei nº 8.443/92. 

 

 
88 Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade 
do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal. 
(BRASIL. Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm Acesso 
em: 02 ago. 2021). 
89 Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), 
ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis 
por: 
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do Art. 19 desta 
Lei; 
II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial; 
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário; 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do 
Tribunal; 
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 
VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo 
Tribunal; 
VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. (BRASIL. Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm Acesso em: 02 ago. 2021). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.443-1992?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8443.htm
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Além disso, o TCU possui a legitimidade dada pela CF/88 para a defesa da 

moralidade administrativa e da legalidade, assim como a competência fiscalizadora 

para atingir esse objetivo, inclusive, reconhecida em diversos julgados do Supremo 

Tribunal Federal (STF). Por esse motivo, possui, por consequência, legitimidade 

também para celebrar seus próprios acordos. 

 

Segundo Juliana Palma90: 

 

Há uma primeira ordem de argumentos que se aproveita para acordos 
administrativos em geral, ainda que o TCU se valha da locução “TAC”: o 
TCU reconhece na Lei da Ação Civil Pública permissivo genérico à 
celebração de acordos administrativos (art. 5º, § 6º). Não há 
necessidade de lei específica ou de decreto. Regulamento editado pela 
instituição é suficiente. Mas o TCU não se posiciona sobe o mínimo 
regulamentar. 

 

A própria Lei Anticorrupção determina que o acordo de leniência não exime a 

empresa colaboradora de reparar integralmente o dado ao erário, e, considerando as 

suas competências no que se refere a esta matéria, o Plenário do TCU editou a 

Instrução Normativa (IN) nº 74/201591 em que dispunha sobre a necessidade do TCU 

acompanhar todas as etapas da celebração do acordo de leniência, inclusive, com a 

avaliação dos resultados obtidos com a sua celebração, auferindo a legalidade, 

legitimidade e economicidade de seus termos. 

 

Na época, o TCU tentou determinar expressamente, através da mesma 

Instrução, a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.443/92, ainda que fosse 

formalizado o acordo de leniência, o que gerou intenso debate92. 

 
90 PALMA, Juliana Bonacorsi de. O que o TCU tem a dizer sobre acordos administrativos?. SBDP – 
Sociedade Brasileira de Direito Público, s.d. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/publication/o-que-
o-tcu-tem-a-dizer-sobre-acordos-administrativos/ Acesso em: 10 nov. 2019. 
91 BRASIL. Instrução Normativa nº 74 de 11 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre a fiscalização do TCU 
e a organização do processo de celebração de acordo de leniência pela administração pública federal. 
Disponível em: http://www.tcu.gov.br Acesso em: 02 ago. 2021. 
92 MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt et al. MP n. 703/2015: o novo marco legal do sistema 
brasileiro de combate à corrupção. O 1º de 4 estudos sobre as regras para acordos de leniência. JOTA, 
19 jan. 2016. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mp-n-7032015-o-novo-marco-
legal-do-sistema-brasileiro-de-combate-a-corrupcao-19012016 Acesso em: 02 set. 2021. 

http://www.sbdp.org.br/publication/o-que-o-tcu-tem-a-dizer-sobre-acordos-administrativos/
http://www.sbdp.org.br/publication/o-que-o-tcu-tem-a-dizer-sobre-acordos-administrativos/
http://www.tcu.gov.br/
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mp-n-7032015-o-novo-marco-legal-do-sistema-brasileiro-de-combate-a-corrupcao-19012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mp-n-7032015-o-novo-marco-legal-do-sistema-brasileiro-de-combate-a-corrupcao-19012016
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É por esse motivo que foram apresentados dois projetos de decreto no 

Congresso Nacional e uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI93) no STF, 

alegando que o TCU tinha inovado o ordenamento jurídico com a edição desta 

Instrução, extrapolando as suas competências. Isso com base no entendimento de que 

o controle a ser exercido pelo TCU sobre os acordos versa, exclusivamente, em relação 

à fixação do valor do dano ao erário a ser reparado. 

 

Essa atuação do TCU, em busca de um certo “protagonismo”, especialmente 

após os acordos celebrados no âmbito da Operação Lava Jato, vem sendo um dos 

fatores que contribui para a insegurança jurídica dos acordos de leniência no Brasil.  

 

Nesse sentido, foi o entendimento do STF no julgamento conjunto de alguns 

Mandados de Segurança94, impetrados por empresas que celebraram acordos de 

leniência naquele contexto. Outro processo em curso, que se encontra suspenso no 

Supremo95, também conta com a maioria dos votos com o mesmo entendimento. 

 

 
MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt et al. O papel do Ministério Público na nova conformação dos 
acordos de leniência celebrados pelo Poder Executivo. O 2º de 4 estudos sobre a MP 703. JOTA, 20 jan. 
2016. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-papel-do-ministerio-publico-na-
nova-conformacao-dos-acordos-de-leniencia-celebrados-pelo-poder-executivo-20012016 Acesso em: 02 
set. 2021. 
MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt et al. A MP 703 e o papel dos Tribunais de Contas nos acordos 
de leniência. O 3º de 4 estudos sobre a Medida Provisória 703. JOTA, 21 jan. 2016. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-703-e-o-papel-dos-tribunais-de-contas-nos-acordos-
de-leniencia-21012016 Acesso em: 02 set. 2021. 
MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt et al. A MP 703/15 e a experiência do programa de leniência 
norte-americano. O 4º e último estudo sobre a medida provisória da leniência. JOTA, 20 jan. 2016. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-70315-e-a-experiencia-do-programa-
de-leniencia-norte-americano-2-22012016. Acesso em: 02 set. 2021. 
93 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000985-
55.2015.1.00.0000 DF. Rel. Min. Marco Aurélio, Dje-254 21/11/2019, j. 11/11/2019. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/782988794/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5294-df-
distrito-federal-0000985-5520151000000 Acesso em: 20 jan. 2022. 
94 Mandado de Segurança (MS) nº 35.435, cuja decisão foi proferida pela 1º Turma do STF em 30 de 
Março de 2021. (AGÊNCIA BRASIL. STF mantém suspensão de decisão do TCU sobre acordo de 
leniência, 30 mar. 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-03/stf-
mantem-suspensao-de-decisao-do-tcu-sobre-acordo-de-leniencia) Acesso em: 02 set. 2021. 
95 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma começa julgamento sobre atuação do TCU em 
acordo de leniência da Engevix, 18 maio 2021. Disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=466078&ori=1 Acesso em: 02 set. 2021. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-papel-do-ministerio-publico-na-nova-conformacao-dos-acordos-de-leniencia-celebrados-pelo-poder-executivo-20012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-papel-do-ministerio-publico-na-nova-conformacao-dos-acordos-de-leniencia-celebrados-pelo-poder-executivo-20012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-703-e-o-papel-dos-tribunais-de-contas-nos-acordos-de-leniencia-21012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-703-e-o-papel-dos-tribunais-de-contas-nos-acordos-de-leniencia-21012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-70315-e-a-experiencia-do-programa-de-leniencia-norte-americano-2-22012016
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-mp-70315-e-a-experiencia-do-programa-de-leniencia-norte-americano-2-22012016
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/782988794/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5294-df-distrito-federal-0000985-5520151000000
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/782988794/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5294-df-distrito-federal-0000985-5520151000000
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-03/stf-mantem-suspensao-de-decisao-do-tcu-sobre-acordo-de-leniencia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-03/stf-mantem-suspensao-de-decisao-do-tcu-sobre-acordo-de-leniencia
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=466078&ori=1
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Na defesa de seu posicionamento, o TCU argumentava que os acordos de 

leniência, negociados sob sigilo, não poderiam conceder isenções e fixar multas sem 

que houvesse uma manifestação favorável deste e, no que se refere aos acordos 

firmados no âmbito da Lava Jato, apontava que já havia processos administrativos em 

curso (auditorias e tomadas de contas especiais) antes da formalização dos acordos, 

envolvendo as mesmas obras públicas que foram objeto dos mesmos. 

 

Após inúmeras críticas, assim como decisões neutralizando os efeitos da IN nº 

74/201596, o TCU editou a IN nº 83/201897, revogando a IN anterior e passando a 

apenas dispor a responsabilização das autoridades celebrantes em não estabelecer 

nos acordos cláusulas que, de alguma forma, embaracem o controle externo feito pelo 

TCU. 

 

3.4 O compartilhamento de provas 

 

O Microssistema Anticorrupção, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional, ratificada pelo Decreto nº 5.015/2004,98 assim como a Lei 

de Combate ao Crime Organizado99, estimulam a cooperação entre as instituições na 

busca de informações e provas de interesse da investigação e da instrução de 

procedimentos em curso. Desta maneira, o sistema jurídico de proteção à 

Administração incentiva o compartilhamento das eventuais informações e provas 

 
96 BRASIL. Instrução Normativa nº 74 de 11 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre a fiscalização do TCU 
e a organização do processo de celebração de acordo de leniência pela administração pública federal. 
Disponível em: http://www.tcu.gov.br Acesso em: 02 ago. 2021. 
97 BRASIL. Instrução Normativa nº 83, de 12 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a fiscalização pelo 
Tribunal de Contas da União sobre os processos de celebração de acordo de leniência pela 
Administração Pública federal, nos termos da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496575/do1-2018-12-31-
instrucao-normativa-n-83-de-12-de-dezembro-de-2018-57496397 Acesso em: 20 jan. 2022. 
98 BRASIL. Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. Promulga a Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5015.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
99 BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, 
de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm Acesso em: 02 ago. 2021. 

http://www.tcu.gov.br/
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496575/do1-2018-12-31-instrucao-normativa-n-83-de-12-de-dezembro-de-2018-57496397
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496575/do1-2018-12-31-instrucao-normativa-n-83-de-12-de-dezembro-de-2018-57496397
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.015-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.850-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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obtidas mediante Acordo de Leniência celebrado pela pessoa jurídica sob a Lei 

Anticorrupção.  

 

Por outro lado, algum cuidado deve ser tomado pela autoridade leniente em 

relação ao compartilhamento das informações e provas objeto dos acordos. Primeiro, 

deve-se analisar se o compartilhamento, naquele momento e a depender ao que se 

destina, não pode atrapalhar investigações criminais em curso. Em segundo lugar, em 

prestígio ao princípio da confiança e boa-fé objetiva que norteia a celebração dos 

acordos, a autoridade leniente deve, antes de proceder com o compartilhamento, 

assegurar que as informações e provas compartilhadas não sejam utilizadas contra as 

próprias empresas colaboradoras e seus aderentes pessoas físicas. 

 

Nesse sentido, acertadamente e em linha com os princípios mencionados, as 

orientações das Notas Técnicas nº 1/2017100 e  nº 02/2018101 da 5ª CCR do MPF, 

condicionaram o acesso às informações e provas obtidas em acordos de leniências 

celebrados por aquela instituição à adesão aos termos acordados entre o Estado e a 

empresa colaboradora. 

 

Essa condição não é incompatível com as atribuições constitucionais e legais de 

outras instituições, uma vez que essa vedação apenas impede que o uso das provas 

seja realizado em face de determinadas partes que colaboraram com o próprio Estado. 

 

Muito embora grande parte dos casos que tratam do tema no STF estejam 

tramitando sob segredo de Justiça, sabe-se que é, neste sentido, que a Corte vem 

 
100 BRASIL. Ministério Público Federal. Nota Técnica n° 1/2017 – 5ª CCR. 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. 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: 02 ago. 2021. 
101 BRASIL. Ministério Público Federal. Nota Técnica nº 02/2018 – 5ª CCR. Utilização de provas 
decorrentes de celebração de acordos no âmbito da Operação Lava-Jato, compartilhadas com órgãos 
de controle (destacadamente, a Receita Federal, CGU, AGU, CADE e TCU). Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/Nota%20Tecnica%202_2018.pdf 
Acesso em: 02 ago. 2021. 

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
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/Nota%20Tecnica%202_2018.pdf
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decidindo também102. Isso porque, caso não haja a aplicação deste entendimento, não 

haverá a consolidação do instituto da leniência no Brasil. 

 

3.4.1 A não adesão ao Acordo de Leniência 

 

Apesar da importante condição que vem sendo aplicada e prestigiada pelo STF, 

da necessidade de adesão ao acordo para que haja o compartilhamento legítimo de 

provas entre a autoridade leniente e as demais instituições com legitimidade para a 

investigação dos atos ilícitos em outras esferas, algumas vezes, na prática, muitas 

instituições optam pela não adesão aos acordos, por questões diversas. 

 

Foi em relação a este problema específico, e buscando resguardar as empresas 

que fizeram colaboração no curso da Operação Lava Jato, que o então Juiz Sérgio 

Moro expediu, em abril de 2018, a polêmica decisão103 que, à época, atingiu a CGU, a 

AGU, o TCU, o CADE, o BACEN e a Receita Federal do Brasil (RFB), proibindo o uso 

de informações prestadas nos mencionados acordos em ações contra as empresas 

colaboradoras e colaboradores. 

 

À época, o então Juiz entendeu ser inapropriado que os órgãos administrativos, 

acima citados, e que não vinham aderindo aos acordos celebrados na Operação Lava 

Jato com o MPF, se aproveitassem das provas através deles colhidas contra os 

próprios colaboradores ou empresas. 

 

Um outro problema enfrentado no Brasil decorreu do “vazamento” na imprensa 

das informações e provas obtidas mediante os acordos de leniência celebrados na 

Operação Lava Jato, possibilitando o uso destas informações reveladas na mídia por 

autoridades que não aderiram aos acordos para a instrução de procedimentos com a 

 
102 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo nº 913 do STF, de 27 a 31 de agosto de 2018. 
Disponível em: https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/noticias/624187773/resumo-do-
informativo-913-do-stf Acesso em: 02 set. 2021. 
103 REVISTA VEJA. Empresas delatam políticos à Lava Jato e são alvos de retaliação, 23 jun. 2018. 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/empresas-delatam-politicos-a-lava-jato-e-sao-alvos-de-
retaliacao/ Acesso em: 02 set. 2021. 

https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/noticias/624187773/resumo-do-informativo-913-do-stf
https://guilhermedesouzanucci.jusbrasil.com.br/noticias/624187773/resumo-do-informativo-913-do-stf
https://veja.abril.com.br/politica/empresas-delatam-politicos-a-lava-jato-e-sao-alvos-de-retaliacao/
https://veja.abril.com.br/politica/empresas-delatam-politicos-a-lava-jato-e-sao-alvos-de-retaliacao/
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aplicação de sanções, inclusive, em face das empresas e colaboradores da justiça, o 

que é um contrassenso.  

 

Por fim, outra questão prática que foi enfrentada pelas empresas colaboradoras 

naquele contexto foi a necessidade de conduzir um “novo” processo de negociação 

para a formalização de outros instrumentos de acordo com a previsão de penalidades 

que representavam o pagamento de valores adicionais aos já pagos, mesmo tendo a 

instituição formalizado a adesão ao acordo de leniência principal. 
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4 A COMPLEXIDADE “PRÁTICA” DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA FIRMADOS NO 

BRASIL 

 

4.1 O sistema brasileiro “multiagências” 

 

A pluralidade de atores no Microssistema Anticorrupção se coaduna com a linha 

repressiva à corrupção adotada no ordenamento jurídico brasileiro e tem suas 

vantagens104. 

 

Por outro lado, esse sistema brasileiro acusatório e “multiagências”, ao mesmo 

tempo que garante a aplicação de sanções pesadas para os casos de cometimento de 

atos de corrupção, que é um dos pilares para um programa de leniência, resulta em 

controvérsias quando da adesão da empresa ao programa, causando insegurança 

jurídica. 

 

Segundo Igor Sant'Anna Tamasauskas105: 

 

Controlar a atuação dessas entidades todas sem um comando 
legislativo expresso expõe a elevada complexidade do problema da 
multiplicidade. Multiplicidade que, para além da disputa pela atuação 
concreta, também expõe diversas visões sobre como enfrentar o desafio 
de controlar a corrupção, notadamente um wicked problem, na definição 
da doutrina, compreendido como questão “política que envolvem muitos 
atores que frequentemente discordam sobre a natureza do problema e 
solução desejada”. 

 

 
104 PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey; CORREA, Izabela. The Brazilian Clean Company Act: 
Using Institucional Multiplicity for Effective Punishment. Osgoode Hall Law Journal, v. 53, n. 1, p. 135, 
2015. 
105 TAMASAUSKAS, Igor Sant'Anna. Acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. 2020. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020, p. 90-91. Disponível em:  
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php Acesso em: 02 set. 
2021. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
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O mesmo pesquisador destaca, também, a questão da ingovernabilidade dessas 

entidades e a necessidade de maior sincronicidade no incentivo à colaboração106, em 

sua tese referenciada na presente pesquisa: 

 

No caso estudado, os órgãos de controle da corrupção necessitam ser 
estimulados a “desligar” o modo de competição tão logo atingida a 
celebração de um acordo de leniência com um dos elementos 
integrantes da rede; o valor da sincronia passa a ser o da cooperação. 

 

O primeiro acordo de leniência da Lei Anticorrupção celebrado foi o da empresa 

SBM Offshore107, no contexto da Operação Sangue Negro, à época, também, 

relacionada a atos de corrupção relacionados à Petrobras. A empresa firmou o acordo, 

em 2016, com o MPF, a AGU, a CGU e a Petrobras, ou seja, em uma tentativa de 

buscar a cooperação e a interação entre estes órgãos desde o primeiro momento. 

Entretanto, o acordo acabou por não ser validado pela própria Câmara de Revisão do 

MPF108, sob diversos fundamentos. 

 

Em relação ao tema, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes e Victor Oliveira 

Fernandes109, em artigo publicado no site Jota no ano passado, destacaram que: 

 

Os pontos cegos dos regimes de leniência se tornam ainda mais 
evidentes nas raras situações em que empresas investigadas buscaram 
simultaneamente diversas autoridades administrativas para a 

 
106 TAMASAUSKAS, Igor Sant'Anna. Acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. 2020. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020, p. 245. Disponível em:  
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php Acesso em: 02 set. 
2021. 
107 REUTERS E AGÊNCIA O GLOBO. SBM Offshore fecha acordo de leniência e pagará multa de US$ 
162,8 milhões. Petrobras receberá US$ 149,2 milhões em três parcelas. Negócios, 15 jul. 2016. 
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/07/sbm-offshore-fecha-acordo-de-
leniencia-e-pagara-multa-de-us-1628-milhoes.html. Acesso em: 08 set. 2021. 
108 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República. LenienciaSBM. Disponível em: 
 http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/IC1.30.001.001111.201442_Reduzido.pdf/view Acesso em: 20 
jan. 2022. 
109 MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. Acordos de leniência e regimes 
sancionadores múltiplos. Jota, 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/especiais/acordos-de-
leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021 Acesso em: 20 jan. 2022. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/07/sbm-offshore-fecha-acordo-de-leniencia-e-pagara-multa-de-us-1628-milhoes.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/07/sbm-offshore-fecha-acordo-de-leniencia-e-pagara-multa-de-us-1628-milhoes.html
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/IC1.30.001.001111.201442_Reduzido.pdf/view
https://www.jota.info/especiais/acordos-de-leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021
https://www.jota.info/especiais/acordos-de-leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021
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colaboração, sem que seja possível identificar a exata extensão das 
garantias de imunidade[7]. 

 

Diante de todos os entendimentos supracitados, pode-se verificar que há 

consenso de que a única alternativa para incentivar a colaboração das empresas com 

as multiagências é o maior incentivo, também, à cooperação e à sincronização destas, 

especificamente no que se refere aos efeitos do acordo de leniência e ao cumprimento 

das garantias dadas às empresas colaboradoras por todas as partes envolvidas. 

 

4.2 A fixação do valor da multa administrativa da lei anticorrupção 

 

O art. 16, § 2º, da Lei Anticorrupção110, estipula que o Acordo de Leniência 

reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável, deixando o legislador em aberto uma 

discricionariedade quanto à aplicação da multa, uma vez que a sua redução pode ser 

desde 1% até 66,6% (dois terços). Essa discricionariedade, portanto, demanda a 

fixação de algum critério, ainda que com inspiração no direito estrangeiro e no sistema 

de combate a cartéis e com a utilização de parâmetros globais. 

 

A CGU, órgão legitimamente competente para celebrar o acordo pela Lei 

Anticorrupção brasileira na esfera federal, por sua vez, definiu uma metodologia de 

cálculo complexa111 na IN nº 2/2018,112 esclarecendo, já na Introdução do instrumento 

normativo, que: 

 
110 BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm Acesso em: 16 maio 2021. 
111 8. Os parâmetros necessários para o cálculo da multa prevista na LAC são: 
a) Correta subsunção da conduta à norma, indicando qual(is) ato(s) lesivo(s) previsto(s) nos incisos do 
Art. 5° da LAC está(ão) sendo objeto de aplicação da penalidade da multa; 
b) Ano da instauração do PAR ou do procedimento de acordo de leniência, o que tiver ocorrido primeiro; 
c) Faturamento bruto (Art. 17, caput, ou Art. 22, incisos I, II ou III do Decreto n° 8.420, de 2015); 
d) Propina para fins de cálculo da multa da LAC (consultar 6f deste Anexo); 
e) Valor total de todos os contratos ou instrumentos no período reconhecido, incluindo aditivos 
(somatório do valor total dos contratos ou instrumentos no período analisado); 
f) Saldo contratual existente dos instrumentos contaminados na data de vigência da LAC 
(somatório dos saldos residuais dos contratos ou instrumentos contaminados - a partir de 
29/01/2014); 

applewebdata://D5DEA741-3DE1-4AC5-AC11-167380C55737/#_ftn7
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.846-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12846.htm
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No âmbito das negociações, uma das rubricas a ser endereçada às 
empresas lenientes é a multa administrativa prevista na LAC. Dessa 
forma, o presente normativo dispõe sobre a metodologia de cálculo 
dessa multa administrativa disposta na Lei nº 12.846, de 2013, que 
prevê, em seu art. 6º, duas sanções de natureza administrativa a serem 
aplicadas às pessoas jurídicas (PJ) consideradas responsáveis pelos 
atos lesivos: a multa e a publicação extraordinária da decisão 
condenatória. 

 

Há duas questões a serem ponderadas em relação à referida metodologia para a 

definição da multa administrativa da Lei Anticorrupção. 

 

A primeira é a de que essa metodologia não pôde, por motivos óbvios, ser 

aplicada nos acordos de leniência celebrados no Brasil antes da edição da instrução da 

CGU, tendo, naqueles acordos, sido aplicadas outras metodologias para a sua 

apuração, como o levantamento do valor total das propinas pagas em atos de 

corrupção, o valor das informações prestadas e até mesmo a do critério do ability to 

pay113, conceito que surgiu nos Estados Unidos (EUA) primeiramente no sistema de 

empréstimos bancários e hipotecas e depois na apuração de valores em programas de 

leniência. 

 

A segunda é a de que a metodologia fixada pela CGU/AGU inclui outros 

elementos, além do valor do faturamento previsto no art. 16 da Lei Anticorrupção, 

como, por exemplo, a apuração do lucro da empresa, o que certamente irá impactar em 

um valor de multa administrativa que sobreporá outras eventuais multas a serem 

aplicadas à empresa colaboradora, isso sem falar na contingência de ressarcimento do 

dano que será instaurada junto ao TCU. 

 
g) Lucro para fins de cálculo da multa da LAC (% - consultar 6i deste Anexo); 
h) Aplicação de outras multas por parte da Administração Pública em face dos mesmos fatos 
112 BRASIL. Instrução normativa nº 02/2018, de 16 de maio de 2018. Aprova metodologia de cálculo da 
multa administrativa prevista no art. 6º, inciso I, da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, a ser aplicada 
no âmbito dos acordos de leniência firmados pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União. Disponível em:  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2018&jornal=515&pagina=71&totalA
rquivos=156. Acesso em: 07 nov. 2019. 
113 POTTOW, John A. E. Ability to Pay. Berkeley Bus. L. J. 8, University of Michigan Law School, n. 2, p. 
175-208, 2011. Disponível em: https://repository.law.umich.edu/articles/613/ Acesso em: 20 jan. 2022. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2018&jornal=515&pagina=71&totalArquivos=156
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/05/2018&jornal=515&pagina=71&totalArquivos=156
https://repository.law.umich.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Pottow%22%20author_fname%3A%22John%22&start=0&context=3275985
https://repository.law.umich.edu/articles/613/
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Nesse sentido, foi o que o Rel. Min. Gilmar Mendes observou nos autos do MS 

nº 35.435114, em trâmite na 2ª Turma do STF, e no qual foi concedida a segurança 

pleiteada pela empresa A.G.E.S. O entendimento do relator, embora os autos estejam 

tramitando em segredo de justiça, pôde ser acessado através da citação de Igor Sant 

Anna Tamasauskas115 em sua tese de doutorado já referenciada e cuja fonte foi a 

notícia publicada no site Consultor Jurídico116, conforme abaixo: 

 

Antecipa-se que o estudo aqui desenvolvido diagnosticou importantes 
assimetrias nas previsões de imunização geradas por cada um desses 
acordos, o que pode comprometer a segurança jurídica destes 
instrumentos. Além disso, identificou-se que um dos principais fatores de 
desalinhamento dos regimes refere-se à ausência de parâmetros 
comuns e objetivos para o cálculo de reparação e ressarcimento de 
danos nos acordos. A adoção de diversas metodologias de cálculo que 
ainda estão sujeitas a questionamentos afeta negativamente estrutura 
de incentivos para a colaboração com o Estado. 

 
 

Em contrapartida, existem defensores de que a multa a ser fixada nos Acordos 

de Leniência tem que ser ainda mais severa com o objetivo de afastar a reincidência 

das empresas colaboradoras em novos atos de corrupção. Isso porque, segundo este 

entendimento, as empresas acabariam por diluir as sanções monetárias acordadas no 

programa de leniência aos seus stakeholders, tais como os trabalhadores e 

consumidores. 

 

 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 35.435. Rel. Min. Gilmar Mendes, 
segunda turma, 02/07/2021, j. 30/03/2021. Disponível em:  
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1240835734/mandado-de-seguranca-ms-35435-df-0015542-
7620171000000/inteiro-teor-1240835739 Acesso em: 20 jan. 2022. 
115 TAMASAUSKAS, Igor Sant'Anna. Acordo de leniência anticorrupção: uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. 2020. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2020, p. 90. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-
22032021-132641/pt-br.php Acesso em: 02 set. 2021. 
116 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 35.435. Rel. Min. Gilmar Mendes, 
segunda turma, 02/07/2021, j. 30/03/2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/stf-analisa-
inidoneidade-empresas.pdf Acesso em: 02 set. 2021. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1240835734/mandado-de-seguranca-ms-35435-df-0015542-7620171000000/inteiro-teor-1240835739
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1240835734/mandado-de-seguranca-ms-35435-df-0015542-7620171000000/inteiro-teor-1240835739
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-22032021-132641/pt-br.php
https://www.conjur.com.br/dl/stf-analisa-inidoneidade-empresas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/stf-analisa-inidoneidade-empresas.pdf
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É o caso daqueles que defendem a possibilidade de aplicação da chamada 

equity fine que, segundo John C. Coffee, Jr117: 

 

Em contraste, uma multa patrimonial (digamos de 20% das ações em 
circulação) resolve esses problemas. Primeiro, não poderia ser ignorada 
pela administração – em parte porque poderia tornar o controle da 
empresa contestável. E mesmo assegurar o bloqueio de 20% das ações 
permitiria que insurgentes ou ativistas ameaçassem uma mudança no 
controle corporativo (principalmente se as ações fossem vendidas em 
leilão). A gestão não pode ficar indiferente a esta perspectiva. Em 
segundo lugar, a multa patrimonial minimiza as externalidades. Credores 
e empregados não são afetados (exceto na medida em que as ações 
detidas pelos executivos sejam diluídas, e isso também pode ser 
desejável por seu valor dissuasor)118. 

 

 
É importante destacar, entretanto, que este critério de aplicação de multa que 

atinge a própria estrutura societária da empresa colaboradora pode vir a inviabilizar a 

continuidade de suas atividades empresariais, em especial diante das dificuldades de 

governança que decorreria desta forma de sanção justamente em um cenário em que a 

empresa precisa da tomada de decisões relevantes para a sua sobrevivência, diante da 

inegável crise institucional que um acordo de leniência impõe. 

 

Além disso, existem outras formas já aplicadas e testadas para garantir o 

comprometimento da gestão da empresa colaboradora com os compromissos 

assumidos no acordo, como é o caso da monitoria. 

 

Em realidade, o critério que deve ser prestigiado para a definição da multa a ser 

paga, no âmbito do acordo de leniência, é aquele que se alinha com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, da capacidade econômica do infrator, no caso a 

 
117 COFFE JR., John C. Corporate Crime and punishment: The Crisis of under enforcement. Berret-

Koehler Publishers, 2020, p. 145. 
118 Do original: “In contrast, an equity fine (say, of 20 percent of the outstanding shares) solves these 
problems. First, it could not be ignored by management – in part because it could make corporate control 
contestable. Even the insurance of a 20 percent block would enable insurgents or activists to threaten a 
change in corporate control (particularly if the stock were sold in an auction). Management can-not be 
indifferent to this prospect. Second, the equity fine minimizes externalities. Creditors and employes are not 
affected (except to the extent that stock held by executives is diluted, and that may also be desirable for 
its deterrent value)”. 
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pessoa jurídica colaboradora, assim como os motivos que justifiquem a sua imposição, 

tal como define o § 1º, do art. 11 da Lei nº 13.506/2017119. 

 

4.3 A reparação integral do dano causado, sua indisponibilidade e a atuação do 

TCU 

 

Nos EUA, país em que a leniência está há muito tempo consolidada, a imposição 

de sanção pecuniária aplicada através do Acordo de Leniência considera a capacidade 

de pagamento da empresa colaboradora (“ability to pay”) sem que haja o risco de 

outras penalizações, viabilizando, assim, a continuidade das atividades empresariais e 

a previsibilidade da contingência assumida no acordo. 

 

Já, aqui no Brasil, em virtude do sistema multiagências, além da multa 

administrativa prevista na Lei Anticorrupção, sobre a qual a regulamentação ainda é 

imprecisa, há a necessidade de reparação integral do dano ao erário, ficando ainda a 

empresa colaboradora suscetível à reparação dos danos que pode ser avaliada com 

critérios distintos, por diversas entidades, em especial o TCU. 

 

Isso impede que a quantificação e a reparação de prejuízos decorrentes dos atos 

de corrupção revelados pela empresa seja completamente endereçada no Acordo de 

Leniência, impossibilitando uma previsibilidade mínima da contingência que ela irá 

assumir ao celebrá-lo. 

 

 
119 “Art.11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, de suas 
resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, 
isoladas ou cumulativamente: 
(...) 
§1º A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e 
não deverá exceder o maior destes valores” (BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. 
Dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e 
da Comissão de Valores Mobiliários; Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 jun. 2021). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
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Além disso, o TCU já manifestou dissenso em relação a valores que foram objeto 

de diversos acordos de leniência formalizados no Brasil, até mesmo pela CGU/AGU, o 

que resultou na impetração de inúmeros Mandados de Segurança no STF versando 

sobre o tema e demonstra a desconexão e a falta de sintonia com as demais entidades 

legitimadas na própria Lei Anticorrupção para a celebração dos acordos. 

 

Embora a maioria das decisões, até então proferidas pelo STF em relação à 

matéria, tenham sido no sentido de neutralizar as ações sancionatórias do TCU em 

relação às empresas que celebraram acordos de leniência afastando, de certa forma, a 

sua tutela da moralidade, nestes casos, foram também proferidas decisões na Suprema 

Corte no sentido contrário, como a que indeferiu a medida liminar pleiteada nos autos 

do MS n° 36.609120, de relatoria do Ministro Celso de Mello, que tramita em segredo de 

justiça. 

 

Em razão desse impasse121, muitos esforços122 vêm sendo empenhados para 

que haja uma maior atuação conjunta e colaboração, também, entre as diversas 

instituições legitimadas para a aplicação de sanções administrativas sobre atos de 

corrupção e de ressarcimento ao erário. 

 

Em relação a esta importante questão, não se pode vislumbrar outra saída que a 

maior sintonia entre as entidades legitimadas para definir os valores das sanções a 

serem aplicadas pelo cometimento de atos de corrupção e dos valores a serem 

destinados para a reparação ao erário quando da formalização de um acordo de 

leniência. 

 
120 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n° 36.609. Rel. Min. Celso de Mello, 
DJe 176 14/08/2019, transitado(a) em julgado 04/05/2020. Disponível em:  
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5745073 Acesso em: 20 jan. 2022. 
121 FOLHA DE SÃO PAULO. Após 5 anos de Lava Jato, órgãos ainda divergem sobre delação e 
leniência, 23 ago. 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/apos-5-anos-de-
lava-jato-orgaos-ainda-divergem-sobre-delacao-e-leniencia.shtml Acesso em: 02 set. 2021. 
122 TOJAL, Sebastião Botto de Barros; TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna. A Leniência anticorrupção: 
primeiras aplicações, suas dificuldades e alguns horizontes para o instituto. In: BOTTINI, Pierpaolo Cruz; 
MOURA, Maria Thereza de Assis (Coords.). Colaboração Premiada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017, p. 248. 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5745073
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/apos-5-anos-de-lava-jato-orgaos-ainda-divergem-sobre-delacao-e-leniencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/apos-5-anos-de-lava-jato-orgaos-ainda-divergem-sobre-delacao-e-leniencia.shtml
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4.4 A repercussão do acordo de leniência sobre a responsabilidade civil das 

empresas em relações contratuais, extracontratuais e societárias 

 

Toda empresa possui inúmeras relações contratuais que vão além dos contratos 

administrativos, objeto de seu negócio, tais como aquelas formalizadas com seus 

colaboradores, administradores, acionistas, credores, fornecedores e prestadores de 

serviços, assim como compromissos de investimentos na comunidade onde atua. 

 

Desta forma, é importante considerar que os reflexos da celebração de um 

acordo de leniência para a empresa irão muito além das inúmeras questões abordadas 

nesta pesquisa, e envolvendo a Administração Pública, podendo resultar em questões 

de diversas naturezas e em uma série de ações envolvendo os seus stakeholders. 

 

Esses possíveis reflexos nas relações contratuais de direito privado também 

resultam em elevados custos relacionados à gestão da crise institucional que é 

agravada pela confissão de atos de corrupção no bojo de um acordo de leniência, o que 

deve ser considerado quando da tomada de decisão da empresa ao celebrar o acordo. 

 

4.5 A venda de ativos da empresa para a sua capitalização durante a crise 

institucional 

 

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que uma das vantagens para a 

empresa colaboradora ao celebrar um Acordo de Leniência é a de obter o aval da 

autoridade leniente para a venda de ativos e a capitalização durante a crise institucional 

que decorre, não apenas em razão do nome da empresa estar envolvido em atos de 

corrupção, como em razão da formalização do acordo em si, diante da confissão de tais 

atos. 

 

A formalização deste aval é essencial para as empresas que vierem a colaborar, 

já que esses ativos poderiam ser considerados como “contaminados” pelos atos de 
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corrupção, objeto da confissão no acordo, e terem seus valores extremamente 

reduzidos ou mesmo não terem mercado para venda, a despeito de valiosos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A previsibilidade, a transparência, a confiança e a segurança jurídica para os 

signatários pessoas jurídicas são elementos fundamentais para a eficiência de um 

programa de leniência. Tais elementos não devem apenas estarem presentes no ato da 

celebração do ajuste, como, principalmente, durante toda a vigência do acordo 

celebrado.  

 

Se o Estado age de forma contraditória às condições por ele mesmo acordadas, 

quebra-se o espírito de confiança que deve prevalecer entre as partes e cria-se 

verdadeiro incentivo contrário à cooperação, minando a efetividade e a estabilidade dos 

acordos de leniência. 

 

O sistema multiagências, ou seja, o conjunto de órgãos e entidades competentes 

e legitimados, tanto para celebrar os acordos de leniências como para aplicar as 

sanções administrativas em caso de cometimento de atos de corrupção no 

ordenamento jurídico brasileiro, não deve implicar no afastamento da lógica de 

unicidade do Estado e nem na quebra da confiança entre as Partes celebrantes 

acordos de leniência da Lei Anticorrupção. 

 

Contudo, a competência, tal qual definida no Art. 16 da Lei Anticorrupção, e as 

várias interpretações possíveis do mencionado artigo, são obstáculos à garantia dos 

elementos essenciais do acordo, acima mencionados, resultando em um cenário de 

insegurança jurídica para as empresas que desejem colaborar com as autoridades 

públicas. 

 

É por esse motivo que a presente pesquisa tem como enfoque as questões 

relacionadas à competência, assim como definida na Lei Anticorrupção e todos os 

desdobramentos, teóricos e práticos, desta questão. 
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A assunção de legitimidade por parte de várias entidades, tanto para celebrar os 

acordos de leniência como para aplicar as sanções relativas aos atos de corrupção, 

sem que haja hierarquia entre elas, também acaba por fazer que cada uma destas 

entidades regulamente os acordos de forma distinta e, muitas vezes, até contraditória.  

 

O endereçamento das questões relacionadas à competência e a atuação das 

multiagências envolvidas nos acordos de leniência é, assim, essencial, não só para a 

garantia da eficácia e da segurança jurídica destes acordos, como para a sua 

consolidação no Brasil. 

 

Nos EUA123, por exemplo, apenas a primeira empresa que aderir ao acordo de 

leniência e decidir colaborar pode celebrá-lo e o acordo resulta em anistia em relação 

às penalidades correspondentes aos atos de corrupção confessados pela empresa sem 

que haja posteriores questionamentos, na mesma lógica dos acordos no âmbito do 

direito concorrencial. Já a Lei Anticorrupção brasileira adotou sistemática distinta.  

 

Nota-se, ainda, que as últimas ações adotadas com vistas a fortalecer a 

segurança jurídica em relação aos acordos não atingiram este objetivo. Uma destas 

ações foi a do STF que, na tentativa de incentivar uma cooperação horizontal entre os 

órgãos de controle e os legitimados pela Lei Anticorrupção, coordenou a assinatura de 

instrumento de Cooperação Técnica124, em agosto de 2020, mas sem a participação do 

MPF, instituição fundamental no tratamento do tema. 

 

Outra opção vislumbrada com esse objetivo, mas que vem sendo completamente 

descartada pela doutrina diante das vicissitudes do ordenamento jurídico brasileiro e da 

ausência de hierarquia entre as entidades envolvidas, é a do balcão único para a 

celebração dos acordos, o que é diferente do balcão único para a concessão de senha. 

 
123 UNITED STATES. Leniency Program. U.S. Department of Justice. Disponível em:  
https://www.justice.gov/atr/leniency-program Acesso em: 25 set. 2021. 
124 VALENTE, Fernanda. Termo de cooperação para acordos de leniência é assinado sem PGR. 
Consultor Jurídico, 06 ago. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/termo-
cooperacao-acordos-leniencia-assinado-pgr Acesso em: 25 set. 2021. 

https://www.justice.gov/atr/leniency-program
https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/termo-cooperacao-acordos-leniencia-assinado-pgr
https://www.conjur.com.br/2020-ago-06/termo-cooperacao-acordos-leniencia-assinado-pgr
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O balcão único exclusivamente para a concessão de senha quando da proposta 

de acordo de leniência pela empresa que deseje colaborar, em linha com o sistema 

recomendado por Taladay125, é uma solução inspirada no direito concorrêncial 

principalmente quando os cartéis investigados envolvem a atuação de empresas em 

várias jurisdições. Há, também, diretrizes estabelecidas pela OCDE126 neste sentido. 

 

É importante destacar que essa alternativa não é inédita na legislação brasileira, 

uma vez que a Lei, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador, na esfera 

de atuação do BACEN e da CVM127, contém disposição semelhante, já referida nesta 

pesquisa. 

 

As regras do sistema, acima mencionado, poderiam ser aplicadas em relação 

aos atos de corrupção, com certos ajustes para a adequação à Lei Anticorrupção. 

Quando da referência às distintas “jurisdições”, seriam entendidas as “entidades 

legitimadas no Microssistema Anticorrupção”. Neste sistema aqui proposto, o benefício 

da concessão da senha para as pessoas jurídicas que busquem um dos órgãos 

legitimados ao acordo incentivaria a imediata sincronicidade entre este e os demais 

órgãos envolvidos, a depender do ato ilícito revelado. 

 

O sistema de concessão de senha, ao mesmo tempo que preservaria a 

legitimidade de cada entidade para a celebração de seus acordos no âmbito de sua 

competência, iniciaria, necessariamente, a negociação da leniência com todas essas 

entidades a um só tempo. Ainda, essa alternativa faria que a entidade receptora da 

primeira proposta de acordo, necessariamente, interagisse com as demais entidades 

 
125 Apud OLIVEIRA, Michel Angelo Constantino; MENDES, Dany Rafael Fonseca; HERRERA, Gabriel 
Paes. Cidadania e Políticas Públicas no contexto do programa de educação previdenciária – PEP. 
Revista do Direito Público, Londrina, v. 13, n. 13, p. 41-55, dez. 2018, p. 52. 
126 OCDE. Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee.  
DAF/COMP/WP3/WD(2014)45, 04 dec. 2014. Disponível em:  
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD(2014)45&
docLanguage=En Acesso em: 26 set. 2021. 
127 Art. 31, § 2 da Lei 13.506/2017 (BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o 
processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de 
Valores Mobiliários; Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13506.htm Acesso em: 01 jun. 2021). 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD(2014)45&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WP3/WD(2014)45&docLanguage=En
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.506-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
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quando da concessão da senha, “adiantando a vida” das empresas perante as demais 

instituições. Seria um real estímulo à sincronização dos órgãos de controle. 

 

A solução proposta não garantiria a aceitação da proposta de acordo por todas 

as demais instituições. Contudo, esta é uma realidade já vivenciada pelas empresas, 

atualmente. 

 

Está em trâmite um Projeto de Lei (PL) com propostas de alteração à Lei 

Anticorrupção do Deputado Raul Jungmann, e apresentado com o apoio de alguns 

juristas renomados, que é o Projeto n° 5208/2016128. O Projeto tem como objetivo 

conferir maior segurança jurídica aos acordos de leniência e veicula, dentre outros 

ajustes, a melhor definição da competência do MP e da Advocacia Pública em relação 

aos acordos. O seu último andamento ocorreu em 20/08/2019129. 

 

O mencionado Projeto, também, já dispõe de formas de conferir um maior 

benefício à primeira empresa a colaborar, assim como é a lógica do acordo de leniência 

antitruste, o que poderia, mediante emendas, ser ajustado, conforme a alternativa 

vislumbrada neste trabalho. 

 

Diante de todo o exposto, a conclusão a que se chega é a de que a Lei 

Anticorrupção necessita de ajustes relevantes com a definição de regras claras e 

precisas em relação à atuação de cada órgão legitimado a aplicar sanções 

administrativas no Microssistema Anticorrupção e aos efeitos do Acordo de Leniência 

da Lei Anticorrupção, possibilitando que ele conviva harmonicamente com os Termos 

 
128 BRASIL. Projeto de Lei nº 5208, de 2016 (Do Sr. Raul Jungmann e outros). Altera a Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, e a Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992 para dispor sobre condições para 
celebração de acordos de leniência com pessoas físicas e pessoas jurídicas, e dá outras providências. 
Disponíve em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=294364632D2BC69D25E9D3
2E2E0B4491.proposicoesWebExterno1?codteor=1456182&filename=Tramitacao-PL+5208/2016 Acesso 
em: 01 out. 2021. 
129 O último andamento está disponível em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083754 Acesso em: 01 
out. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=294364632D2BC69D25E9D32E2E0B4491.proposicoesWebExterno1?codteor=1456182&filename=Tramitacao-PL+5208/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=294364632D2BC69D25E9D32E2E0B4491.proposicoesWebExterno1?codteor=1456182&filename=Tramitacao-PL+5208/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083754
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de Ajustamento de Condutas, ANPCs, assim como demais acordos administrativos 

possíveis de serem celebrados pela pessoa jurídica com todas as entidades referidas 

neste trabalho, evitando-se a “judicialização” dos acordos e trazendo avanços 

significativos na consolidação do programa de leniência no Brasil. 
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