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RESUMO 

 

A Lei nº. 12.846/13, denominada Lei Anticorrupção, trouxe, entre diversas outras 

disposições, a possibilidade de empresas envolvidas em práticas de atos contra a administração 

pública firmarem acordos de leniência com as autoridades públicas.  

O acordo de leniência constitui importante instrumento, por permitir a obtenção de 

informações e provas no âmbito da investigação de crimes de difícil elucidação, especialmente 

aqueles praticados contra a ordem tributária, o sistema financeiro e a administração pública, 

também chamados crimes do colarinho branco, o que traz indiscutível efetividade ao Direito 

Administrativo e ao Direito Penal. 

Embora não se trate de instituto novo no sistema jurídico brasileiro, uma vez que outras 

leis já previram a possibilidade da celebração de acordos como forma de aplicação da justiça 

consensual no âmbito penal e administrativo, a Lei Anticorrupção possui algumas lacunas que 

precisam ser elucidadas. Por exemplo, ao longo de seus dispositivos, a Lei Anticorrupção 

silencia acerca do tratamento penal que será conferido às pessoas físicas vinculadas às empresas 

signatárias de acordos de leniência, deixando-as em situação de dúvida e incerteza, o que, na 

prática, traz insegurança jurídica e impede que o instituto seja aplicado de forma eficiente e 

harmônica.  

A presente dissertação pretende, portanto, elencar e analisar não somente as 

possibilidades de outorgar benefícios penais às pessoas físicas no âmbito dos acordos de 

leniência, mediante o estudo da legislação em vigor, inclusive das demais áreas do direito que 

se amoldam ao assunto, como o Direito Civil e Administrativo, mas também, e principalmente, 

analisar o tratamento penal que será conferido aos prepostos das pessoas jurídicas que venham 

a celebrar acordo de leniência com base na Lei 12.846/13. 

 

PALAVRAS CHAVE: ACORDO DE LENIÊNCIA. LEI 

ANTICORRUPÇÃO.  PESSOAS FÍSICAS. RESPONSABILIDADE PENAL. EFEITOS 

PENAIS.  

 



 

ABSTRACT 

 

Law n. 12.846/13, known as Anti-Corruption Law, brought, among other provisions, 

the possibility for companies involved in acts against the public administration to sign leniency 

agreements with public authorities. 

The leniency agreement is an important instrument that allows obtaining information 

and evidence in the context of the investigation of crimes that are difficult to elucidate, 

especially those committed against the tax system, the financial system and the public 

administration, the so-called white-collar crimes, which brings undeniable effectiveness to 

Administrative Law and Criminal Law. 

Although it is not a new institute in the Brazilian legal system, based on the fact that 

other Brazilian laws have already provided for the possibility of entering into agreements as a 

way of applying consensual justice in the criminal and administrative scope, the Anti-

Corruption Law has some gaps that need to be elucidated. For example, throughout its 

provisions, the Anti-Corruption Law is silent about the criminal treatment that will be given to 

individuals linked to companies that are signatories of leniency agreements, leaving them in a 

situation of doubt and uncertainty, which, in practice, brings legal uncertainty and prevents the 

institute from being applied efficiently and harmoniously. 

The present  master thesis intends, therefore, to list and analyze not only the 

possibilities of granting criminal benefits to individuals within the scope of leniency 

agreements, through the study of the current legislation, including the other areas of law that 

addresses the subject, such as the Civil and Administrative Law, but also, and mainly, to analyze 

the criminal treatment that will be given to the agents of legal entities that may enter into a 

leniency agreement based on Law 12.846/13. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: LENIENCY AGREEMENT. ANTI-CORRUPTION LAW. 

INDIVIDUALS. CRIMINAL LIABILITY. PENAL EFFECTS.
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação pretende abordar a situação penal das pessoas físicas no 

âmbito dos acordos de leniência firmados com base na Lei nº. 12.846/13, denominada Lei 

Anticorrupção, por meio da qual foi instituída a possibilidade de as empresas envolvidas 

em práticas de atos contra a administração pública firmarem acordos de leniência com as 

autoridades públicas.  

Ao contrário da Lei nº. 12.529/11, que prevê a possibilidade de extinção da 

punibilidade penal nos acordos firmados no âmbito anticompetitivo entre o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e as empresas praticantes de cartéis, a Lei 

Anticorrupção não traz disposição similar, deixando os representantes das empresas 

signatárias de acordos de leniência, envolvidos nos delitos narrados, em incerta situação 

penal, especialmente considerando-se a pactuação do instrumento com a Controladoria-

Geral da União, sem a participação do Ministério Público. 

O rol de atos lesivos à administração pública previsto no artigo 5º da Lei nº. 

12.846/13, visando à responsabilização administrativa e cível das pessoas jurídicas, pode 

tipificar crimes às pessoas físicas envolvidas. Tanto é que a lei prevê diversas situações 

que buscam atribuir responsabilidade criminal às pessoas naturais que agiram em nome 

das empresas signatárias dos acordos, como o inciso VIII, do artigo 7º, que determina a 

instituição de programas de compliance, geralmente precedidos, quando firmados 

acordos de leniência, de investigações internas, com o objetivo de identificar ilícitos 

cometidos com o uso da estrutura empresarial, apontando-se as pessoas físicas 

responsáveis.  

Para tanto, são utilizadas, inclusive, investigações forenses invasivas, tendo 

como base o acervo digital da empresa, sua contabilidade, seus registros telefônicos, 

exame dos e-mails corporativos e realização de entrevistas internas assemelhadas a 

interrogatórios. 

Por sua vez, o artigo 15 do mesmo diploma legal determina o encaminhamento 

ao Ministério Público do processo administrativo instaurado pela autoridade signatária 

do acordo de leniência, após a sua conclusão, para apuração de ilícitos penais. 

Um dos pontos de destaque da Lei Anticorrupção, regulamentada pelo Decreto 

nº. 11.129, de 11 de julho de 2022, é a punição desses entes coletivos, tanto no âmbito 

cível quanto administrativo, através da responsabilidade objetiva, independentemente da
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comprovação do dolo ou culpa, bastando o nexo de causalidade entre o ilícito e a atuação 

da pessoa jurídica, bem como que os atos tenham sido praticados em seu interesse.  

A possibilidade de atribuição de responsabilidade penal às pessoas físicas, diante 

da omissão legislativa nos casos de celebração de acordos de leniência, pode limitar a 

aplicação do instituto, pois os dirigentes da pessoa jurídica envolvida em atos corrupção 

podem ser os responsáveis por buscar tais acordos, além de serem detentores de 

informações, muitas vezes, inatingíveis sem seus relatos.  

Diante disso, considerando as pessoas físicas como fontes de obtenção de provas, 

o Ministério Público Federal tem buscado dar maior segurança jurídica aos acordos 

através da publicação de notas técnicas e orientações dirigidas aos seus membros, 

trazendo diretrizes sobre como devem atuar diante dos acordos de leniência e 

recomendando a inclusão de cláusulas prevendo a possibilidade de adesão das pessoas 

físicas, visando à atribuição de efeitos penais. 

Tal previsão se verifica em inúmeros acordos de leniência firmados pelo 

Ministério Público Federal, mas, na prática, a chamada “adesão das pessoas físicas” não 

é tão simples e efetiva, pois carece de base legal na Lei Anticorrupção.  

Em alguns casos, tem-se a celebração de acordos de colaboração premiada, nos 

termos da Lei nº. 12.850/2013, concomitantemente com a leniência ou, ao menos, há 

previsão para tanto. Em outros, observa-se tão somente a previsão de adesão ao próprio 

acordo de leniência, como apto a conceder proteção penal irrestrita, sem qualquer base 

legal. Com o advento da Lei nº. 13.964/19, abriu-se, também, a possibilidade do acordo 

de não persecução penal.  

Porém, é possível celebrar um acordo de leniência sem qualquer previsão de 

atribuição de efeitos penais, o que ocorre com frequência nos termos firmados sem a 

participação do Ministério Público. 

Na prática, o desafio está no alinhamento de tais procedimentos com os acordos 

de leniência, justamente pela ausência de previsão legal e falta de entendimento e 

padronização entre as entidades aptas, em tese, a celebrarem os acordos.  

Ainda mais complicada é a hipótese em que se tem uma multiplicidade de 

jurisdições, em decorrência de ilícitos praticados em diversas localidades. Essa situação 

é muito comum nos acordos firmados por grandes empresas com atuação nacional e, 

muitas vezes, internacional. 
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A falta de tratamento da questão penal das pessoas envolvidas nesses acordos e a 

ausência de interesse por parte do Estado na resolução do problema são ilustradas pela 

assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para acordos de leniência firmados entre 

Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas 

da União (TCU) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com participação do 

Supremo Tribunal Federal (STF), sem, contudo, adesão da Procuradoria Geral da República. 

Tal fato resultou na Nota Técnica nº. 02/2020, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal, que trata da importância da participação do órgão do parquet 

nos acordos de leniência, inclusive porque se trata do titular da ação penal. No mesmo sentido 

se manifestou o Ministério Público do Estado do Paraná1. 

Fato é que, em que pese a Lei n°. 12.846 ter sido promulgada em 2013, há uma grande 

carência doutrinária e jurisprudencial sobre o assunto, o que resulta em inúmeros problemas de 

segurança jurídica, como falta de compreensão sobre o tema, instauração de conflitos de 

competência, recusa de celebração de acordos de colaboração premiada por parte do Ministério 

Público ou de homologação pelo Poder Judiciário, desrespeito dentro de uma mesma instituição 

em relação a acordos firmados por seus próprios membros, divergência jurisprudencial sobre 

as entidades autorizadas a celebrar o procedimento, etc. 

A dissertação, nesse contexto, pretende elencar e analisar as possibilidades de se 

outorgarem benefícios penais às pessoas físicas no âmbito dos acordos de leniência. O trabalho 

tem o objetivo de propor soluções para sanar a insegurança jurídica que, no campo penal, 

acomete os prepostos de pessoas jurídicas que celebram acordos de leniência com o Poder 

Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 __________. “MPPR se manifesta sobre cooperação técnica para acordos de leniência”. Curitiba, 2020. 
Disponível em: https://mppr.mp.br/2020/08/22860,10/MPPR-manifesta-se-sobre-cooperacao-tecnica-para-
acordos-de-leniencia.html. Acesso em: 13 jan. 2021. 
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1.  JUSTIÇA NEGOCIAL 

 

A justiça negocial pauta-se pela autonomia da vontade das partes, que teoricamente 

ocupam posição de igualdade, conferindo aos conflitantes o benefício de estabelecerem as regras 

para atingir o resultado mais benéfico e recompensador possível, sem que haja ofensa a padrões 

constitucionalmente e/ou legalmente assegurados, pautados inteiramente na boa-fé. 

Os princípios que regem o modelo negocial são a conciliação, a economia processual, a 

informalidade e a oralidade das partes que assumem o protagonismo em oposição à lógica judicial, 

de confronto. Para tanto, valem-se as partes de instrumentos diversos e não nominados pela 

legislação. 

O objetivo da justiça negocial, nos termos utilizados por Luiz Antonio Scavone Jr.2, é a 

“obtenção da mútua satisfação das partes envolvidas”, condicionando três variáveis para 

resolução: informação, tempo e poder, destacando que a última condicionante é a primordial na 

estipulação dos termos a serem acordados.   

Neste contexto, conforme assevera Daniela Monteiro Gabbay3, a partir dos estudos do 

Programa de Negociação de Harvard (PON), ao instrumentalizar a justiça negociada, ora a 

tendência das partes será competitiva (hard bargain), ora será colaborativa (soft bargain); mesmo 

que em nítido antagonismo, ambas têm o objetivo comum de solucionar a avença.  

A intenção da justiça negocial é se afastar das soluções do Poder Judiciário e, 

simultaneamente, proporcionar celeridade na resolução dos conflitos, ao possibilitar uma solução 

simplificada com autonomia da vontade das partes para negociar e barganhar o direito envolvido. 

A demanda exaustiva perante o Poder Judiciário abalou a estrutura do sistema civil law 

adotado pelo Brasil, conduzindo a uma aproximação ao sistema commow law por adequar 

mecanismos diversos de solução de conflitos em que se atribui maior engajamento dos envolvidos 

para a propositura da resolução. 

Nessa linha de raciocínio, a Lei de Ação Civil Pública nº. 7.347/85 trouxe ao 

ordenamento jurídico pátrio a possibilidade do compromisso de ajustamento de conduta, 

popularmente conhecimento como Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com aplicação a 

todos os direitos difusos e coletivos, visando à celeridade processual. 

 
2 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Arbitragem: mediação, conciliação e negociação. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 277. 
3 BRAGA NETO, Adolfo; SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, 
Paulo Eduardo Alves da. Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem: curso de métodos adequados de 
solução de controvérsias. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 148. 
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Buscando aumentar a efetividade da solução das lides no Brasil, a Constituição da 

República de 1988, em seu art. 98, inciso I, previu a criação dos juizados especiais cíveis e 

criminais, dando início à Justiça negociada, posteriormente regulamentados pela Lei nº. 

9.099/95.  

O Poder Público já estava autorizado a celebrar acordos de leniência no âmbito do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica desde os anos 2000, ampliada a abrangência do 

instituto com a Lei Anticorrupção (Lei nº. 12.850/13), conforme se passará a delimitar no tópico 

1.1.  

Em matéria estritamente civil e comercial, o Código de Processo Civil de 2015 inaugurou 

verdadeira modificação da mentalidade negocial, impulsionando a possibilidade de, sempre que 

possível, promover a solução consensual de conflitos, também conhecido como método de 

autocomposição. 

Com a Lei nº. 13.655/2018, foi incluída na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro a autorização da Administração Pública (latu sensu) a celebrar acordos, após a oitiva do 

órgão jurídico, se presentes as razões de relevante interesse geral. 

De forma semelhante, em 2019 foi atualizada a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

nº. 13.964), possibilitando a celebração de acordo no âmbito da moralidade pública, conhecido 

como Acordo de Não Persecução Cível. 

Brevemente, portanto, esclarece-se que o ordenamento jurídico brasileiro já contava – 

ainda que timidamente – com hipótese de solução consensual de conflito desde a Lei nº. 7.347/85, 

aperfeiçoando o tema com a Lei dos Juizados Especiais e com estopim a partir de 2013, 

principalmente como efeito das grandes operações que vincularam diversos órgãos públicos, tais 

como Ministério Público Federal e Controladoria-Geral da União, unindo matérias públicas e 

privadas. 

 

1.1.  ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

Na tendência do consensualismo e da justiça negocial, em prol da eficiência e do 

interesse público, o acordo de leniência anticorrupção se trata de um instrumento negocial 

sancionador celebrado, de um lado, por uma pessoa jurídica que cometeu atos lesivos à 

administração pública nacional ou estrangeira, que fornece informações e provas relevantes 

para investigações em troca de benefícios legais, e, do outro, pela autoridade competente de um 

órgão ou entidade pública, no âmbito do direito administrativo.  
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O acordo de leniência pode ser um importante instrumento de combate a crimes 

praticados através de uma estrutura empresarial, inclusive à corrupção, com aperfeiçoamento 

de formas de prevenir, detectar e punir o ilícito no âmbito interno dos países, além de ser 

constante preocupação da comunidade internacional. 

Assim, a cooperação internacional passa a ser uma importante ferramenta para 

fomentar a elaboração de leis em relação ao tema, especialmente a partir da década de 70, nos 

Estados Unidos - a chamada Gilded Age (Era Dourada)4 -, quando se evidenciaram altos níveis 

de corrupção no país, e também a partir da década de 80, após o período de surgimento de uma 

sociedade mais industrializada, com novas fontes de riqueza e rápido crescimento econômico. 

Some-se a isso o processo de globalização econômica, com intercâmbios e facilidades 

de trânsito de informações, comunicação, tráfego de pessoas e de fluxo de capitais entre países, 

intensificado a partir dos anos 2000, com a revolução tecnológica. 

O Brasil assumiu compromissos em Convenções Internacionais5 resultando na criação 

de diversas leis especiais e extravagantes no direito brasileiro para combate à corrupção e 

desenvolvimento da ordem econômica, com destaque para as seguintes: Lei nº. 8.429/92 (Lei 

de Improbidade Administrativa); Lei nº. 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro); Lei nº. 

12.529/11 (Lei Antitruste); Lei nº. 12.846/13 (Lei Anticorrupção); Lei nº. 12.850/13 (Lei de 

Organizações Criminosas, que também regulamenta a colaboração premiada); e, recentemente, 

a Lei nº. 13.964/2019 (que, entre outras inovações, regulamentou o acordo de não persecução 

criminal).  

No sistema jurídico brasileiro, é comum que se associe o surgimento do acordo de 

leniência à Lei Anticorrupção (Lei nº. 12.846/13), já que tais acordos ganharam notoriedade 

com o advento da Operação Lava Jato, na qual empresas de grande porte celebraram esses 

acordos com o Ministério Público Federal, devolvendo aos cofres públicos cifras inimagináveis 

e expressivas, passando tais acordos a terem destaque no cenário nacional e político.  

 
4 CORRÊA, Alessandra. Como os EUA 'viraram o jogo' contra a corrupção. BBC, Nova Iorque, 06 abr. 2015. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150406_eua_corrupcao_historico_fd. Acesso 
em: 17 jan. 2022. 
5 (i) Convenção Interamericana contra a Corrupção firmada em Caracas, Venezuela, em 29 de março de 1996 
(OEA) e promulgada por meio do Decreto nº. 4.410, de 7 de outubro de 2002; (ii) Convenção sobre o Combate da 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aprovada em Paris, em 17 de dezembro de 1997, 
promulgada por meio do Decreto nº. 3.678, de 30 de novembro de 2000 ; (iii) Convenção das Nações Unidas 
Contra a Corrupção  assinada na cidade de Mérida, no México, em 9 de dezembro de 2003 e promulgada por meio 
do Decreto nº. 5.687, de 31 de janeiro de 2006; e (iv) Convenção de Palermo contra o Crime Organizado 
Transnacional, aprovada pela ONU em Nova York, em 15 de novembro de 2000, promulgada pelo Decreto nº. 
5.015, de 12 de março de 2004. 
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Contudo, o acordo de leniência já estava presente em nosso ordenamento desde a Lei 

nº. 10.149/2000, que adicionou o artigo 35-B à Lei nº. 8.884/94, anterior Lei do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), substituída pela Lei nº. 12.529/11, chamada de 

Lei Antitruste, que manteve a previsão de celebração do acordo, em seu artigo 86, entre o CADE 

e as pessoas jurídicas e físicas, em decorrência de infrações contra a ordem econômica, desde 

que colaborem efetivamente com as investigações.    

Apenas em 2013, conforme Tamasauskas6, em resposta à forte manifestação popular 

ocorrida ao longo do ano, pautada no combate à corrupção, foram promulgadas, às pressas, a 

Lei das Organizações Criminosas (Lei nº. 12.850/13), regulamentando os acordos de 

colaboração premiada, e a Lei Anticorrupção (Lei nº. 12.846/13), que disciplina sobre o Acordo 

de Leniência em seu artigo 16, § 10, prevendo sua celebração entre Controladoria-Geral da 

União (CGU) e as empresas utilizadas como instrumentos de corrupção – sem, contudo, incluir 

as pessoas físicas.  

No fluxo da tendência negocial, o Congresso Nacional editou a Lei nº. 13.506 de 2017, 

que dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central 

do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, prevendo, em seu artigo 30, uma modalidade 

de acordo de leniência no âmbito do Banco Central; o denominado Acordo Administrativo em 

Processo de Supervisão abriu a possibilidade de ser celebrado tanto por pessoas jurídicas quanto 

físicas – mas sem estender a estas quaisquer efeitos penais. 

Na prática, o acordo representa a aplicação efetiva da tutela administrativa 

sancionadora célere e com utilização mais consciente dos mecanismos estatais. O acordo parte 

da premissa de que, em muitos casos, a Administração Pública não consegue, por si só, 

solucionar os fatos investigados de maneira efetiva, reconhecendo a necessidade de o infrator 

apresentar e entregar elementos robustos de prova, aptos a contribuir de forma efetiva às 

investigações.7 

Neste mesmo sentido encontra-se o Estudo Técnico nº. 01/20178, da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, ao tratar da 

introdução do acordo de leniência no microssistema anticorrupção nacional. 

 
6 TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna. O acordo de leniência anticorrupção: Uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020. p.50. 
7 MARRARA, Thiago. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção: pontos de estrangulamento da segurança 
jurídica. In Revista digital de direito administrativo da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – FDRP. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/40017280/Acordo_de_leni%C3%AAncia_na_Lei_Anticorrup%C3%A7%C3%A3o_
pontos_de_estrangulamento_da_seguran%C3%A7a_jur%C3%ADdica. Acesso em: 23 dez. 2021.  
8 __________. Ministério Público Federal. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Notas Técnicas. Brasília. 
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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Em relação à eficiência dos acordos, ao menos em relação à recuperação de ativos, o 

Ministério Público Federal informou a celebração de 43 (quarenta e três) acordos de leniência 

de 2014 a 2021, prevendo a devolução de mais de R$ 24 bilhões de reais9, sendo mais de R$ 6 

bilhões já pagos. 

Por sua vez, segundo dados da Controladoria-Geral da União, até abril de 2022 foram 

celebrados 19 (dezenove) acordos de leniência, além de 23 (vinte e três) negociações em 

andamento, prevendo a devolução de R$ 15,66 bilhões de reais, sendo R$ 6,16 bilhões de reais 

já pagos10. 

Ademais, o acordo de leniência também busca permitir que as empresas envolvidas na 

prática do ato possam manter as suas atividades com regularidade, razão pela qual a pessoa 

jurídica que efetivamente celebre o acordo será beneficiada com sanções abrandadas. Afinal, 

em termos linguísticos e etimológicos, o termo leniência deriva do latim lenitate, e significa 

suavidade. 

O acordo de leniência, portanto, é instrumento de aplicação do direito sancionador 

administrativo, e não perdão administrativo. Neste sentido, Thiago Marrara afirma que a 

leniência é comutatividade, cooperação e utilitarismo do processo punitivo11. 

Note-se que por trás do acordo de leniência está muito mais do que um acordo de 

concessões mútuas. Em verdade, o grande objetivo desse pacto é abreviar e otimizar as 

investigações, alcançando resultados práticos e úteis com menor desgaste de tempo e trabalho 

operacional, além de alcançar infrações que não seriam descobertas por outros meios.  

Entre tantos, afirmam Gilmar Mendes e Victor Oliveira Fernandes12, além de Thiago 

Bottino e Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula13, que os acordos de leniência são 

 
9 __________. Ministério Público Federal. Acordos de leniência: Painel 1. Brasília. Disponível em: 
https://sig.mpf.mp.br/sig/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=DE8159D411EA799D1
A090080EF2586DD&Server=MSTRIS.PGR.MPF.MP.BR&Project=Unico&Port=0&share=1. Acesso em: 01 
jul. 2022. 
10 __________. Controladoria-Geral da União. Painel dos acordos de leniência. Brasília. Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTU2MWI0MjYtY2EzOS00NzYyLTg3MWQtYWE3MmFiMmY0OD
M4IiwidCI6IjY2NzhkOWZlLTA5MjEtNDE3ZC04NDExLTVmMWMxOGRlZmJiYiJ9&pageName=ReportSe
ction. Acesso em: 01 jul. 2022. 
11 MARRARA, Thiago. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção: pontos de estrangulamento da segurança 
jurídica. In Revista digital de direito administrativo da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – FDRP. 
Disponível em: 
https://www.academia.edu/40017280/Acordo_de_leni%C3%AAncia_na_Lei_Anticorrup%C3%A7%C3%A3o_
pontos_de_estrangulamento_da_seguran%C3%A7a_jur%C3%ADdica. Acesso em: 23 dez. 2021. 
12 MENDES, Gilmar Ferreira e FERNANDES, Victor Oliveira. Acordos de leniência e regimes sancionadores 
múltiplos. In Jota. JOTA. São Paulo, 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/especiais/acordos-de-
leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021. Acesso em: 22 dez. 2021. 
13 BOTTINO, Thiago; PAULA, Maria Helena de Carvalho Nogueira de. Efeitos penais dos acordos de supervisão 
no âmbito dos procedimentos administrativos sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. vol. 172. ano 28. p. 207-237. São Paulo: Ed. RT, out. 2020. p.15/16. 
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utilizados como importantes instrumentos de obtenção de prova, capazes de aumentar a 

agilidade e economia de recursos nos trâmites processuais e na investigação. 

No Estudo Técnico nº. 01/2017, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate 

à Corrupção do Ministério Público Federal14, consta que o acordo de leniência permite que o 

Estado utilize das informações relevantes e inéditas fornecidas pela empresa infratora, além de 

indicação de meios probatórios, possibilitando a difícil elucidação de delitos organizacionais, 

porquanto praticados no âmbito de sigilo e confiança entre os envolvidos. Em contrapartida é 

que se oferecem os benefícios à pessoa jurídica signatária do acordo, não se tratando, portanto, 

de simples confissão. 

Todavia, a narrativa e material probatório apresentados pela pessoa jurídica sobre seu 

envolvimento nos ilícitos administrativos muitas vezes revelam a prática do crime de cartel, 

corrupção, fraude em licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade 

ideológica, insider trading e outros, implicando diretamente as pessoas naturais envolvidas. 

Tanto é que a Lei Anticoncorrencial prevê benefícios à pessoa física nos casos em que, além de 

configurar ilícitos administrativos, também estarem as condutas tipificadas na lei penal. 

Contudo, não há dispositivo semelhante na Lei Anticorrupção, tampouco na lei que regulamenta 

o acordo com o Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários.   

Referida omissão legislativa na Lei Anticorrupção será analisada no presente trabalho, 

justificando-se, para tanto, que sejam abordados os institutos da colaboração premiada e acordo 

de não persecução penal como meios hábeis a outorgar certos benefícios penais às pessoas 

físicas. 

 

1.1.1.  Lei Antitruste (Lei nº. 12.529/11) 

 

Inspirado no Direito Concorrencial de países como o Canadá, Estados Unidos, Reino 

Unido e na União Europeia, a Lei nº. 8.884/1994 transforma o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) em autarquia federal e dispõe sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica. Posteriormente, foi alterada pela Lei nº. 10.149/00 e então 

revogada pela Lei nº. 12.529/11, nova Lei do CADE. 

 
14 __________. Ministério Público Federal. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Notas Técnicas. Brasília/DF, 
2020. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas. Acesso em: 21 jan. 2021. 
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Essa lei é voltada ao direito concorrencial e tem como objetivo principal desarticular 

cartéis, visando à proteção da ordem econômica e ao desenvolvimento da nação15, relacionando 

as infrações da ordem econômica em seu artigo 36, estando as punições previstas nos artigos 

37 e seguintes, inclusive contra as pessoas físicas. 

A inovação trazida pela lei – prevista desde a lei anterior de 2000, mas com algumas 

alterações posteriores – é a previsão para que a União, por intermédio da Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ)16, celebre acordos de leniência, visando a 

fortalecer a repressão de infrações à ordem econômica, pautando-se no dilema do prisioneiro 

ao premiar a primeira empresa que resolve colaborar com as autoridades e quebrar o silêncio 

do cartel em troca de benefícios sancionatórios. O CADE, em sua página da internet, 

disponibiliza um guia prático dos trâmites do acordo de leniência17. 

O dilema do prisioneiro18 é um jogo mundialmente conhecido dentro da Teoria dos 

Jogos, criado em 1950 por Merrill Flood e Melvin Dresher, e aborda, basicamente, a história 

de dois prisioneiros e o dilema entre trair e cooperar.  

A narrativa proposta é a seguinte: dois suspeitos, nomeados de A e B, são presos pela 

polícia e ficam em celas separadas. Como não existem provas suficientes para prosseguir com 

a persecução penal, a polícia oferece a ambos um acordo que contém as seguintes situações: (1) 

se um deles confessar o crime e o outro permanecer em silêncio, quem confessou a prática do 

crime será libertado, enquanto o cúmplice silencioso cumprirá dez anos de prisão; (2) se ambos 

ficarem em silêncio (colaborarem um com ou outro), serão condenados, cada um, a um ano de 

prisão; e (3) se ambos confessarem a prática do crime, cada um ficará preso por cinco anos. 

Apresentados os termos do acordo, cada prisioneiro irá escolher a proposta que bem 

entender, sem ter conhecimento sobre a decisão do outro prisioneiro, pois estão presos em celas 

distintas e não podem conversar entre si. 

 
15 RECH, Talyz William. A participação do Ministério Público em acordos de leniência no direito brasileiro: 
a atuação ministerial nas leis anticoncorrencial (Lei n. 12.529/11) e anticorrupção (Lei n. 12.846/13). 
Florianópolis: EMais, 2018, p. 47. 
16 "Art. 35-B. A União, por intermédio da SDE, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação 
punitiva da administração pública ou a redução de um a dois terços da penalidade aplicável, nos termos deste 
artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem 
efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação 
dos demais coautores da infração; e II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração 
noticiada ou sob investigação. (...) 
17 __________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Guia de Leniência Antitruste do CADE. 
Brasília. Disponível em: https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/programa-de-leniencia/guia-do-programa/guia-
do-programa-de-leniencia. Acesso em: 15 jan. 2022. p.11. 
18 BARRICHELO, Fernando. O que é o dilema dos prisioneiros. In BARRICHELO. São Paulo. Disponível em: 
http://www.barrichelo.com.br/teoriadosjogos/list-trechosimprime.asp?id=29. Acesso em: 03 dez. 2021. 
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Esse dilema dos prisioneiros tem a mesma estrutura dos acordos premiais celebrados 

com aqueles que voluntariamente decidem colaborar com as autoridades, especificamente nos 

acordos de leniência regidos pela Lei Antitruste. 

Os acordos de leniência constituem “instrumentos de realização de uma política 

pública de persecução administrativa”19, com notória natureza negocial, e cujo objetivo é não 

necessariamente punir o infrator da norma administrativa, mas sim prevenir e impedir a prática 

de outros ilícitos administrativos.  

A importância dada ao instituto é tão grande que o Ministério Público e a Polícia atuam 

em cooperação para garantir que dirigentes e empregados de empresas envolvidas em tais 

ilícitos que não celebrarem acordos de leniência sejam processados pelo crime de cartel20. 

 O artigo 86, da Lei nº. 12.529/2011, traz como requisitos e pressupostos para se firmar 

o acordo de leniência: a identificação dos demais envolvidos na infração; a obtenção de 

informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação; o 

preenchimento cumulativo dos itens previstos no §1º de que a empresa confesse sua 

participação no ilícito, sendo a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob 

investigação, cessando sua participação a partir da data da propositura do acordo, cooperando 

com as investigações, e desde que a Superintendência-Geral do CADE não disponha de provas 

suficientes para sua condenação ou de pessoa física envolvida. 

Na esfera administrativa, a lei prevê a extinção da ação punitiva da administração 

pública ou redução de um a dois terços das penas administrativas aplicáveis, conforme redação 

do art. 86, §4º, incisos I e II. 

Ainda, é possível que os demais infratores envolvidos na prática confessada pela 

empresa leniente celebrem Termo de Compromisso de Cessação (TCC), se cessarem a prática, 

 
19 MENDES, Gilmar Ferreira e FERNANDES, Victor Oliveira. Acordos de leniência e regimes sancionadores 
múltiplos. In Jota. JOTA. São Paulo, 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/especiais/acordos-de-
leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021. Acesso em: 22 dez. 2021. 
20 “A prática de cartel configura tanto ilícito administrativo punível pelo Cade, nos termos da Lei 12.529/2011, 
quanto crime, punível pela Lei 8.137/90. No âmbito administrativo, a empresa condenada pelo Cade por prática 
de cartel poderá pagar multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado, 
no último exercício anterior à instauração do processo administrativo, no ramo de atividade empresarial em que 
ocorreu a infração. Por sua vez, os administradores da empresa direta ou indiretamente envolvidos com o ilícito 
podem ser condenados a pagar uma multa entre 1% a 20% daquela aplicada à empresa. Outras penas acessórias 
podem ser impostas como, por exemplo, a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e de parcelar 
débitos fiscais, bem como de participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal por prazo não inferior a cinco anos. Cartel, além de ser um ilícito administrativo, é crime punível com 
pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa, nos termos da Lei 8.137/90. Para garantir que diretores e administradores 
sejam punidos criminalmente, vem sendo incrementada de forma significativa a cooperação com os Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais, a Polícia Federal e Polícias Civis.” __________. Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE). Acesso à informação. Perguntas frequentes – Perguntas sobre infrações à ordem 
econômica. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/cade/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-
frequentes/perguntas-sobre-infracoes-a-ordem-economica. Acesso em: 15 jan. 2022. 
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confessarem a participação no ilícito e colaborarem com a investigação, trazendo provas 

adicionais, conforme conveniência e oportunidade do CADE, mediante decisão devidamente 

fundamentada (artigo 85, da Lei nº. 12.529/11).21 

Ao contrário da Lei nº. 12.846/13, que silencia quanto à possibilidade de adesão ao 

termo pelas pessoas físicas, o §2º do art. 86 da Lei nº. 12.529/11 prevê de forma expressa a 

possibilidade de pessoas físicas aderirem ao acordo de leniência firmado pela empresa, desde 

que cumpridos os requisitos II, III e IV do §1º, enquanto o artigo 87 expressamente estende-

lhes benefícios criminais. 

Portanto, uma vez narrados os fatos pela empresa, abre-se a possibilidade para que a 

pessoa física envolvida nesses fatos possa aderir a esse acordo de leniência, buscando benefícios 

na esfera penal, o que será tratado no tópico 6. 

 

1.1.2. Lei Anticorrupção (Lei nº. 12.846/13)  

 

Em 2013, atendendo aos anseios da população pelo combate à corrupção, mediante 

manifestações22 e pressões internacionais, advém a Lei Anticorrupção nº. 12.846/13, dispondo 

sobre a responsabilização objetiva na esfera administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, passando a 

integrar o microssistema normativo anticorrupção23. 

A lei foi regulamentada pelo Decreto nº. 8.420/2015, que dispõe sobre todo o 

procedimento, requisitos e formalidades que devem ser seguidos pela autoridade competente, 

entretanto, revogado pelo Decreto nº. 11.129/2022, em 18 de julho de 2022. 

O capítulo IV do Decreto nº 11.129/2022, contendo os artigos 32 ao 55, é destinado 

integralmente ao acordo de leniência, definido como ato administrativo negocial decorrente do 

poder sancionador do Estado. Diversos artigos foram apenas repetidos do Decreto anterior, 

como a exemplo do resultado da colaboração, a competência, requisitos prévios de celebração, 

com algumas adições procedimentais. 

 
21 “Art. 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos incisos I, II e III do art. 48 desta Lei, o Cade 
poderá tomar do representado compromisso de cessação da prática sob investigação ou dos seus efeitos lesivos, 
sempre que, em juízo de conveniência e oportunidade, devidamente fundamentado, entender que atende aos 
interesses protegidos por lei”. 
22 SIMÃO, Valdir Moyses; VIANNA, Marcelo Pontes. O Acordo de Leniência na lei anticorrupção: histórico, 
desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan, 2017. p 27. 
23 __________. Ministério Público Federal. Notas técnicas. Brasília. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas. Acesso em: 09 fev. 2022. 
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Ainda que a descrição do texto legal traga a informação de que a lei dispõe apenas 

“sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências”, extrai-se 

de seus artigos que, à similaridade da Lei Antitruste, ela visa à repressão e prevenção das 

infrações ali dispostas.  

As sanções que poderão ser aplicadas estão previstas no art. 6º e no art. 19 da Lei 

Anticorrupção24, e serão impostas sempre de forma fundamentada, isolada ou cumulativamente, 

de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações, 

conforme dispõe o §1º do artigo 6º da referida lei. 

Tal como expresso no artigo 86 da Lei Antitruste, o art.16 da Lei Anticorrupção  

autoriza a celebração de acordo de leniência, basicamente com os mesmos requisitos: 

identificação dos demais envolvidos na infração, obtenção de informações e documentos que 

comprovem a infração noticiada ou sob investigação, além do preenchimento cumulativo dos 

itens previstos no §1º. de que a empresa confesse sua participação no ilícito, sendo a primeira 

a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob investigação, cessando sua participação 

a partir da data da propositura do acordo, cooperando com as investigações. 

A Lei Antitruste traz como requisito para celebração do acordo que a autoridade não 

tenha provas suficientes para a condenação da pessoa jurídica, ao passo que a Lei Anticorrupção 

exige apenas a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito, 

possibilitando, portanto, a celebração do acordo mesmo com avançadas investigações, mas 

sendo limitado o momento até a conclusão do relatório a ser elaborado no âmbito do processo 

de responsabilização, nos termos do artigo 30, § 2º da Lei nº. 12.846/1325. Ainda, o §3º da Lei 

 
24 “Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos 
lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte 
por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, 
excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e II - 
publicação extraordinária da decisão condenatória. (...) 
Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e 
o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas 
infratoras: I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou 
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; II - suspensão ou 
interdição parcial de suas atividades; III - dissolução compulsória da pessoa jurídica; 
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades 
públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 
máximo de 5 (cinco) anos”. 
25 __________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Revista de defesa da concorrência. 
Brasília. Disponível em: 
https://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/download/435/60/2151. Acesso em: 
18 mai. 2022. 
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Anticorrupção prevê que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da reparação do 

dano causado.  

Outra significativa diferença é que a Lei Antitruste traz às pessoas físicas e jurídicas 

como sujeitos legitimados a celebrarem o acordo de leniência, ao passo que a Lei Anticorrupção 

faz referência expressa apenas às pessoas jurídicas, cujas implicações veremos oportunamente.  

Além disso, a Lei do CADE prevê que a Autarquia tem legitimidade para celebrar o 

referido acordo, ao passo que a Lei Anticorrupção prevê a competência da autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade pública como aptos para celebração do acordo, o que, na prática, tem 

causado inúmeras discussões e fragilidade para as pessoas físicas, quando celebrados sem a 

participação do Ministério Público. 

Com essa ampliação, qualquer autoridade máxima administrativa terá legitimidade 

para celebrar o acordo quando estiver diante da prática de atos lesivos contra a administração 

pública nacional ou estrangeira. Na esfera federal, a lei atribuiu tal competência à 

Controladoria-Geral da União. 

Entretanto, se, por um lado, o legislador andou bem ao ampliar a legitimidade ativa 

para toda e qualquer autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública, por outro, causou 

enorme retrocesso jurídico quanto à legitimidade passiva, pois deixou de prever expressamente 

a legitimidade de pessoas físicas celebrarem o acordo ou mesmo qualquer tratamento penal 

pertinente. 

É certo que a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, não tendo vontade própria, portanto 

agindo por desígnio de seus administradores e prepostos26. A lei atribuiu a responsabilidade 

objetiva da empresa para responder por seus atos ilícitos, mas que foram cometidos por pessoas 

físicas, através de condutas penalmente relevantes e “a responsabilidade penal dos 

mandatários da pessoa jurídica deve ser apurada individualmente, mediante prova de conduta 

causal, não se admitindo, em relação a ele, a responsabilidade objetiva”27. 

Como não há regramento que impeça a responsabilização das pessoas físicas – pelo 

contrário, em seu artigo 3º, a lei prevê expressamente a possibilidade, ainda que trate de 

responsabilidade administrativa e cível – há possibilidade de oferecimento de ações penais 

 
26 DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz et al. Lei Anticorrupção: apontamentos sobre a Lei n. 12.846/2013. 2. 
ed. São Paulo: Contracorrente, 2015. p. 37. 
27 PIMENTEL, Manuel Pedro. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1973. p.156/157. 
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contra as pessoas físicas com os elementos probatórios apresentados em acordo de leniência da 

Lei Anticorrupção28, o que pode desmotivar a celebração do acordo. 

O §2º, do artigo 48, do atual Decreto nº. 11.129/22, dispõe que, após a celebração do 

acordo, as informações e documentos obtidos no acordo de leniência poderão ser 

compartilhados com demais autoridades, desde que se comprometam a não utilizar para 

sancionar a pessoa jurídica – excluindo, portanto, as pessoas físicas implicadas. 

Marrara29 aduz que, diante da ausência de benefícios protetivos às pessoas físicas, a 

leniência será utilizada para fundamentar as persecuções penais, esvaziando por completo o 

estímulo para aderir ao acordo de leniência. 

Logo no início da aplicação da Lei Anticorrupção, diversos acordos foram celebrados 

com o Ministério Público Federal, entendendo pela sua legitimidade30, o que possibilitava 

alternativas ao tratamento da questão penal das pessoas físicas. Posteriormente, vieram diversas 

decisões judiciais que entenderam que a lei outorga competência exclusiva para a Controladoria 

Geral da União, no âmbito federal, causando verdadeira insegurança jurídica, como será 

retomado ao longo da dissertação. 

 

1.1.3. Lei sobre o processo sancionador no Sistema Financeiro – Lei nº. 13.506/17 

 

A Lei nº. 13.506/17 dispõe “sobre o processo administrativo sancionador nas esferas 

de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários”31, prevendo a 

possibilidade de essas autarquias firmarem acordos administrativos (também chamados de 

acordos de supervisão), tanto com as pessoas jurídicas quanto com as físicas, desde que estas 

confessem a prática de atividade contrária à lei ou aos regulamentos, cooperando efetivamente 

para a apuração dos fatos, resultando na identificação dos demais envolvidos e na obtenção de 

material probatório. 

Em contrapartida, o benefício resultará na extinção da ação punitiva ou redução de 

quantum da penalidade aplicável, entre 1/3 a 2/3, sendo a primeira pessoa jurídica a trazer os 

fatos. Do contrário, ainda poderá ser celebrado o acordo tão somente com desconto de 1/3 da 

 
28 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência. Fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 200. 
29 MARRARA, Thiago. Lei anticorrupção permite que inimigo vire colega. São Paulo: Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Acesso em: 30 jun. 2022. 
30 __________. Ministério Público Federal. Nota Técnica nº 01/2017, 5ª Câmara de Revisão e Coordenação do 
MPF. Brasília/DF, 2020. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas Acesso em: 
09 fev. 2022. 
31 Artigo 1º, Lei 13.506/17. 
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pena a ser aplicada – instituto conhecido como acordo de leniência parcial, nos termos do §4º 

do artigo 30. 

Note-se que a lei permite o acordo com as pessoas físicas, com os mesmos requisitos 

previstos para a pessoa jurídica, exceto a obrigatoriedade de que aquelas sejam as primeiras a 

se qualificarem com respeito à infração noticiada ou sob investigação, conforme consta do §3º 

do artigo 30.  

Quanto aos efeitos concretos, a celebração do acordo administrativo em processo de 

supervisão suspenderá o prazo prescricional no âmbito administrativo, conforme dispõe o §5º. 

Outra importante característica que deve ser mencionada é a constante no §6º do artigo 

30. Segundo o dispositivo, a celebração de acordo administrativo em processo de supervisão 

com o Banco Central do Brasil não impede a atuação do Ministério Público e demais órgãos 

públicos no tocante às suas competências institucionais, o que revela a independência das 

instâncias, conforme artigo 30, § 6º. 

Contudo, nos moldes da Lei nº. 12.846/13, não se nota nenhuma previsão no sentido 

de conferir efeito penal aos acordos celebrados, pelo contrário; conforme expõe o §6º, do artigo 

30, os fatos que tipificarem crime serão remetidos ao órgão de persecução penal. 

Thiago Bottino e Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula32, ao comentarem a lei 

em questão, aduzem não ser razoável a celebração do acordo sem a produção de efeitos na 

esfera penal, pois, ao se constatar que as condutas lesivas ao mercado de capitais são de difícil 

detecção, envolvendo muitas características técnicas, limitar os acordos somente à esfera 

administrativa não parece atender à consensualidade.  

Por outro lado, não se poderia propor uma vinculação automática da esfera criminal, 

pois seria necessário avaliar a eficácia da produção de provas contra terceiros, sendo necessária 

a análise da conveniência, utilidade e eficiência da celebração do acordo juntamente com as 

demais instituições responsáveis pela esfera penal. 

Ademais, apesar de a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 45, de 31 de 

agosto de 2021, com alterações trazidas pela Resolução nº. 65/22, em seu artigo 99, §1º, dispor 

que, em caso de rejeição de acordo de supervisão, a matéria não será divulgada, não 

permanecendo qualquer cópia dos documentos em posse das entidades, acarretando a 

devolução ou o descarte dos documentos, se houver indícios da prática de crimes, o Banco 

 
32 BOTTINO, Thiago; PAULA, Maria Helena de Carvalho Nogueira de. Efeitos penais dos acordos de 
supervisão no âmbito dos procedimentos administrativos sancionadores da Comissão de Valores 
Mobiliários. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 172. ano 28. p. 207-237. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, out. 2020. p.22. 
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Central tem o dever legal de informar ao Ministério Público, conforme §2º do artigo 30, 

complementado pelo artigo 9º da Lei Complementar nº. 105/2011. 

Ou seja, embora a lei preconize a salvaguarda da pessoa física – independentemente 

da pessoa jurídica –, tal atitude pode afastar qualquer interesse do acordante em negociar com 

o Banco Central do Brasil e/ou com a Comissão de Valores Mobiliários, pois estaria produzindo 

provas contra si próprio, sem qualquer contrapartida garantida, já que o acordo poderá não ser 

formalizado33.  

Claro que não se trata de premissa absoluta, porquanto sociedades anônimas de capital 

aberto, por exemplo, estariam mais preocupadas com a empresa em si. Mas, mesmo nessas 

sociedades, podemos ter pessoas físicas com poderes de gestão diretamente implicadas nos 

ilícitos. 

 É também válido salientar que no Brasil temos diversas empresas de grande porte de 

natureza familiar, ou mesmo com capital aberto, sendo o controle mantido pelos sócios 

administradores, que ficariam em dúvida sobre o real alcance e benefícios que teriam com a 

celebração do acordo, na medida em que, de um lado, teriam a salvaguarda quanto ao âmbito 

administrativo, mas, de outro, colocar-se-iam em risco no âmbito criminal, podendo vir a 

responder por um processo penal no futuro.  

Antes de iniciar a análise dos riscos enfrentados pelas pessoas físicas nos acordos de 

leniência com base na Lei Anticorrupção, é importante fazer breves considerações sobre os 

institutos de justiça penal consensual que, na ausência de dispositivo legal específico, podem 

mitigar essa situação, quais sejam: a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal.  

 

2. JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)34, tramitaram no Poder Judiciário 

brasileiro 9,1 milhões de processos criminais em 2018, sendo o tempo médio de duração no 1º 

grau da justiça estadual de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, e na justiça federal de 02 (dois) anos 

e 03 (três) meses. Já perante o 2º grau de jurisdição, o tempo médio de duração de um processo 

é de 10 (dez) meses nos Tribunais de Justiça, de 01 (um) ano e 03 (três) meses nos Tribunal 

Regionais Federais e de 08 (oito) meses nos Tribunais superiores. 

 
33 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 206 
34 BANDEIRA, Regina. Conselho Nacional da Justiça. Processos Criminais: 9,1 milhões tramitaram na Justiça em 
2018. Conselho Nacional de Justiça, Brasília/DF, 28 ago. 2019. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/processos-criminais-91-milhoes-tramitaram-na-justica-em-2018. Acesso em: 22 dez. 2021. 



26 

 

A estimativa temporal acima delimitada é uma média aritmética simples, sendo notório 

que casos criminais mais complexos demandam muito mais tempo do Poder Judiciário, muitas 

vezes levando décadas até o trânsito em julgado. 

Defendem alguns estudiosos que talvez, para que os processos tenham um tempo de 

duração razoável, conforme preceitua o artigo 5º, inc. LXXVIII da Constituição Federal, seria 

preciso reduzir as competências do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal a 

casos de grande relevância dentro de suas esferas de atribuições35.  

Por conta dessa lentidão, além de uma série de reportagens midiáticas na década de 90 

reportando o aumento da criminalidade e a impunidade, a sociedade passou a cobrar por 

medidas mais eficazes para punir criminosos. 

Segundo matéria jornalística publicada em 201436, no Brasil, de cada 100 (cem) 

crimes, mais de 90 (noventa) não são esclarecidos. A estatística aborda crimes comuns, como 

o homicídio. Todavia, os crimes econômicos, por exemplo, podem ser ainda mais difíceis de 

serem desvendados, porquanto são praticados, muitas vezes, por pessoas qualificadas, de 

prestígio social ou político, que utilizam estruturas complexas, inclusive através de pessoas 

jurídicas, tornando a possibilidade de serem descobertos pelas autoridades ainda mais remota. 

Com isso, criou-se a falsa impressão de que a solução seria a edição de normas legais 

mais rígidas e política de repressão ao crime de tolerância zero, o que, na prática, não se mostrou 

eficaz. Inclusive, o número excessivo de normas penais, que deveriam implicar maiores 

punições aos infratores, enfraquece o direito penal, justamente por aumentar a impunidade37, 

resultando, inclusive, em um esvaziamento da força intimidadora da pena, conforme Luiz 

Luisi38. Isto porque, segundo Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, citando H. 

Packer39: “cada hora de labor da polícia, do Ministério Público, do tribunal e das autoridades 

penitenciárias gasta nos domínios marginais do direito criminal, é uma hora retirada à 

prevenção da criminalidade séria”.  

 
35 FREIRAS, Vladimir Passos de. A demora no julgamento no caso "massacre do Carandiru". In CONJUR. 
Revista Consultor Jurídico. São Paulo, 13, jun. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jun-
13/demora-julgamento-massacre-carandiru. Acesso em: 23 nov. 2021. 
36 MENEZES, César; LEUTZ, Dennys. Maioria dos crimes no Brasil não chega a ser solucionada pela polícia. 
Jornal da Globo, Rio de Janeiro, 29 abr. 2014. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2014/04/maioria-dos-crimes-no-brasil-nao-chega-ser-solucionada-pela-policia.html. Acesso em: 28 
nov. 2021. 
37 GRECO, Rogério. Direito Penal do Inimigo. In JUSBRAIL. São Paulo, 2012. Disponível em: 
https://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/121819866/direito-penal-do-inimigo. Acesso em: 01 mai. 2022. 
38 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. Porto Alegre: Editora Sergio Antonio Fabris, 2003. 
p. 28. 
39 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia – O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. 1a ed. Coimbra: Coimbra Editora, 3a reimp., 2011. p. 411. 
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Como se não bastasse, grande parte das condenações são atingidas pela prescrição da 

pretensão punitiva ou executória, mesmo com as controversas tentativas legislativas ou mesmo 

do ativismo do Poder Judiciário de mitigar essa demora por vias alternativas, como a alteração 

do artigo 109, do CP, que acabou com a prescrição retroativa da pena, visto que os inquéritos 

policiais também tramitavam a curtos passos, bem como a recente decisão do plenário do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº. 176.473/RR, entendendo que o acórdão 

condenatório, mesmo que apenas confirmativo da sentença (inciso IV, do artigo 117 do Código 

Penal), interrompe a prescrição da pretensão punitiva. 

Em países como Estados Unidos e Inglaterra, estruturas consensuais utilizadas no 

sistema processual criminal foram vistas “como relevantes meios de solução alternativa de 

litígios de desburocratização dos sistemas penais”40, possibilitando uma apenamento mais 

brando, porém mais célere e efetivo. 

Relembrando a lição de Beccaria41, “A perspectiva de um castigo moderado, mas 

inevitável, causará sempre impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, 

em relação ao qual se apresenta alguma esperança de impunidade”. 

Assim, para tentar mitigar esse problema, agilizando a aplicação da justiça penal, a Lei 

dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90) instituiu 03 (três) modalidades negociais na seara 

criminal: a composição de danos civis (artigos 72 e 73), a transação penal (art. 76) e a suspensão 

condicional do processo (artigo 89), também aplicáveis à Justiça Federal, a partir da Lei nº. 

10.259/2001. 

De acordo com Flavio da Silva Andrade42, os institutos reduzem a demanda do Poder 

Judiciários nos crimes de menor potencial ofensivo, pois evitam o conflito e favorecem a 

ressocialização do autor do delito que participa da solução do caso. 

Na sequência foram promulgadas leis que possibilitaram a colaboração premiada, 

como a Lei de Proteção a Testemunhas (Lei nº. 9.807/99), que timidamente permite um acordo 

com as autoridades, assumindo natureza processual. A Lei de Crimes Hediondos (Lei nº. 

8.072/90), um pouco anterior, já possibilitava a redução de pena para o delator, mas com 

aspecto de direito penal material, eis que não se tratava de um acordo, mas de um benefício na 

dosimetria da pena. 43 

 
40 VOGLER, Richard. Justiça consensual e processo penal. In  Ambos, Kai, CHOURK, Fauzi Hassan (org). 
Processo Penal e Estado de Direito. Trad. De Fauzi Hassan Choukr. Campinas: Edicampi, 2002, p. 285. 
41 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Edipro, 2015. p. 40. 
42 ANDRADE, Flávio da Silva. Justiça penal consensual: controvérsias e desafios. Editora JusPodivm, 2018. 
p.33. 
43 Op cit. p.68 
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Com a Lei nº. 12.850 de 2013, restou tipificado o delito de organização criminosa, 

além da inserção de meios investigatórios da criminalidade organizada, incluindo a colaboração 

premiada como meio especial de investigação, a partir do consenso entre o investigado e as 

autoridades, permitindo ao juiz a concessão do perdão judicial. 

No mesmo ano, a Lei nº. 12.846/13 adentrou o tema do acordo de leniência vinculado 

a atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, notadamente associados ao 

combate à corrupção.    

Já com a promulgação da Lei nº. 13.964/2019, chamada de Pacote Anticrime, foi 

incluído o artigo 28-A ao Código de Processo Penal, regulamentando o acordo de não 

persecução penal para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, com penas de até 

quatro anos, semelhante ao que já era previsto na Resolução nº. 181, do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

É nítida, portanto, a intenção do legislador em permitir a justiça penal negociada ou 

consensual. Felipe da Costa Di-Lorenzi44 aponta, com base em Tulkens, que, em sentido amplo, 

justiça penal negociada e consensual são sinônimos, mas em sentido estrito, na primeira, há a 

participação do réu no conteúdo do acordo, enquanto na última não: simplesmente se adere a 

uma proposta formulada.  

Tanto a justiça penal negociada como a consensual descrevem institutos que conferem 

efetividade e eficiência ao sistema penal, mediante um acordo entre órgãos públicos de 

persecução e investigados/réus que renunciam aos seus direitos processuais em troca de 

benefícios.  

 

2.1. COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

A colaboração premiada, prevista na Lei nº. 12.850/13, conforme exposto 

anteriormente, surge na sequência de leis para atender ao anseio da população por efetividade 

do direito penal, ampliando os métodos investigativos e compondo o microssistema 

anticorrupção45.  

A legislação brasileira encontrou inspiração da lei italiana (misure per la difesa dell 

ordenamento constituzionale), especialmente como instrumento de combate ao crime 

 
44 DE-LORENZI, Felipe Costa. Justiça negociada e fundamentos do direito penal: pressupostos e limites 
materiais para os acordos sobre a sentença. São Paulo, SP: Marcial Pons, 2020. p. 53 e 54. 
45 ARAÚJO, Juliana Padrão Serra de. Acordos de colaboração premiada e de leniência em ações de improbidade 
administrativa. Atuação. Revista jurídica do Ministério Público Catarinense. V. 14 N. 31 dez. 2019. Disponível 
em: https://seer.mpsc.mp.br/index.php/atuacao/article/download/54/41/. p. 4. Acesso em: 18 mai. 2022. 
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organizado na Operação Mãos Limpas. Naquela época, a legislação italiana anteviu uma 

modalidade de delação premiada que previa a extinção da punibilidade do agente que 

colaborasse com as investigações, de forma similar ao plea bargaining do Direito Anglo-

saxão46. 

Embora não inédita47, porquanto já prevista, ainda que brevemente, em legislações 

anteriores, a colaboração premiada passou a possibilitar, graças à sua maior abrangência, a 

obtenção de informações e provas no âmbito da investigação de crimes de difícil elucidação, 

especialmente os praticados contra a ordem tributária, o sistema financeiro e administração 

pública, também chamados crimes do colarinho branco.  

Marcelo Costenaro Cavali48 aponta que a origem de normas que outorgam benefícios 

penais para delatores é ainda mais antiga, retroagindo às previsões das Ordenações Filipinas. 

A partir da Lei nº. 12.850/13, a colaboração premiada é tratada como um importante 

meio de obtenção de prova, mediante a colaboração do investigado, o qual tem o dever de 

esclarecer os fatos e elucidar a participação dos integrantes da organização criminosa, 

subsidiando as investigações em troca de um abrandamento punitivo. 

Para além da organização criminosa, recentemente a 6ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça fixou o entendimento de que a colaboração premiada prescinde da tipificação da Lei 

nº. 12.850/13, bastando a existência de crime cometido em concurso de agentes49. 

Danilo Andreato50 assevera que a colaboração premiada tem como objetivo reunir 

provas de fato criminoso praticado em concurso de agentes, servindo também para localizar o 

proveito ou produto do crime, preservar a integridade das vítimas e até mesmo prevenir 

infrações penais. 

 
46 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2020. p.167/168. 
47 Leis anteriores já previam a possibilidade de redução de pena para o investigado que colaborasse com as 
autoridades, como a Lei nº. 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos; a Lei nº. 9.034/95, que trata sobre a 
utilização de meios operacionais para a prevenção e pressão de ações praticadas por Organizações Criminosas; a 
Lei nº. 9.080/95, que tipifica os crimes contra o sistema financeiro nacional ou contra a ordem tributária; a Lei nº. 
9.613/98, sobre a Lavagem de Dinheiro; a Lei nº. 9.807/99, de proteção a vítimas e testemunhas; a Lei nº. 8.137/90, 
que aborda os crimes de sonegação fiscal; a Lei nº. 11.343/06, Lei de Drogas; e a Lei nº. 12.529/2011, que estrutura 
o sistema de defesa da concorrência.  
48 CAVALI, Marcelo Costenaro. Duas faces da colaboração premiada: visões “conservadora” e “arrojada” do 
instituto na Lei 12.85/2013. In BOTTINI, Pierpaolo Cruz; MOURA, Maria Thereza de Assis. Colaboração 
premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.256. 
49 __________. Superior Tribunal De Justiça. Habeas Corpus nº. 582.678. Rel. Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. 
Data de Publicação: DJe: 21 jun. 2022. 
50 ANDREATO, Danilo. Técnicas especiais de investigação: premissas teóricas e limites constitucionais. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2013. p.71. 
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Segundo Néfi Cordeiro51, antes da atual Lei de Organização Criminosa, a colaboração 

premiada era abordada meramente como um favor na dosimetria da pena, possibilitando ao 

magistrado que reduzisse a pena do acusado que colaborasse com a persecução penal. 

Por outro lado, a legislação vigente traz a redução de pena como uma das vantagens 

materiais que o pretenso colaborador poderá receber ao concordar e celebrar com a autoridade 

competente o acordo de colaboração premiada. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº. 127.483/PR, tido como o leading case 

sobre o instituto da colaboração premiada nos moldes atuais, assentou a modalidade negocial 

como um negócio jurídico processual52, o que restou consolidado a partir do artigo 3º-A, da Lei 

nº. 12.850/2013, incluído posteriormente pela Lei nº. 13.964/19. 

Fernando Capez53, ao discorrer sobre o voto condutor do mencionado acórdão, aduz 

que a tese aceita pelo Supremo Tribunal Federal distingue o acordo de colaboração premiada 

das declarações prestadas pelo colaborador. Enquanto o primeiro se trata de meio de obtenção 

de prova, estas são meios de prova que só terão validade para convencimento do magistrado se 

corroborados por outros elementos idôneos.    

A colaboração premiada, portanto, revela uma aceitação de consenso na Justiça Penal, 

mas não apenas como negócio jurídico despenalizador, como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo, mas a partir de um viés punitivo, buscando a colaboração do maior 

número de agentes e do próprio colaborador54. 

Com isso, quebra-se o paradigma do direito penal tradicional, que é substituído por 

um novo modelo de justiça criminal consensual55, entabulada entre o colaborador e o Ministério 

 
51 CORDEIRO, Nefi. Colaboração premiada: caracteres, limites e controles. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 
23. 
52 “No tocante à colaboração premiada, apesar de não haver uma exatidão quando o instituto, recentemente o 
Supremo Tribunal Federal, através do julgado do Habeas Corpus nº 127.483, disciplinou da seguinte forma: A 
colaboração premiada é um negócio jurídico processual personalíssimo, uma vez que, além de ser qualificada 
expressamente pela lei como meio de obtenção de prova, seu objeto é a cooperação do imputado para a 
investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio 
jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração. 
Dito de outro modo, embora a colaboração premiada tenha repercussão no direito penal material (ao estabelecer 
as sanções premiais a que fará jus o imputado colaborador, se resultar exitosa sua cooperação), ela se destina 
precipuamente a produzir efeitos no âmbito do processo penal (...). Note-se que a Lei n. 12.850/13 expressamente 
se refere a um acordo de colaboração e às negociações para a sua formalização, a serem realizadas entre delegado 
de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o 
Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor (art.4º, §6º), a confirmar que se trata de um negócio 
jurídico processual”. __________. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 127.483. Rel. Dias Toffoli. 
Brasília. Data de Julgamento: 27 ago. 2015. Data de Publicação: DJe: 04 fev. 2016. 
53 CAPEZ, Fernando. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 17, nº 44, p. 117-130, Julho-Setembro/2016. 
54 SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 29. 
55 MENDONÇA, Andrey Borges. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a legalidade e a 

autonomia da vontade. In BOTTINI, Pierpaolo Cruz; MOURA, Maria Thereza de Assis (coord.). Colaboração 
premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 62. 
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Público (ou Delegado de Polícia), passando-se a operar no campo da interdisciplinaridade com 

as diversas normas do direito civil contratual, atribuindo-se maior segurança jurídica ao 

colaborador, em busca dos seus benefícios pactuados, e ao Estado, otimizando-se as 

investigações a partir das informações e elementos de corroboração apresentados.  

Aliás, em relação à previsão legal que atribui ao Delegado de Polícia a possibilidade 

de firmar acordos de colaboração premiada, a Procuradoria-Geral da República ingressou com 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.508, insurgindo-se contra tal disposição legal, 

prevista no §2º, artigo 4º, da Lei nº. 12.850/2013, argumentando que o Ministério Público, como 

o único titular constitucional da ação penal pública, seria, da mesma forma, o único legitimado 

a celebrar os acordos. 

Por maioria dos votos, em 2018, o plenário do Supremo Tribunal Federal56 julgou 

improcedente a ação, concluindo pela constitucionalidade do mencionado dispositivo legal, 

firmando o entendimento de que a autoridade policial pode firmar acordo de colaboração 

premiada com o investigado, desde que o Ministério Público opine. Porém, a concessão dos 

benefícios penais previstos no inteiro teor do acordo cabe exclusivamente ao magistrado quando 

da prolação da sentença condenatória. 

Contraditoriamente, em 11 de maio de 2021, a Polícia Federal, com base em 

colaboração premiada firmada entre a instituição e o ex-governador do Rio de Janeiro, 

encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar 

um dos Ministros que compõe a Corte. O relator do caso encaminhou o feito ao plenário do 

STF57, que, atendendo à Procuradoria-Geral da República, por maioria, anulou a homologação 

do mencionado acordo de colaboração premiada sob o argumento de que foi entabulado sem o 

aval do Ministério Público, restando consignado que a decisão não tem efeito erga omnes, mas 

apenas para o caso concreto, mantendo a possibilidade de a Polícia firmar acordos com base na 

Lei nº. 12.850/13. 

Para Alexandre Wunderlich e Felipe Faoro Bertoni58, a interação entre Polícia e 

Ministério Público é o caminho (correto) para a persecução penal, incentivando que a 

celebração do acordo pela Polícia depende obrigatoriamente da participação direta do parquet. 

 
56 __________. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5508. Rel. Marco Aurélio. 
Brasília/DF. Data de Julgamento: 20 jun. 2018. Data de Publicação: DJe: 05 nov. 2019. 
57 __________. Supremo Tribunal Federal. Petição nº. 8482. Rel. Edson Fachin. Brasília. Data de Julgamento: 29 
mai. 2021. Data de Publicação: DJe: 04 jun. 2021. 
58 WUNDERLICH, Alexandre; BERTONI, Felipe Faoro. Acordo de Não Persecução Penal e Colaboração 
Premiada – Após a Lei Anticrime. 1. ed. São Paulo: Tirant lo blanch, 2022. p. 113. 
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Ademais, conforme comentam André Luis Callegari e Raul Linhares59, a lei é omissa 

e confusa em diversos aspectos procedimentais, possibilitando cláusulas oriundas da 

criatividade da autoridade celebrante, sendo prejudicial ao sistema de justiça, à sociedade e ao 

próprio instituto da colaboração premiada. 

Como exemplo do aspecto omisso e confuso da Lei nº. 12.850/13, os autores 

denominados acima citam a lacuna normativa quanto ao procedimento que envolve a 

colaboração premiada e a respectiva rescisão. 

Há também cláusulas polêmicas, como a prevista no §14 do artigo 4º, que dispõe sobre 

a renúncia do colaborador ao direito ao silêncio e o dever de dizer a verdade, surgindo muitos 

debates sobre a possível inconstitucionalidade desse dispositivo.  

Para Bitencourt60, o referido dispositivo não comporta compatibilidade com o 

ordenamento jurídico, pois além de contrariar expressa e diretamente a Constituição Federal, 

também contraria todos os pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

Entende-se que o legislador pode ter utilizado o termo “renúncia” de forma 

equivocada, sendo indisponível e irrenunciável. O que se admite, contudo, é a opção pelo seu 

não exercício, o que difere da renúncia ao direito fundamental resguardado pela Constituição 

Federal e pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos.  

Entretanto, parece ser dominante a opinião daqueles que sustentam se tratar de uma 

simples opção do colaborador no sentido de não exercer o direito ao silêncio, desde que 

devidamente assistido por sua defesa técnica e informado de que não é obrigado a colaborar 

com sua própria destruição (nemo tenetur se detegere), como pontuam Cleber Masson, Vinicius 

Marçal61 e Renato Brasileiro de Lima62. 

Fato é que, em decorrência de um regramento incerto, durante a denominada Operação 

Lava Jato, foi possível verificar grande flexibilidade na pactuação dos acordos, inclusive com 

benefícios não previstos em lei, sem qualquer isonomia entre colaboradores ou coordenação 

dos procedimentos. 

 
59 CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul. A colaboração premiada após a lei “anticrime”. In Revista 
Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo/SP, 04 mar. 2021. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2020-
mar-04/opiniao-colaboracao-premiada-lei-anticrime. Acesso em: 01 mai. 2022. 
60 BITENCOURT, Cezar Roberto. Delação premiada na “Lava Jato” está eivada de inconstitucionalidade. In 

Revista Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo/SP, 4 dez. 2014. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2014-dez-04/cezar-bitencourt-nulidades-delacao-premiada-lava-jato. Acesso em: 14 
mai. 2022. 
61 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2020. p.197. 
62 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. Salvador: JusPODIVM, 
2020. p.795. 
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O resultado foi a existência de penas aleatórias com regimes diferenciados de 

cumprimento, independentes de sentença, a substituição da prisão cautelar por domiciliar, 

benefícios outorgados sem comprovação da efetividade da colaboração, além de permissão para 

que colaboradores ficassem com bens sem comprovar que não eram proveito de crime, e 

compromisso do MPF para que outros órgãos não aplicassem sanções63.  

Assim, a Lei nº. 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, trouxe alterações 

importantes à Lei nº. 12.850/13, estabelecendo procedimentos e regramentos mais claros, 

muitos deles já consolidados na doutrina e jurisprudência, como, por exemplo, a já mencionada 

inserção do artigo 3º-A, classificando a colaboração premiada como negócio jurídico processual 

e meio de obtenção de prova64.  

A referida lei também delimitou o marco inicial das negociações; da 

confidencialidade; os requisitos formais do acordo, com previsão de recusa por parte do juiz, 

quando não atendidos, devendo devolver às partes para adequação, não podendo ajustar de 

ofício; a possibilidade de retratação da proposta, durante as tratativas, sem qualquer 

justificativa; a necessidade de que as tratativas e os atos de colaboração sejam registrados, ao 

passo que antes era apenas recomendado, o que trará mais segurança jurídica aos acordos. 

Não se pode deixar de reparar que a colaboração premiada sofre forte influência da 

common law, especialmente estadunidense65, traçando o caminho para o (criticado) plea 

bargain, defendido de certa forma pelo Ministério Público pela nota técnica conjunta PGR/SRI 

nº. 105/2019. Em contraposição, advogados vislumbram um grande risco aos direitos e 

garantias fundamentais, inclusive ao sistema trifásico de imposição de pena instituído por 

Nelson Hungria em nosso ordenamento jurídico, ao atribuir demasiado poder ao parquet.66 

Felipe da Costa De-Lorenzi67 aduz que no plea bargain as concessões podem versar 

sobre a pena imposta pela corte, bem como pode o Ministério Público reduzir as imputações, 

pedir a aplicação de penas mais brandas, dentre outros benefícios.  

 
63 GIOVANAZ, Daniel. Delatores da Lava Jato recebem benefícios maiores que o previsto em lei. Brasil de Fato, 
Curitiba, 18 ago. 2017. Disponível em: https://www.brasildefatopr.com.br/2017/08/18/delatores-da-lava-jato-
recebem-beneficios-maiores-que-o-previsto-em-lei. Acesso em: 02 fev. 2022. 
64 CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul. A colaboração premiada após a lei “anticrime”. In Revista 
Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo/SP, 04 mar. 2021. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2020-
mar-04/opiniao-colaboracao-premiada-lei-anticrime. Acesso em: 01 mai. 2022. 
65 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. 2. ed. Belo Horizonte. Editora D´Plácido, 2018. 
p. 114. 
66 AVELAR, Leonardo Magalhães; LAZAROU, Alexys Campos. Os riscos da tropicalização do plea bargain. In 
Migalhas. Migalhas. São Paulo, 6 mar. 2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/297354/os-
riscos-da-tropicalizacao-do-plea-bargain. Acesso em: 16 jan. 2022. 
67 DE-LORENZI, Felipe Costa. Justiça negociada e fundamentos do direito penal: pressupostos e limites 
materiais para os acordos sobre a sentença. São Paulo, SP: Marcial Pons, 2020. p. 79. 
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Nefi Cordeiro68 destaca que, em que pese na colaboração premiada haver uma 

minoração dos princípios clássicos de segurança pública, de obrigatoriedade, de não 

autoincriminação, de contraditório etc., a comparação comum com o plea bargain é perigosa 

por conta das diferenças nos sistemas legais entre os países.  

No modelo norte-americano, há uma possibilidade de quase plena negociação, 

enquanto no molde brasileiro há forma, limites e controles que serão fiscalizados pelos órgãos 

processuais. 

Sobre o modelo americano, Emilio C. Viano69 narra o plea bargain como uma 

perversão da justiça, afastando-se da democracia, das regras do jogo e dos direitos humanos. 

Da mesma forma, Somil Trivedi70 reconhece a imensa falha do plea bargain com a justiça ao 

permitir o método indiscriminado, suscitando a falta de igualdade entre os réus negociantes e a 

promotoria de justiça como método de frear o ímpeto acusatório. 

Retornando ao ordenamento jurídico pátrio, mesmo com as inclusões do Pacote 

Anticrime, ainda há diversas omissões no regramento da colaboração premiada, como, por 

exemplo, sobre a possibilidade de revisão/rescisão do acordo, bem como seus critérios e 

procedimentos, além da utilização das informações prestadas em desfavor de terceiros, em caso 

de retratação da proposta do acordo, como enumeram André Luís Callegari e Raul Linhares71. 

 

2.2.  ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 

 

O acordo de não persecução penal (ANPP) foi inicialmente previsto pela Resolução 

nº. 181 de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que estabeleceu regras 

de investigação criminal, tendo sido readequado pela Resolução nº. 183/2018.  

Com publicação da Lei nº. 13.964 de 2019, foi legalmente regulamentado o instituto 

do Acordo de Não Persecução Penal, acrescentando ao Código de Processo Penal o artigo 28-

A.  

 
68 CORDEIRO, Nefi. Colaboração Premiada: caracteres, limites e controles. Rio de Janeiro. Forense, 2020. p. 
25. 
69 VIANO, Emilio C. "Plea Bargaining in the United States: A Perversion Of Justice", Revue internationale de 
droit pénal, vol. 83, no. 1-2, 2012, p. 109-145. 
70 TRIVEDI, Somil. Coercive Plea Bargaining Has Poisoned the Criminal Justice System. It’s Time to Suck the 
Venom Out. In ACLU, American Civil Liberties Union, EUA, 13 jan. 2020. Disponível em: 
https://www.aclu.org/news/criminal-law-reform/coercive-plea-bargaining-has-poisoned-the-criminal-justice-
system-its-time-to-suck-the-venom-out. Acesso em: 25 jul. 2022. 
71 CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul. A colaboração premiada após a lei “anticrime”. In Revista 
Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo/SP, 04 mar. 2021. Disponível em:  https://www.conjur.com.br/2020-
mar-04/opiniao-colaboracao-premiada-lei-anticrime. Acesso em: 01 mai. 2022. 



35 

 

Mencionado artigo dispõe que, quando não for o caso de arquivamento, poderá ser 

oferecido o acordo pelo parquet desde que preenchidos determinados requisitos, quais sejam: 

a confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal cometida sem violência ou 

grave ameaça, com pena mínima inferior a quatro anos72, não sendo o agente reincidente ou 

com antecedentes que denotem conduta criminosa habitual, além do não cabimento da 

transação penal e de não ter sido beneficiado nos últimos cinco anos com ANPP, sursis ou 

transação penal.  

Parte-se da premissa inicial de que existe viabilidade acusatória, já que um dos 

requisitos é justamente a confissão formal e circunstanciada do acusado de que praticou a 

infração penal investigada, diferenciando-se da transação penal e suspensão condicional do 

processo, que não exigem tal revelação73.  

Preenchidos todos esses requisitos, o Ministério Público poderá propor acordo de não 

persecução penal em benefício do acusado, desde que seja adequado e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime.  

Vale destacar que, nos termos do §14, do artigo 28-A, do CPP, caso haja recusa por 

parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos 

autos ao órgão superior do Ministério Público, para que dê solução ao impasse.  

No âmbito do Ministério Público Estadual, o órgão de revisão será o Procurador-Geral 

de Justiça e, no âmbito do Ministério Público Federal, o órgão de revisão será a Câmara de 

Coordenação e Revisão.  

Aury Lopes Jr.74 entende que, preenchidos os requisitos legais, o ANPP se trata de um 

direito público subjetivo que não pode ser negado ao réu. Contudo, sob o enfoque do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução penal não é um 

direito subjetivo do réu, visto que retiraria a natureza de acordo, abrindo a possibilidade de o 

juiz determinar a sua realização de ofício.  

 
72 “Art. 28-A: (...) § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão 
consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto”. 
73 DARGÉL, Alexandre Ayub; CORSETTI, Christian. A exigência da confissão no ANPP e a desvantagem do 
inocente. In Revista Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo, 22 set. 2021. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2021-set-22/opiniao-exigencia-confissao-anpp-desvantagem-inocente. Acesso em: 17 
mai. 2022. 
74 LOPES JR., Aury. JOSITA, Higyna. Questões polêmicas do acordo de não persecução penal. In Revista 
Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo, 06 mar. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-
06/limite-penal-questoes-polemicas-acordo-nao-persecucao-penal. Acesso em: 18 mar. 2021. 
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Na mesma linha adotada pelos Tribunais Superiores, Higyna Josita75 e Vinicius 

Vasconcellos76 entendem que não se trata de um direito subjetivo, sendo faculdade do 

Ministério Público propor o acordo, desde que, caso opte por não o oferecer, justifique o seu 

não oferecimento.  

Para Guilherme Brenner Lucchesi e Marlus H. Arns de Oliveira, a justificativa de não 

oferecimento deve ser apresentada pelo parquet, inclusive para possibilitar que o investigado, 

utilizando da previsão legal de recurso, remeta as razões de reforma do posicionamento adotado 

originalmente77.  

Direito subjetivo ou não, o ANPP possibilita que os casos criminais que atendam aos 

requisitos possam ser encerrados já em primeira instância, antes do oferecimento da denúncia, 

afunilando os casos criminais levados aos tribunais (estaduais, federais ou superiores) e, 

consequentemente, a demanda exaustiva de recursos e habeas corpus, o que pode justificar que 

o magistrado atue “ex officio”, ao menos para provocar o Ministério Público. 

No preâmbulo da Resolução nº 181/2017, expedida pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público, que teve seu artigo 18 replicado no Pacote Anticrime, consta que o acordo 

de não persecução penal foi criado com amparo nas seguintes justificativas: (i) necessidade de 

aprimoramento, modernização, agilização e efetividade das investigações criminais  levadas  a  

cabo  pelo  Ministério  Público; (ii) necessidade de dar uma solução à carga  desumana  de  

processos  que  se  acumulam  nas  varas  criminais  do país  e  que  tanto  desperdício  de  

recursos,  prejuízo  e  atraso  causam  no  oferecimento  de  Justiça;  (iii) a  exigência  de  

soluções  alternativas  no  processo  penal  que proporcionem  celeridade  na  resolução  dos  

casos  menos  graves; e (iv)  priorização  dos  recursos financeiros  e  humanos  do  Ministério  

Público  e  do  Poder  Judiciário  para  processamento e julgamento  dos  casos  mais  graves  e  

minoração  dos  efeitos  deletérios  de  uma  sentença  penal condenatória  aos  acusados  em  

geral. 

O ANPP estabelece elementos materiais e processuais, vez que disciplina o direito e 

garantia pessoal do investigado e/ou acusado, nos termos defendidos por Gustavo Badaró78, 

 
75 Op. cit. 
76 VASCONCELLO, Vinícius Gomes. Colaboração premiada no processo penal.  Imprenta: São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2020. 4. ed. p.  
77  LUCCHESI, Guilherme Brenner; DE OLIVEIRA, Marlus H. Arns. Sobre a discricionariedade do ministério 
público no ANPP e o seu controle jurisdicional: uma proposta pela legalidade. In Boletim Especial Justiça Penal 
Negocial. Ano 29, nº 344, Julho 2021. p.27. 
78 “Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, direitos e garantias pessoais 
constitucionalmente assegurados, mesmo sob a forma de leis processuais, não perdem o seu conteúdo material”. 
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. p. 95). 
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além de extinguir a punibilidade79 e, simultaneamente, as regras de composição entre as partes, 

sendo um instituto, portanto, regulado por norma penal híbrida. 

Em que pese o acordo de não persecução penal também ter caráter consensual, há uma 

limitação maior em sua negociação e aplicação do que no acordo de colaboração premiada. Ou 

seja, seu cabimento é limitado a crimes sem violência e/ou grave ameaça, com pena mínima 

inferior a 04 (quatro) anos.  

Os incisos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, trazem as condições não 

privativas de liberdade que poderão ser fixadas ao acusado no momento da celebração do 

acordo, podendo o juiz determinar que o Ministério Público reformule o que foi pactuado, caso 

as considere inadequadas, insuficientes ou abusivas, sob pena de não homologar o acordo.  

Caso as condições pactuadas sejam descumpridas de forma injustificada, o acordo será 

rescindido e o Ministério Público poderá oferecer denúncia.  E, ao fazê-lo, o parquet poderá 

inclusive utilizar o descumprimento injustificado como fundamento para o não oferecimento 

de suspensão condicional do processo, conforme dispõem os §§10 e 11 do artigo 28-A, do 

Código de Processo Penal. 

Entretanto, considerando a consensualidade e obrigatoriedade de confissão, quando 

esta implicar na participação de outras pessoas, é evidente a similaridade do ANPP com a 

colaboração premiada, prevista na Lei nº. 12.850/13, o que justifica fazer sua análise também 

sob o aspecto de meio de investigação e obtenção de prova, conforme tópico 3.2. 

Afinal, em que pese sua finalidade de abreviação do processo penal, é inegável que 

delitos estão sendo narrados. E, quando envolvem a participação de terceiras pessoas que não 

participaram do acordo, parece óbvio que os fatos não podem ser simplesmente esquecidos 

pelas autoridades.  

 

3. A INTERFACE ENTRE OS ACORDOS ADMINISTRATIVOS E PENAIS  

 

Em que pesem as Leis nº. 12.529/11, 12.846/13 e 13.506/17 atribuírem 

responsabilidades administrativas e cíveis às pessoas jurídicas pelos ilícitos previstos, as 

condutas são praticadas pelos seus dirigentes, funcionários e prepostos, podendo tipificar 

condutas penalmente relevantes. 

É certo que há uma certa similaridade entre os acordos de leniência e de colaboração 

premiada, quando versam sobre os mesmos fatos, conforme aponta Igor Sant’Anna 

 
79 “Art. 28-A, CPP, § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará 
a extinção de punibilidade”. 
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Tamasauskas80. Isto porque, continua o autor, ambos têm objetivos criminais para aprofundar 

investigações e reparar danos causados, sendo que a inclusão de cláusula no acordo de leniência 

possibilitando a proteção das pessoas físicas que participaram dos ilícitos é até um incentivo 

para que façam revelações detalhadas. 

Vinícius Vasconcellos81 aduz que o acordo de leniência é um instituto com crescente 

importância no campo jurídico-penal brasileiro, tratando-se de uma espécie de delação 

premiada, considerando regramento próprio da lei antitruste, sendo que a autoridade legitimada 

para propor o acordo é o Ministério da Justiça, e não o Ministério Público. 

Helena Regina da Costa82 aponta que o “[...] direito penal e direito administrativo 

aproximam-se a largos passos, verificando-se, de um lado, uma administrativização do direito 

penal e, de outro, um recrudescimento punitivo do direito administrativo sancionador”. 

Marion Bach83 discorre que a Lei Anticorrupção é mais um ponto de encontro entre o 

direito administrativo e penal, porquanto suas previsões sancionatórias tocam o direito penal, 

como o acordo de leniência, além de que a punição da pessoa jurídica no âmbito administrativo 

e cível não afasta a possibilidade de responsabilização das pessoas físicas envolvidas nos atos 

ilícitos. 

Tanto os acordos de leniência quanto os de colaborações premiadas têm como objetivo 

o aprofundamento das investigações, detecção de práticas ilícitas de difícil elucidação, 

recuperação de ativos etc. Ademais, em ambos os acordos, as partes visam à segurança jurídica 

e esperam o cumprimento, por parte das autoridades, das avenças pactuadas, com o 

abrandamento das sanções ou a possibilidade de continuidade das atividades empresariais. Ou 

seja, ambos institutos compõem o microssistema anticorrupção defendido pelo Estudo Técnico 

nº 01/2017, da 5ª CCR/MPF. 

Por sua vez, o acordo de não persecução penal não tem por objetivo o aprofundamento 

de investigações. Porém, é possível a utilização do negócio penal como meio de obtenção de 

prova, como será visto adiante, podendo ser apto a interagir com o acordo de leniência. 

 
80 TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna. O acordo de leniência anticorrupção: Uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020. p.160. 
81 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: Análise das tendências de 
expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. 2. ed. Belo Horizonte. Editora D´Plácido, 2018. 
p. 112. 
82 COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador: ne bis in 

idem como medida de política sancionadora integrada. Tese de Livre-Docência apresentada ao Departamento 
de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 113. 
83 BACH, Marion. Multiplicidade sancionatória estatal pelo mesmo fato. Ne bis in idem e proporcionalidade. 
Londrina, PR: Thoth, 2022. p. 66. 
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Assim, nada mais óbvio do que utilizar os instrumentos à disposição do Estado para 

fomentar as investigações, outorgando benefícios penais para os funcionários das empresas 

signatárias dos acordos de leniência, com base na lei anticorrupção, para que possam narrar os 

ilícitos praticados por intermédio da pessoa jurídica.  

Dessa forma, a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, quando 

cabível, podem ser justamente os instrumentos de interface entre o direito penal e o 

administrativo, tanto para otimizar as investigações, recuperação de ativos etc., quanto para 

aumentar a atratividade dos acordos de leniência com base na lei anticorrupção.  

 

3.1. A COLABORAÇÃO PREMIADA COMO MEIO DE INVESTIGAÇÃO E OBTENÇÃO 

DE PROVA NOS ACORDOS DE LENIÊNCIA 

  

O artigo 3º-A, da Lei nº. 12.850/2013, incluído pela Lei nº. 13.964/19, como já 

exposto, sedimentou o entendimento do HC nº. 127.483/PR pelo STF, no sentido de a 

colaboração premiada, além de negócio jurídico processual, ser meio de obtenção de prova, 

pressupondo utilidade e interesse públicos. 

O § 3º, do artigo 3-C, dispõe que “o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos 

para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados”. Já o § 4º 

determina que a proposta de colaboração deve, ainda, indicar as provas e elementos de 

corroboração.  

Cleber Masson e Vinícius Marçal84, após concordarem com a classificação de que a 

colaboração premiada é um negócio jurídico processual, além de um meio de prova, classificam 

o acordo, portanto, como meio de defesa e técnica especial de investigação. 

Nota-se que o legislador não pretende a mera confissão do investigado, que já é 

atenuante de pena, conforme artigo 65, alínea d, do Código Penal. A intenção é que o relato do 

colaborador sirva de subsídio para investigações e tenha resultados práticos. Tanto é que, 

conforme preceitua o artigo 4º da Lei nº. 12.850/13, o colaborador apenas terá direito aos 

benefícios pactuados mediante a efetividade de sua colaboração, trazendo resultados úteis ao 

processo ou investigação.   

Ocorre que, em diversos casos, o colaborador não dispõe de elementos externos que 

corroborem sua versão, mas isso não deve ser um limitador quando suas narrativas forem aptas 

a subsidiar investigações.  

 
84 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 175. 
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Nas palavras de Francisco Marcolino de Jesus, “meios de obtenção de prova servem 

para obter aquelas coisas ou declarações que, por sua vez, servirão para demonstrar a 

realidade de um fato; trata-se da atividade de recolha dos meios de prova, sejam pessoais ou 

reais”.85  

Gustavo Henrique Badaró86 reforça a ideia da colaboração premiada como um novo 

modelo de Justiça Penal e ágil para se atingir resultados. Na mesma linha, o ex-Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Menezes Direito, diz que a delação premiada é instrumento para dar 

mais eficiência e eficácia na apuração dos delitos87. 

As palavras do colaborador, mesmo que desprovidas de material probatório, podem 

abreviar as investigações, direcionando as autoridades para buscar elementos idôneos a 

corroborar a versão apresentada, robustecendo a prova, recuperando o proveito do crime, por 

exemplo.  

Dessa forma, o fato de o colaborador não dispor de elementos de prova não deve ser 

impeditivo da celebração do acordo, caso seus relatos sejam importantes para subsidiar 

investigações, principalmente quando estão vinculados a um acordo de leniência celebrado por 

pessoa jurídica que pode fornecer elementos adicionais. 

Contudo, cumpre expressar que há posições divergentes, defendidas por Renato 

Brasileiro de Lima88, Cleber Masson e Vinícius Marçal89, asseverando que se rege no país a 

regra da corroboração (corroborative evidence), suscitando a necessidade de que o colaborador 

traga elementos de informação e de prova suficientes para comprovar o dito. Inclusive, o 

Supremo Tribunal Federal proclama que os depoimentos prestados sem o apoio de elementos 

probatórios externos são desprovidos de valor probatório90. Mas não que não sirvam para 

alavancar investigações que podem vir a comprovar os fatos narrados. 

Neste contexto, o acordo de colaboração premiada pode ser um forte instrumento 

aliado ao acordo de leniência, ao possibilitar que as pessoas físicas que verdadeiramente 

praticaram atos ilícitos, mediante o uso da estrutura empresarial, forneçam fatos com riqueza 

 
85 JESUS, Francisco Marcolino de. Os meios de obtenção de provas em processo penal. Coimbra: Almedina, 
2011. p.139. 
86 BADARÓ, Gustavo Henrique. A colaboração premiada: meio de prova, meio de obtenção de prova ou um novo 
modelo de justiça penal não epistêmica? In BOTTINI, Pierpaolo Cruz; MOURA, Maria Thereza de Assis. 
Colaboração premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 146. 
87 __________. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 90688. Rel. Ricardo Lewandowski. Data de 
Julgamento: 12 fev. 2008. Data de Publicação: 24 abr. 2008.   
88 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 
545. 
89 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 175. 
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de detalhes, não disponíveis à empresa, a qual tem a narrativa limitada, mas lastreada com 

documentos e elementos colhidos em auditorias ou em investigações internas. 

Havendo, portanto, a participação colaborativa tanto da pessoa jurídica como da física, 

existe um potencial ganho para as investigações, pois a pessoa jurídica celebrante do acordo de 

leniência apresentará uma narrativa menos detalhada, mas com material probatório relevante. 

Por outro lado, ao utilizar o acordo de colaboração premiada vinculado à leniência, a pessoa 

física acordante poderá fornecer detalhes da empreitada criminosa, ainda que não disponha de 

elementos de prova, mas se utilizando das provas angariadas no acordo de leniência. 

Não se fere, portanto, a regra da corroborative evidence, pois, ainda que o colaborador 

não tenha os elementos de informação, os termos da colaboração premiada serão vinculados 

diretamente às provas entregues na cartilha de evidência do acordo de leniência. E, por sua vez, 

a pessoa física passa a contar com a proteção do acordo de colaboração premiada pactuado 

pelos fatos ilícitos narrados pela empresa signatária da leniência.  

A utilização do acordo de colaboração premiada vinculado ao acordo de leniência já é 

uma realidade, conforme visto anteriormente, e, em que pese não haver previsão legal, consta 

na Nota Técnica nº. 1/2020, da 5ª Câmara de Revisão e Coordenação do MPF, bem como em 

inúmeros acordos de leniência já celebrados, e pode ser utilizado como forma de dar efetividade 

aos acordos de leniência. Porém, tal solução encontra óbice quando a Lei Anticorrupção deixa 

de atribuir legitimidade ao Ministério Público para firmar tais instrumentos. 

 

3.2 O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COMO MEIO DE INVESTIGAÇÃO E 

OBTENÇÃO DE PROVA NO ACORDO DE LENIÊNCIA 

 

O Acordo de Não Persecução Penal assemelha-se ao instituto da colaboração 

premiada, na medida em que exige a confissão formal e circunstanciada da infração penal 

cometida, sendo que, quando o relato do acordante identifique ou seja apto a identificar a 

participação de terceiros envolvidos, passa a ser um importante meio de obtenção de prova, 

podendo subsidiar investigações.   

Não se desconhecem as importantes diferenças entre as modalidades negociais, como 

por exemplo a discussão sobre necessidade de apresentação de elementos de corroboração na 

colaboração premiada, o que não é exigido legalmente na não persecução penal. 

No entanto, ao realizar a confissão formal e circunstanciada – elementos obrigatórios 

para celebração do ANPP –, caso haja a implicação de terceiros envolvidos, seja como 

coautores ou partícipes do delito, o celebrante do acordo está fornecendo uma espécie de notitia 
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criminis, podendo ser repleta de substrato e indícios, que deverá ser necessariamente 

investigada pelas autoridades, nos termos do inciso II do artigo 5º do Código de Processo Penal, 

sob pena de a autoridade incorrer no crime de prevaricação, na forma do artigo 319 do Código 

Penal91. 

A palavra daquele que participou da empreitada criminosa amparada por elementos 

probatórios desperta interesse dos órgãos de persecução penal em fomentar linhas 

investigatórias ainda não cogitadas, colocando o investigado em posição não de mero 

espectador da persecução penal, mas como instrumento investigatório em troca do oferecimento 

de condições extintivas de punibilidade. 

Neste sentido, o então Ministro Celso de Mello se manifestou pela obrigatoriedade de 

se investigarem fatos delituosos, colhidos a partir de depoimentos, como forma de regular 

informatio delicti92. 

Ao realizar a confissão formal e circunstanciada, partindo da premissa de que o sujeito 

tem o dever de dizer a verdade, advém-lhe a obrigação de colaborar com as autoridades, pois 

não poderá existir nenhuma omissão quanto aos fatos relatados, e todas as informações por ele 

relatadas irão fornecer subsídios às autoridades na investigação e, quando possível, na 

descoberta dos demais envolvidos.  

Como já mencionado, Fernando Capez93, ao tratar da colaboração premiada, aduz que 

as declarações prestadas pelo colaborador são meios de prova, pois devem ser corroborados por 

outros elementos aptos a confirmarem a versão.  

Ou seja, os relatos apresentados no ANPP podem ser corroborados pela investigação 

policial, e nada impede que o Ministério Público requisite ao acordante os documentos de que 

disponha sobre os fatos, a partir da cláusula aberta do inciso V, do artigo 28-A, do Código de 

Processo Penal.  

Rodrigo Leite Ferreira Cabral94 percebe que o inciso V, do artigo 28-A, do CPP é uma 

cláusula aberta, possibilitando que os negociantes estipulem condições diversas e adequadas à 

hipótese concreta, sendo vedada, entretanto, a estipulação de cláusulas genéricas. 

Nesse viés, o acordo de não persecução penal pode ser considerado como meio 

especial de obtenção de prova, tal como ocorre com a colaboração premiada. 

 
91 “Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. 
92 __________. Supremo Tribunal Federal. Petição nº. 5700. Rel. Ministro Celso de Mello. Data de Publicação: 
DJe: 24 set. 2015. 
93 CAPEZ, Fernando. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 17, nº 44, p. 117-130, Julho-Setembro/2016. 
94 CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do acordo de não persecução penal – À luz da Lei 13.964/2019 
(Pacote Anticrime). Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 141 e seguintes. 
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É fato que esse não foi o intuito da criação do instituto do acordo de não persecução 

penal em nosso ordenamento jurídico. Na verdade, foi uma opção de política criminal do 

legislador para resolução mais célere e eficaz dos processos penais que envolvam infrações 

penais menos graves, trazendo economia e agilidade processual.  

Contudo, não há como ignorar a possibilidade probatória que contém o acordo de não 

persecução penal quando envolve terceiros com o conteúdo da colaboração premiada. 

A conclusão decorre, portanto, da interpretação do sistema em conjunto com os 

requisitos para celebração do aludido acordo, especialmente ante a necessidade de confissão 

formal e circunstanciada do fato delituoso, providência que levará ao conhecimento das 

autoridades informações possivelmente desconhecidas, incluindo a participação de terceiros. 

Com a organização e elaboração das práticas criminosas, muitos casos somente vêm à 

tona graças à celebração de tais acordos, uma vez que o Estado não conseguiria tomar 

conhecimento de tais práticas criminosas apenas com base nos métodos convencionais de 

investigação.  

Contrariamente à posição adotada, Vinicius Vasconcellos95 defende que o uso do 

ANPP com a roupagem probatória, à semelhança da colaboração premiada, desvirtua o regime. 

Prossegue, contudo, reconhecendo que a posição doutrinária majoritária enverga para 

possibilidade positiva do uso do acordo de não persecução penal como meio especial de 

obtenção de prova. 

É nesse cenário que surgem os acordos de colaboração premiada e de não persecução 

penal, como instrumentos aptos a fornecer provas e indícios da prática de crimes que 

possivelmente sequer seriam conhecidos pelas autoridades investigatórias com os métodos 

comuns de investigação, sendo aptos a complementarem os acordos de leniência como forma 

de repressão às condutas previstas na Lei nº. 12.846/13. 

 

4. DIFICULDADES ATUAIS VINCULADAS AO ACORDO DE LENIÊNCIA COM 

BASE NA LEI Nº. 12.846/13 E MULTIPLICIDADE SANCIONATÓRIA 

4.1. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

É certo que, uma vez celebrado acordos com as autoridades, com a disposição das 

condições, que serão devidamente formalizadas, institui-se verdadeira lei entre as partes, 

encontrando sua essência na boa-fé objetiva das partes, sendo regra de comportamento, de  

 
95 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Acordo de não persecução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2022. p. 36. 
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fundo ético e exigibilidade jurídica, que tem como base a lealdade e confiança, tutelando, assim, 

a justa expectativa dos contratantes, que esperam e acreditam que a outra parte aja conforme o 

avençado. 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho aduzem sobre a proibição do venire 

contra factum proprium, ou seja, não é razoável que as partes tenham condutas opostas do que 

foi pactuado96. 

Na mesma linha, Judith Martins-Costa97 bem esclarece o alcance da proibição do 

venire contra factum proprium, também conhecida como teoria dos atos próprios, que, em 

decorrência do princípio da boa-fé objetiva, proíbe os contratantes de atuar em contradição em 

relação a um comportamento próprio anteriormente externado, de forma a coibir o abalo da 

confiança que deve permear as relações jurídicas e a justa expectativa da contraparte. 

O interesse do fomento da boa-fé e da proteção da confiança, que se manifestam em 

face das expectativas criadas durante a fase pré-contratual, cresce, via de regra, à medida que o 

iter contractus evolui, como assinala Antonio Junqueira de Azevedo98. 

A colaboração premiada, o acordo de não persecução penal e o acordo de leniência são 

celebrados por meio da formalização de acordos reduzidos a termo, com caráter sinalagmático, 

razão pela qual devem seguir as regras aplicáveis aos negócios jurídicos bilaterais, como o 

contrato. 

Segundo Rodrigo de Grandis99, a colaboração premiada é efetivamente um contrato 

no qual a autoridade – polícia ou Ministério Público – negociam e acertam as cláusulas de um 

ajuste com o investigado/acusado, que acarretará benefício para ambos. 

Já o ANPP é tido como um instrumento de consensualidade político-criminal que 

condiciona ao cumprimento das condições previamente negociadas entre as partes e que resulta 

na extinção da punibilidade, conforme leciona Vinicius Gomes de Vasconcellos100. 

 

 
96 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: teoria geral dos 
contratos, vol. 4, Tomo I, 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 118/119. 
97 MARTINS-COSTA. Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 470. 
98 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Responsabilidade pré-contratual no Código de Defesa do Consumidor: 
estudo comparativo com a responsabilidade pré-contratual no direito comum. São Paulo: 1995 (não publicado), p. 
4, apud MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 509. 
99DINIZ, Laura. Rodrigo de Grandis: prisão não invalida a delação premiada. In JOTA. JOTA, São Paulo, 05 ago. 
2015. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/rodrigo-de-grandis-prisao-nao-invalida-a-
delacao-premiada-05082015. Acesso em: 06 fev. 2022. 
100 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Acordo de não persecução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2022. p. 37/38. 
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É importante relembrar meritório princípio aplicável na relação contratual: pacta sunt 

servanda. Ou seja: o contrato faz lei entre as partes, devendo elas seguirem o que foi estipulado. 

 É o que ocorre com os acordos penais e a leniência, em que o acordo de vontades entre 

o sujeito acordante e a autoridade pública é reduzido a termo, com caráter sinalagmático, e tem 

por objetivo principal a produção de meio especial de obtenção de prova, como asseveram 

Vinícius Marçal e Cleber Masson101. 

Calcado no princípio da segurança jurídica e na confiança depositada no ente estatal, 

o acordo assinala a obrigatoriedade das autoridades em cumprir os compromissos assumidos, 

outorgando benefícios ao acordante que cumpriu com sua parte.  

Andrey Borges Mendonça assevera que a relação contratual da colaboração premiada 

faz surgir a necessidade de se aplicar, ainda que com particularidades, noções de proposta, 

aceitação, interpretação dos contratos e os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé 

objetiva e da lealdade.102 

De acordo com o autor, é possível constatar a existência de um devido processo legal 

consensual em torno do instituto da colaboração premiada no processo penal, o qual deve ser 

permeado por garantias tanto à acusação quanto à defesa, baseadas nos princípios da autonomia 

da vontade, eficiência, boa-fé objetiva e lealdade103. 

Portanto, a importância de aplicação do princípio da boa-fé objetiva reside na justa 

expectativa de segurança jurídica em acordos entabulados com as autoridades públicas.  

Deve haver um alinhamento entre os institutos consensuais por parte do Estado. Nessa 

lógica, quando o particular, seja pessoa física ou jurídica, firma um acordo com as autoridades 

públicas, não pode enfrentar a insegurança jurídica decorrente da desorganização do Estado, 

incluindo, nesse caso, omissões e obscuridades legislativas, como, por exemplo, a controvérsia 

sobre a legitimidade para firmar acordo com base na Lei nº 12.846/13 e a omissão em relação 

às pessoas físicas. 

 

 

 
101 MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime Organizado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2015, p 85. 
102 MENDONÇA, Andrey Borges. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a legalidade e a 
autonomia da vontade. In BOTTINI, Pierpaolo Cruz; MOURA, Maria Thereza de Assis (coord.). Colaboração 
premiada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 62. 
103 Ibidem, p. 64. 
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4.2 LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA NA LEI Nº. 

12.846/13 

 

A Lei Anticorrupção fomentou – principalmente em decorrência do cenário da época 

aportado pela Operação Lava Jato – a elaboração de acordos para solucionar atos ilícitos, 

decorrente da (falsa) sensação imediata de punição e reparação noticiados na mídia. 

O acordo de leniência, a partir desse período, representou uma alternativa para grandes 

empresas sobreviverem após o turbilhão de indícios de práticas ilícitas e criminosas praticadas 

tornadas públicas por operações policiais ou colaborações premiadas, além das ofensivas do 

Ministério Público Federal e Polícia Federal contra essas pessoas jurídicas. 

Por envolverem ilícitos contra a administração pública, a partir de 2014, o Ministério 

Público passou a celebrar diversos acordos de leniência com as pessoas jurídicas investigadas 

pela mencionada operação policial, com fundamentos expostos no Estudo Técnico nº. 01/2017, 

da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CCRMPF), e na 

Orientação nº. 07/2017, da mesma 5ª. CCR, justificando sua legitimidade como fiscal da lei, 

protetor do patrimônio público e da ordem constitucional, que reprime não apenas atos de 

corrupção, como também atos de improbidade administrativa, sempre pautado em um 

microssistema normativo composto por normas internas, tais como o Código Penal, a Lei de 

Improbidade Administrativa, a Lei Anticorrupção, além de Tratados e Convenções 

Internacionais dos quais o Brasil é signatário104. 

A legitimidade do MPF para celebração dos acordos de leniência, conforme salientam 

Gilmar Mendes e Victor Oliveira Fernandes105, decorre da previsão constitucional do artigo 

129, inciso III, e 37, §4º, ainda mais após o Pacote Anticrime, que autorizou expressamente a 

transação em matéria de improbidade administrativa. 

Segundo a interpretação dada por Valdir Moysés Simão e Marcelo Pontes Vianna106, 

o parquet utilizou da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, contemplando diversas 

legislações vigentes, em favor do interesse público, transportando a lógica hermenêutica 

utilizada nas colaborações premiadas (“donos das empresas”) para os acordos de leniência 

(“empresas”). 

 
104 __________. Ministério Público Federal. Notas técnicas. Brasília. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas Acesso em: 09 fev. 2022. 
105 MENDES, Gilmar Ferreira e FERNANDES, Victor Oliveira. Acordos de leniência e regimes sancionadores 
múltiplos. In JOTA. JOTA, São Paulo, 13 abr. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/especiais/acordos-de-
leniencia-e-regimes-sancionadores-multiplos-13042021. Acesso em: 22 dez. 2021. 
106 SIMÃO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na lei anticorrupção – Histórico, 
desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan, 2017. p. 160 e seguintes. 
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Contudo, em 2017, o Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) afastou o MPF como 

competente e legitimado a celebrar acordos de leniência, afirmando que o único órgão 

autorizado seria a Controladoria-Geral da União107. 

Isso porque o artigo 16, caput, da Lei nº. 12.846/2013, dispõe que a autoridade máxima 

de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência, enquanto o mesmo 

artigo, inciso II, §10, bem como o Decreto nº. 11.129/2022 atribuem à Controladoria-Geral da 

União108 a competência para celebrar acordos de leniência perante o Poder Executivo Federal.  

Ainda, a medida provisória nº. 703/2015, que previa o Ministério Público e Advocacia 

Pública como competentes para celebrar o acordo de leniência, não foi convertida em lei, 

perdendo a eficácia em 29 de maio de 2016. 

Mencionado acordão não anulou os acordos pactuados pelo Ministério Público 

Federal, mas afirmou que não são acordos de leniência, mas apenas pactos entabulados entre as 

partes com reflexo na seara penal. 

O que se concluiu é que a Lei Anticorrupção concentrou integralmente o poder de 

celebração negocial referente à administração pública na CGU, fato esse criticado por Gilson 

Dipp e Manoel L. Volkmer109, ao entenderem que a concentração de toda administração pública 

diante do contexto e amplitude nacional transforma a leniência em um universo peculiar e de 

difícil compreensão, podendo ocasionar travas às investigações. 

Tanto é que a Controladoria-Geral da União, ignorando os acordos firmados com o 

Ministério Público Federal, em uma nítida corrida de egos, iniciou diversos procedimentos 

administrativos110 em face das empresas lenientes para responsabilização justamente dos fatos 

já relatados nos acordos firmados com o parquet. 

Um exemplo da atuação descoordenada das entidades federais foi o acordo de 

leniência firmado entre a J&F Investimentos e o Ministério Público Federal.  

O referido acordo celebrado não contou com a participação da Controladoria-Geral da 

União e, em entrevista dada à época (2018), o Ministro da Controladoria-Geral da União 

 
107 __________. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento 5023972-66.2017.4.04.0000. 
Rel. Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida. 3ª Turma. Data de Publicação: EPROC 24 ago. 2017.  
108 “Art. 34.  Compete à Controladoria-Geral da União celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo 
federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira”. 
109 DIPP, Gilson; VOLKMER, Manoel de Castilho. Comentários sobre a Lei Anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 
2016. p. 89 
110 __________. “CGU abre processos contra mais de 10 empresas da lava jato”. Exame [online], São Paulo, 11 
mar. 2015. Disponível em: https://exame.com/brasil/cgu-abre-processos-contra-mais-10-empresas-da-lava-jato. 
Acesso em: 03 fev. 2022. 
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(CGU), Wagner Rosário, afirmou que poderia cobrar integralmente os valores da empresa, 

independentemente do pactuado com o MPF.111 

Com a insegurança gerada, como já dito, empresas que haviam firmado acordos de 

leniência com o Ministério Público – principalmente no âmbito da Operação Lava Jato – 

pactuaram novos acordos com a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União. 

A Braskem S.A. firmou o termo de acordo de leniência112 com o MPF em 14 de 

dezembro de 2016 prevendo o pagamento de R$ 3.131.434.851,37 (três bilhões, cento e trinta 

e um milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e 

sete centavos). Em 31 de maio de 2019, a empresa pactuou novo acordo com a CGU/AGU113 – 

sobre os mesmos fatos – com o valor global de R$ 2.872.038.787,73 (dois bilhões, oitocentos 

e setenta e dois milhões, trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e três 

centavos). 

Significa dizer que, sobre os mesmos fatos já relatados pela empresa ao MPF, não foi 

ofertada qualquer proteção pelo Estado. Pelo contrário, a segurança jurídica foi tão inócua que 

dependeu de nova movimentação do particular para que o Estado efetivasse o compromisso de 

boa-fé, ainda que a atuação da CGU estivesse dentro dos limites de sua competência. 

Exemplo é, em que pese a Construtora Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez 

Engenharia terem firmado acordos de leniência com o MPF e com CGU, a Advocacia-Geral da 

União e a Petrobras S.A. propuseram a ação de improbidade administrativa, autuada sob n°. 

5017254-05.2017.4.04.7000, em trâmite à 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, demandando 

também as pessoas físicas e outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato.  

No referido processo, o juízo de primeiro grau excluiu as empreiteiras, bem como as 

pessoas físicas a ela relacionadas, em decorrência dos acordos de leniência firmados com o 

MPF e a CGU. 

Entretanto, por unanimidade, em 22 de março de 2022, a 3ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o agravo de instrumento, já mencionado linhas acima, 

interposto pela Petrobras, manteve a exclusão das pessoas físicas, mas determinou que as 

 
111 MARIZ, Renata; FADUL, Sergio; LEALI, Francisco. Entrevista: Wagner Rosário / ‘A JBS está isenta apenas 
da responsabilidade penal e cível dela com o MP’. Globo, São Paulo, 07 jun. 2017. Disponível em: 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/composicao/ministro/entrevistas/wagner-rosario/entrevista-wagner-rosario-2018a-
jbs-esta-isenta-apenas-da-responsabilidade-penal-e-civel-dela-com-o-mp2019. Acesso em: 22 dez. 2021. 
112 MACEDO, Fausto. Termo de Acordo Braskem. In Estadão. ESTADÃO, São Paulo, abr. 2019. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2019/04/Termo-de-Acordo-
Braskem.pdf. Acesso em: 01 mai. 2022. 
113 __________. “Braskem assina acordo de leniência e devolverá R$ 287 bilhões aos cofres públicos”. Brasília, 
01 jun. 019. Disponível em: https://www.poder360.com.br/lava-jato/braskem-assina-acordo-de-leniencia-e-
devolvera-r-287-bi-aos-cofres-publicos/. Acesso em: 01 mai. 2022. 
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empreiteiras permaneçam como rés até deliberação do Superior Tribunal de Justiça sobre o 

assunto114. O tema ainda não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo 

Tribunal Federal. 

Como se não bastasse, o Tribunal de Contas da União também buscou seu 

protagonismo declarando a inidoneidade de empresas envolvidas na Operação Lava Jato que 

haviam firmado acordos de leniência, tanto com o Ministério Público Federal, quanto com a 

Controladoria-Geral da União. 

Nessa hipótese, em especial, o Supremo Tribunal Federal, após provocação da empresa 

acordante, constatou a incongruência de atos da administração pública, determinando a 

suspensão das sanções aplicados pelo TCU em homenagem aos termos do acordo de 

leniência115. Ainda, alertou a necessidade de alinhamento entre as agências responsáveis, sob 

pena de comprometer a viabilidade do acordo de leniência. 

A incerteza de cumprimento pelos demais órgãos estatais dos termos pactuados 

caminha para tornar o acordo de leniência, como já abordado, pouco atraente aos infratores, de 

acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro116. 

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº. 3636/2015117 

visando à alteração da Lei nº. 12.846/2013, com o escopo de incluir o parquet, a Advocacia 

Pública e os órgãos de controle internos dos Estados, Distrito Federal e Município como 

legitimados a celebrar o acordo de leniência. 

 

4.2.1 Acordo de Cooperação Técnica para acordos de leniência firmados entre entes 

públicos com base na Lei nº. 12.846/13 

 

No âmbito federal, visando reduzir a insegurança jurídica decorrente das obscuridades 

legislativas, em 06.08.2020, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de 

Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União 

(AGU), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Supremo Tribunal (STF), na 

qualidade de coordenador, estabelecendo mecanismos para o compartilhamento de informações  

 
114 __________. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. “Caberá ao STJ decidir se empresas com acordo de 
leniência seguirão”. Rio Grande do Sul, 25 mar. 2020. Disponível em: 
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=16414. Acesso em: 01 mai. 
2022. 
115 __________. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº. 35.435. Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2ª 
Turma. Data de Publicação: 02 jul. 2021. 
116 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1057. 
117 PL 3636/2015 — Portal da Câmara dos Deputados - Portal da Câmara dos Deputados. 
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entre os órgãos que participam dos acordos de leniência firmados com base na Lei 

Anticorrupção (Lei nº. 12.846/13). 

A atuação conjunta de diversos órgãos com distintas competências é, por um lado, de 

suma importância, especialmente se levarmos em conta a riqueza de informações e elementos 

que poderão ser compartilhados entre as esferas, solucionando casos e trazendo solução mais 

efetiva, além de se evitar desperdícios de recursos com a possibilidade de investigações 

paralelas e atribuir maior segurança jurídica às empresas signatárias. Tal alinhamento é um 

pressuposto para a criação de um balcão único. 

Neste sentido, Filipe Lovato Batich, Milena Coimbra Mazzini e Rhasmye El Rafih 

afirmam que há necessidade de entrosamento entre as diferentes autoridades envolvidas, 

considerando ainda as esferas estaduais e municipais, sob pena de resultar em insegurança 

jurídica118. 

Todavia, o Acordo de Cooperação Técnica não prevê a participação do Ministério 

Público Federal na celebração dos acordos, demonstrando outra vez a falta de preocupação com 

a situação penal das pessoas físicas envolvidas. 

Por esta razão, logo após a formalização do acordo, a 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, através da Nota Técnica nº. 02/2020, reforça a 

importância de participação do órgão do parquet nos acordos de leniência, argumentando outra 

vez sobre sua legitimidade, sob o argumento de que tais condições poderiam “enfraquecer o 

papel do Ministério Público brasileiro na pactuação e celebração dos acordos de leniência”, 

tendo em vista que  “a pretexto de se estabelecer uma retórica cooperação interinstitucional, 

o ACT alça o Ministério Público brasileiro, nessa ocasião representado pelo Ministério 

Público Federal (MPF), à condição de mero coadjuvante nas negociações que envolvem a 

utilização de especial técnica de investigação materializada na operacionalização de acordos 

de leniência”. 

 

 

 

 
118 BATICH, Filipe Lovato; MAZZINI, Milena Coimbra; EL RAFIH, Rhasmye. A consolidação da participação 
de pessoas físicas nos acordos de leniência. In Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-jul-14/opiniao-participacao-pessoas-fisicas-acordos-leniencia. Acesso em: 17 
jan. 2022.  



51 

 

4.2.2 Autoridade competente para celebrar acordos de leniência com base na Lei nº. 

12.846/13 no âmbito dos Estados e Municípios  

 

A Lei nº. 12.846/13 deixou de observar as nuances da divisão e subdivisão da 

administração pública, vinculada a 03 (três) esferas de poder – municipal, estadual e federal –, 

o que invariavelmente já acarreta multiplicidade sancionatória, como já visto, entre o Ministério 

Público Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. 

A situação fica ainda mais complicada quando se observa que a lei federal não aponta 

qual é a autoridade máxima competente para lograr êxito na celebração do acordo de leniência 

nos Estados, Municípios e Distrito Federal, deixando a cargo das legislações próprias. 

Conforme explica Dalila Martins Viol119, até 2018 – 05 (cinco) anos após a Lei 

Anticorrupção –, grande parte dos estados e suas respectivas capitais não tinham 

regulamentação sobre as providências a serem tomadas no caso de ofensa ao Poder Público 

local por atos ilícitos de corrupção. 

Por exemplo, no Estado do Paraná, a autoridade máxima competente é composta pela 

Controladoria Geral do Estado (CGE) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), nos termos 

da legislação estadual nº. 11.953/18. 

Já em Santa Catarina, a legislação estadual prevê regramentos sobre o acordo de 

leniência, porém não determina expressamente quem é a autoridade máxima competente para 

celebrar (Decreto nº. 1.106/17). Entretanto, o primeiro acordo de leniência do estado 

catarinense foi celebrado em 2022 pela recém-criada Controladoria-Geral do Estado 

(CGE/SC)120. 

No Rio Grande do Sul, a matéria é tratada na Lei nº. 15.228/18, que outorgou a 

competência à Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo, prevendo a 

participação das autoridades de cada órgão ou entidade do Poder Legislativo e Judiciário, além 

do Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. 

Já no estado do Rio de Janeiro, a partir de junho de 2019, todos os acordos de leniência 

que importem lesão ao erário devem ser celebrados com a Controladoria-Geral do Estado, nos 

termos do Decreto nº. 46.366 de 2018, sem a previsão de contato à Procuradoria do Estado. 

 
119 VIOL, Dalila Martins. Programas de integridade e combate à corrupção: aspectos teóricos e empíricos da 
multiplicação do compliance anticorrupção no Brasil. São Paulo: Almendina, 2021. p. 66. 
120 SCHMITZ, Cleia. Primeiro acordo de leniência da história do Governo de SC resulta na devoluçãoo de R$ 50,6 
milhões aos cofres públicos. In Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina. CGE/SC. Florianópolis, 07 fev. 
2022. Disponível em: https://cge.sc.gov.br/primeiro-acordo-de-leniencia-da-historia-do-governo-de-sc-resulta-
na-devolucao-de-r-506-milhoes-aos-cofres-publicos/. Acesso em: 25 jul. 2022. 
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Em São Paulo, o Decreto nº. 60.106/14 estabeleceu que, no âmbito da administração 

direta, competirá ao Presidente da CGE/SP a celebração do acordo de leniência. Por outro lado, 

caso se trate da administração indireta, além da Controladoria-Geral, dependerá também do 

dirigente superior de cada entidade. 

Neste caso, em 2020, a partir da Portaria Conjunta nº. 01/2020, a CGE/SP trouxe ao 

acordo de leniência a Procuradoria do Estado, formando uma comissão de, no mínimo, 02 (dois) 

servidores da Controladoria-Geral do Estado, Corregedor-Geral e Procurador do Município. 

Da mesma forma, nos municípios, a autoridade celebrante é incerta pela Lei nº. 

12.846/2013, competindo à municipalidade a outorga do legitimado a celebrar os acordos de 

leniência. 

Em Curitiba, capital do Paraná, o Decreto nº. 1671/19 outorgou a legitimidade ao 

Prefeito Municipal, assistido pela Procuradoria Geral do Município, no âmbito do Poder 

Executivo. Porém, em se tratando de autarquias e fundações, a legitimidade é do respectivo 

presidente. 

Na capital do Rio Grande do Sul, a Lei municipal nº. 12.827/2021 combinou a 

legitimidade do acordo de leniência entre a Controladoria e a Procuradoria Municipal, 

facultando a participação da autoridade vinculada ao órgão ou entidade em que foi praticado o 

ato lesivo. 

As cidades-capitais, em sua maioria, já contam com legislação referente à celebração 

do acordo de leniência, porém, os demais municípios, em sua grande parcela, ainda não 

propuseram legislação referente. 

A insegurança jurídica e multiplicidade sancionatória ficam evidentes, por exemplo, ao 

verificar que a empresa Andrade Gutierrez celebrou acordo de leniência com o Ministério 

Público Federal em 2016; após 02 (dois) anos celebrou novamente com a CGU e, em 2021, 

novamente pactuou acordo de leniência, dessa vez com o Estado de Minas Gerais121. 

Portanto, nos Estados e Municípios, a autoridade máxima depende de legislação local 

dispondo sobre o tema, o que, na prática, resulta em enormes dificuldades, sendo evidente a 

necessidade de um entendimento entre as instituições. 

 

 
121 __________. Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Acordo de leniência firmado entre a 
Controladoria-Geral do Estado De Minas Gerais – CGE/MG, a Advocacia-Geral Do Estado de Minas Gerais – 
AGE/MG, o Ministério Público do Estado De Minas Gerais - MPMG e as empresas Andrade Gutierrez 
Investimento em Engenharia S/A e Andrade Gutierrez Engenharia S/A. Belo Horizonte, 2021. Disponível em:  
https://www.cge.mg.gov.br/phocadownload/arquivos_diversos/pdf/acordo_leniencia_revisado_mai-20213.pdf. 
Acesso em: 01 jul. 2022. 
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5. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS PARA AS PESSOAS 

FÍSICAS NA LEI Nº 12.846/13 

5.1 REFLEXOS PENAIS PARA AS PESSOAS FÍSICAS NOS ACORDOS DE LENIÊNCIA 

COM BASE NA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

O transplante despreocupado e irrestrito das regras dos acordos de leniência celebrados 

no estrangeiro para o ordenamento jurídico pátrio conflita com a inexistência de concentração 

de competência e o descompasso na aplicação das penalidades na legislação vigente nacional.  

Na lógica da atual legislação, a celebração do acordo de leniência com determinada 

autoridade suaviza as penalidades a serem aplicadas no contexto exclusivo da autoridade 

signatária à pessoa jurídica. Mas não exclui – pelo contrário, pode aumentar – a incidência de 

demais penalidades previstas no ordenamento jurídico,122o que contraria o princípio da boa-fé 

objetiva. 

Ainda que o particular – pessoa jurídica – coopere com a autoridade, o acordo de 

leniência poderá ser inócuo às penalidades não aplicáveis pela autoridade concordante ou às 

pessoas físicas.  

Como já visto, antes do advento da Lei Anticorrupção, o acordo de leniência era 

disciplinado apenas pela Lei do CADE (Lei nº. 12.529/11) que, em seu artigo 86, previa a 

possibilidade de adesão da pessoa física, bem como imunidade penal, desde que atendidos os 

requisitos.  

O problema que surgiu com a publicação da Lei Anticorrupção foi a total omissão 

quanto à possibilidade de pessoas físicas celebrarem acordos de leniência e, ainda, de que a elas 

sejam estendidos os benefícios de eventual imunidade penal. 

A Lei Anticorrupção, em seu artigo 3º, aduz que a responsabilidade da pessoa jurídica 

não exclui a individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 

autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, ao passo que o § 2º estabelece que às pessoas físicas 

vinculadas serão responsabilizadas na medida de sua culpabilidade.  

Há, portanto, previsão expressa de responsabilização das pessoas físicas envolvidas no 

rol de ilícitos administrativos e cíveis previstos na lei. Matias123 aduz que algumas situações 

 
122 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 188. 
123 MATIAS, Júlio Marcelo da Silva. Aspectos penais da Lei Anticorrupção. Revista TCU, Brasília. JAN-JUN. 
PAG. 78 – 91. Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/download/1699/1838. Acesso 
em: 13 mai. 2022. 
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podem caracterizar improbidade administrativa, como é o caso da alínea “d” do inciso IV, que 

corresponde à conduta descrita na primeira parte do inciso VIII da Lei nº. 8.429/92. 

Adriano Teixeira, Heloisa Estellita e Marcelo Cavali124 apontam que “não são raras 

situações nas quais se verifica uma acumulação de sanções de naturezas administrativa e penal 

baseadas numa mesma conduta”. 

Veríssimo125 comenta que muitas das condutas previstas no artigo 5º da Lei 

Anticorrupção também são igualmente tipificadas como crimes pelo Código Penal, conforme 

se verifica, não exaustivamente: 

 

Tabela 1 - Comparativo entre a Lei nº. 12.846/13 e o Código Penal 

Art. 5º da lei 12.846/13 Norma Penal 
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada. 

Código Penal 
Corrupção Ativa. Art. 333 – Oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, 
omitir ou retardar ato de ofício. 

Inciso IV: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de procedimento 
licitatório público. 

Código Penal 
Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o 
intuito de obter para si ou para outrem 
vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação, o caráter competitivo 
do processo licitatório. 

Inciso IV: 
b) impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório público. 

Código Penal 
Art. 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de qualquer ato de processo 
licitatório. 

Inciso IV: 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por 
meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo. 

Código Penal 
Art. 337-K. Afastar ou tentar afastar 
licitante por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo. 

Fonte: elaboração própria 

 

Inclusive, outros dispositivos podem implicar terceiros, em atenção ao previsto no 

artigo 29 do Código Penal. 

 
124 TEIXEIRA, Adriano; ESTELLITA, Heloisa; CAVALI, Marcelo. Ne bis in idem e o cúmulo de sanções penais 
e administrativas. In JOTA. JOTA, São Paulo, 01 ago. 2018.  Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/ne-bis-in-idem-e-o-cumulo-de-sancoes-penais-e-administrativas-01082018. Acesso em: 13 jun. 
2022. 
125 DE CARLI, Carla Veríssimo. Anticorrupção e compliance: a (in)capacidade da lei 12.846/2013 para 
motivar as empresas brasileiras à adoção de programas e medidas de compliance. Disponível em: 
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/149239/001005078.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 
mai. 2022. p. 193. 
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Não se pode negar que a lei traz implicações penais para as pessoas físicas, inclusive 

com mecanismos para que os efetivos autores das condutas sejam descobertos. Nesse ponto, é 

importante observar que o artigo 16, inciso I, do diploma legal citado, lista como um dos 

requisitos para a celebração do acordo de leniência a identificação dos demais envolvidos, sem 

distinguir pessoas físicas e jurídicas. 

Conforme disposição do artigo 56, do Decreto nº. 11.129/2022, o programa de 

integridade tem como finalidade detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 

praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.  

Já o inciso VIII, do artigo 7º, da Lei nº. 12.846/13, aduz que a instituição de programas 

de compliance, auditoria e incentivo à denúncia e irregularidades serão levados em 

consideração para a aplicação de sanções, ao passo que o artigo 15, do mesmo diploma legal, 

determina o encaminhamento ao Ministério Público do processo administrativo instaurado pela 

autoridade signatária do acordo de leniência, após a sua conclusão, para apuração de delitos. 

Ademais, em que pese não constar no capítulo da leniência, são questões que passam 

a ser exigidas a partir do acordo ou até mesmo para as tratativas. Por exemplo, no acordo de 

leniência firmado entre o Ministério Público Federal e Construtora Camargo Corrêa S.A., pela 

primeira vez, foi pactuado que a empresa implementasse mecanismos modernos e eficazes de 

compliance com as regras de combate à corrupção126.  

Sem ingressar em discussão sobre a efetividade do direito administrativo no combate 

à corrupção, Di Carla127, apoiando-se em Tiedemann, afirma ser mais eficiente para regular o 

comportamento regular da pessoa jurídica a responsabilização criminal dos envolvidos do que 

a responsabilização administrativa.  

E parece evidente que a lei busca responsabilizar criminalmente as pessoas naturais, 

funcionários, dirigentes e prepostos das empresas. Inclusive, é usual que as empresas que visem 

aos acordos de leniência realizem investigações internas para apurar os ilícitos cometidos e seus 

autores a fim de arrecadar elementos para apresentar às autoridades, seja antes ou após a 

assinatura do acordo, como o exemplo acima mencionado. 

Neste contexto, a celebração do acordo de leniência pode produzir uma multiplicação 

de punições e não um abrandamento, atingindo a boa-fé objetiva e desvirtuando o objetivo do 

particular frente à administração pública. 

 
126 Op. cit. p. 138. 
127 Op. cit. p. 148 
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Segundo Rafaela C. Canetti128, a atual legislação padece de segurança jurídica e de 

atratividade, visto que são incertos os efeitos do acordo de leniência perante demais autoridades 

não signatárias e não há qualquer proteção legal às pessoas físicas que de fato praticaram os 

atos de corrupção. 

Caso inexistam proteções expressas previamente estipuladas, de acordo com essa 

autora, os efeitos do acordo de leniência previstos na Lei Anticorrupção devem se restringir à 

pessoa jurídica, concluindo que a falta de concentração (balcão único) entre as autoridades e a 

completa ausência de segurança jurídica à pessoa física – a qual consumou o ato de corrupção 

em nome da pessoa jurídica – obstam a efetividade do acordo de leniência no país. 

No mesmo sentido, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Mandado de 

Segurança nº. 36.496129, sintetiza que o desalinhamento dos regimes – seja pela ausência de 

benefícios penais ou pela ausência de parâmetros de cálculo do dano – expõe pessoas físicas à 

repressão administrativa, cível e criminal, minando a estrutura de colaboração com o poder 

público. 

Na mesma linha, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Combate à Corrupção do 

Ministério Público Federal, manifestou, por meio da Nota Técnica nº. 01/2017130, que a 

manutenção literal e isolada da LAC, restringindo-a ao direito administrativo sancionador, 

reduz sua atratividade e segurança jurídica, pois os colaboradores ficam sujeitos a diversas 

outras penalidades, inclusive concluindo pela urgente necessidade de: “efetuar, racional e 

constitucionalmente, a recompreensão do alcance do direito estatal de punir, com base no 

marco da consensualidade e da cooperação (...).” 

A partir do momento em que há essa gigantesca lacuna legislativa – por exemplo, ao 

deixar em dúvida aspectos de eventual imunidade penal –, perde não somente o próprio sistema 

como um todo, na medida em que se geram enorme incerteza e insegurança jurídica, como toda 

a coletividade, já que de forma indireta são desestimulados os acordos.  

Marcio Pestana131 aponta que o acordo de leniência traz riscos jurídicos intensos aos 

agentes e/ou representantes que tenham atuado contra a administração pública, objeto da 

leniência, ante a inexistência de proteção no texto legal. 

 
128 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 256. 
129 __________. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº. 36.496. Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2ª 
Turma. Data de Julgamento: 30 mar. 2021. 
130 __________. Ministério Público Federal. Notas técnicas. Brasília. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas Acesso em: 13 fev. 2022 
131 PESTANA, Marcio. Lei Anticorrupção: Sistematizado da Lei n. 12.864/13. Barueri: Manole, 2016. p. 177. 
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Nesse ponto, Fernanda Marinela, Fernando Paiva e Tatiany Ramalho discorrem que a 

confissão da pessoa jurídica notadamente acarretará efeitos às pessoas físicas, que não contam 

com qualquer benefício leniente132. 

De forma cirúrgica, Thiago Marrara133 expõe que a pessoa jurídica é movida pela 

pessoa física, suscitando qual a vantagem da celebração de um acordo noticiando práticas 

ilícitas, sem atribuir benefícios às pessoas físicas. 

A omissão da Lei Anticorrupção, na verdade, pode ser considerada pró-corrupção, ao 

autorizar gravíssima insegurança jurídica que desestimula a celebração do acordo de leniência, 

tendo em vista a carência de integração entre os órgãos e as esferas públicas, fragilizando as 

investigações administrativas e criminais, contemplando para que os esquemas de corrupção 

permaneçam silentes e operantes. 

Para Thiago Marrara134, as falhas da legislação, ao invés de estimularem o sistema, 

acabam por sepultar a atratividade do acordo de leniência. Na verdade, o autor alega que a 

legislação torna o acordo de leniência inócuo, com perda dos efeitos reais. 

A inexistência de proteção é o principal desestímulo da pessoa física em celebrar o 

acordo de leniência em nome da pessoa jurídica, já que aquela não usufrui de qualquer benefício 

em troca da confissão, conforme afirmam Thiago Bottino e Renata Maccacchero135.  

Por sua vez, Fernando Garinaldi e José Roberto Côelho de Almeida reconhecem que 

o resultado do acordo de leniência para a pessoa jurídica é colidente aos interesses da pessoa 

física ligados às questões jurídicas de ilícitos penais e/ou civis136. 

Da mesma forma, Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini e Daniel Ferreira 

discorrem que o modelo adotado pela Lei nº. 12.864/13 para celebração do acordo de leniência 

afasta a apuração e punição por atos de corrupção137. 

Então, o atual modelo de leniência promove um “pacto de silêncio”, no sentido de que 

ninguém irá expor fato para ser punido posteriormente138, reforçando o sentido de 

cumplicidade. 

 
132 MARINELA, Fernanda; PAIVA, Fernando; RAMALHO, Tatiany. Lei anticorrupção: Lei n. 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 86. 
133 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. 509-527, 2015.  
134 Op. cit. p. 509-527. 
135 BOTTINO, Thiago; VICTER, Renata Maccacchero. Eficiência, incentivos à cooperação e o acordo se 
Supervisão no âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM. Revista de Estudos Criminais, 
v.69, p.139-169, abr./jun. 2018. 
136 CURY, Rogério. Direito econômico. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2020. p. 273. 
137 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes; FERREIRA, Daniel. Atividade empresarial e cidadania: 
críticas à Lei anticorrupção brasileira. Revista Jurídica. vol. 03, n°. 44, Curitiba, 2016. p. 451-472. 
138 Op. cit. 
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Para Igor Sant’Anna Tamasauskas139, para atrair aderentes, um programa de leniência 

precisa garantir incentivos claros, além de assegurar o pactuado, transmitindo confiabilidade. 

Ainda, aduz que o sistema brasileiro não tem fixado os atores encarregados, tornando o 

programa pouco confiável. 

Greco140 diferencia a criminalidade aparente e oculta. A primeira é cometida por 

pessoas pertencentes às classes sociais mais baixas, como as infrações patrimoniais ou que 

ofendem a integridade física, a saúde ou a vida das pessoas, de fácil constatação. Já a oculta, 

segundo o autor, infinitamente pior que a aparente, é a criminalidade organizada, sendo seus 

mentores integrantes das camadas sociais mais elevadas da sociedade, sendo descobertos 

apenas por erro de cálculo. 

Conforme pontua Amanda Athayde141, o programa de leniência tem como uma das 

principais justificativas a de aumentar as chances de detecção de práticas ilícitas pela autoridade 

investigadora, porquanto são narradas pelos envolvidos que, inclusive, podem fornecer 

evidências acerca dos comparsas. 

A autora também destaca que os ilícitos de cartel e corrupção são de difícil descoberta, 

sendo que uma insider pode explicar detalhadamente como funciona o esquema, inclusive para 

fornecer provas. Ressalta, ainda, que a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) aduz que a finalidade é de descobrir ilícitos que, sem a leniência, 

permaneceriam secretos, como a mencionada criminalidade oculta. 

Atento aos desdobramentos negativos de tal omissão legislativa, o Ministério Público 

Federal elaborou, por meio de sua 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, a Nota Técnica nº. 

01/2020, propondo como solução: “a criação da possibilidade de celebração de Termos de 

Adesão ou Subscrição de pessoas físicas ao Acordo de Leniência.” 

A Nota Técnica justifica que a inclusão de tal previsão atende ao interesse público 

anticorrupção, assegurando a efetividade e desenvolvimento da colaboração prestada por 

pessoas jurídicas e pelos relacionados com elas. 

 
139 TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna. O acordo de leniência anticorrupção: Uma análise sob o enfoque da 
teoria de redes. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020. p.85. 
140 GRECO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: Uma visão minimalista do direito penal. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2011. p. 165. 
141 ATHAYDE, Amanda. Manual dos Acordos de Leniência no Brasil: teoria e prática – CADE, BC, CVM, 
CGU, AGU, TCU, MP. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 30 – 40. 
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E, de fato, nos acordos de leniência firmados com base na Lei Anticorrupção pelo 

Ministério Público Federal, em que pesem as omissões legislativas, constou a previsão de 

adesão de pessoas físicas, incluindo benefícios penais, como será visto adiante. 

Ocorre que a Nota Técnica, primeiro, insiste em afirmar a legitimidade do Ministério 

Público Federal para firmar acordos de leniência com base na Lei Anticorrupção, o que 

atualmente não é uma realidade, como já visto. Segundo, mesmo nos acordos firmados com o 

parquet, há enorme dificuldades práticas, como será demonstrado. 

O cenário fica ainda mais tormentoso ao confrontar o entendimento consolidado que 

estabelece a competência da Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Poder 

Executivo Federal, para firmar acordos de leniência com base na Lei Anticorrupção, excluindo 

a participação do Ministério Público, inclusive no mencionado termo de cooperação técnica. 

O atual sistema precisa encontrar possibilidades e alternativas para suprir essas lacunas 

e prever a situação penal para pessoas físicas envolvidas nos fatos ilícitos objeto dos acordos 

de leniência como forma de aumentar a atratividade e efetividade dos acordos. 

Um acordo de leniência celebrado somente pela pessoa jurídica, sem a participação 

das pessoas físicas envolvidas, não tem como descrever detalhadamente a forma como os atos 

ilícitos ocorreram. Os documentos e achados, através de investigações internas, por exemplo, 

não trazem a mesma riqueza de detalhes que o relato de quem efetivamente participou dos atos 

delituosos. Ademais, a ausência de proteção penal à pessoa física deixa de incentivar que o alto 

escalão das empresas tenha interesse em firmar um acordo de leniência, caso tenha participado 

das condutas. 

 

5.2. ACORDOS DE LENIÊNCIA COM BASE NA LEI ANTICORRUPÇÃO CELEBRADOS 

PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 

 

O primeiro acordo de leniência firmado pela Controladoria-Geral da União em 

parceria com a Advocacia-Geral da União foi em 2017 com a UTC Participações S.A., 

prevendo a devolução aos cofres públicos do valor de R$ 576.658.165,21 (quinhentos e setenta 

e seis milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e um 

centavos). 

Nota-se que somente após 04 (quatro) anos da vigência da Lei Anticorrupção a 

responsável pela celebração de acordo de leniência no âmbito Federal firmou o primeiro 

negócio jurídico. 
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Segundo Raquel de Mattos Pimenta, a “demora” da atuação da Controladoria-Geral da 

União, se comparado com o MPF, envolve principalmente a turbulência política que envolve a 

CGU e a AGU com a troca de governo142. 

Prossegue a autora destacando que, no período entre 2014 e 2017, a CGU foi 

comandada por 07 (sete) ministros diferentes e a AGU por 04 (quatro) Advogados-Gerais da 

União, impulsionando a troca dos quadros técnicos das entidades, incluindo a equipe 

responsável pelos acordos de leniência. 

Porém, mesmo com o atraso da Controladoria-Geral da União, no ano de 2021, o ator 

responsável pelos acordos de leniência no país recuperou R$ 1,8 bilhão em 05 (cinco) contratos 

pactuados143, enquanto o MPF recuperou R$ 1,3 bilhão em 07 (sete) acordos de leniência144, 

sendo que desde a promulgação da Lei Anticorrupção os números são muito maiores, conforme 

já mencionado na página 9. 

Importante observar que o referido acordo da UTC Participações S.A. não contou com 

a presença do Tribunal de Contas da União (TCU), o qual, por sua vez, aplicou severa multa 

sobre a empresa leniente, inclusive sobre a matéria já relatada no acordo junto à CGU, além da 

declaração de idoneidade. 

A empresa leniente recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que concedeu 

integralmente a ordem de mandado de segurança para suspender as penalidades aplicadas pelo 

TCU, sob o fundamento de que a administração pública deve atuar de forma coordenada 

(Mandado de Segurança nº 35.435, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 

No tocante à proteção da pessoa física, consta expressamente que a negociação feita 

entre a CGU e a UTC Participações S.A. não se estende a qualquer pessoa física cujas condutas 

tenham relação com os fatos descritos, limitando-se à empresa aderente. 

Diferentemente, a Controladoria-Geral da União, no acordo de leniência firmado com 

a Camargo Corrêa, conferiu espécie de proteção às pessoas físicas que eventualmente aderissem 

ao acordo (Cláusula 13ª)145, ainda que discutível o espectro de validade dessa proteção, 

considerando que não houve a participação do Ministério Público. 

 
142 PIMENTA, Raquel de Mattos. A construção dos acordos de leniência da lei anticorrupção. São Paulo: 
Bluncher, 2020. p. 120. 
143 ANDRADE, Nélio Neves de. CGU recupera R$ 1,8 bilhão em acordos de leniência em 2021. Agência Brasil, 
Brasília, 12 dez. 2021. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-12/cgu-recupera-r-18-
bilhao-em-acordos-de-leniencia-em-2021. Acesso em: 01 jul. 2022. 
144 __________. Ministério Público Federal. Acordos Homologados pela 5ª CCR. Brasília. Disponível em: 
https://apps.mpf.mp.br/apps/f?p=131:8:13286264152515:::RP:P8_ANO:2021. Acesso em: 01 jul. 2022. 
145 __________. Controladoria-Geral da União. Acordo de leniência – Camargo Corrêa, DF: CGU, 2020. 
Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/combate-a-corrupcao/acordo-leniencia/acordos-
firmados/camargo-correa.pdf. Acesso em: 05 mai. 2022. 
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Como forma de tentar mitigar as omissões legislativas e conferir maior segurança 

jurídicas aos acordos de leniência da Lei nº. 12.846/13, como já dito, foi celebrado o acordo de 

cooperação técnica firmado entre a CGU, AGU, MJSP e TCU em matéria de combate à 

corrupção no Brasil, o que, na prática, pode evitar novas situações como a que ocorreu com a 

empresa UTC Participações, acima mencionada.  

Ocorre que o acordo não resolve a questão da multiplicidade de jurisdições, 

especialmente quando os fatos narrados envolvem os Estados e Municípios. 

Igualmente não resolve a questão penal das pessoas físicas, porquanto o termo de 

cooperação não contou com a participação do Ministério Público, que pode vir a contestar 

eventuais benefícios penais prometidos por acordos aos quais não aderiu. 

Todavia, verifica-se que no acordo de leniência firmado146 entre a Mullen Lowe Brasil 

Publicidade LTDA. e a Controladoria-Geral da União houve a participação da AGU, do TCU 

e do Ministério Público Federal, outorgando não apenas segurança jurídica à empresa 

signatária, mas também a necessária proteção penal para as pessoas físicas envolvidas. 

Segundo a notícia, a coordenadora da Câmara de Combate à Corrupção do MPF, 

Mônica Nicida, disse: “A partir dos acordos, conseguimos alcançar um outro patamar de 

combate à corrupção, internacionalmente reconhecido. O que se pretende é dar uma garantia 

de segurança cada vez maior às empresas dispostas a colaborar com o setor público”. 

 

5.3. ACORDOS DE LENIÊNCIA COM BASE NA LEI ANTICORRUPÇÃO CELEBRADOS 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

 

Como já mencionado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região147, ao afirmar a 

autoridade da Controladoria-Geral da União para firmar acordos de leniência com base na Lei 

Anticorrupção, pontuou que os acordos pactuados pelas empresas envolvidas em atos de 

corrupção podem ter reflexos na esfera penal, o que, na prática, efetivamente ocorreu. 

Em alguns casos concretos – por exemplo, no acordo de leniência firmado entre a 

Odebrecht S.A. e o MPF (Cláusula 5ª, §3º)148, assim como no acordo de leniência celebrado 

 
146 POMPEU, Ana. Governo e MPF se juntam para assinar acordo de leniência conjunto com agências. In 

Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo, 16 abr. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-abr-
16/governo-mpf-juntam-assinar-acordo-leniencia-conjunto. Acesso em: 27 jun. 2022. 
147 __________. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento 5023972-66.2017.4.04.0000. 
Rel. Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida. 3ª Turma. Data de Publicação: EPROC 24 ago. 2017.  
148 __________. “Acordo de leniência Odebrecht”. In Consultor Jurídico. CONJUR, São Paulo. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/acordo-leniencia-odebrecht-mpf.pdf. Acesso em: 01 mai.2022. 
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entre a J&F Investimentos S.A. e o MPF (Cláusula 13ª)149 –, visando a ofertar maior segurança 

à pessoa física, o Ministério Público Federal instrumentalizou adesões vinculadas aos acordos 

de leniências firmados, prevendo o não oferecimento de ações civis e/ou penais às pessoas 

físicas aderentes.  

No primeiro acordo citado, há mera previsão de “adesão à leniência” outorgando 

imunidade penal, enquanto o segundo acordo prevê a celebração de termos individuais de 

acordos de colaboração premiada vinculados à leniência. 

Neste sentido, Filipe Lovato Batich, Milena Coimbra Mazzini e Rhasmye El Rafih 

trazem também como exemplos os acordos de leniência firmados entre o parquet Federal e as 

empresas SOG, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht – todos no âmbito da 

Operação Lava Jato – constando cláusula permissiva de subscrição por pessoas físicas150. 

Inclusive, nessas situações, havia cláusula expressa no termo de acordo autorizando o 

Ministério Público Federal a requerer do novo aderente exigências extraordinárias não previstas 

no termo inicial do acordo, nos termos da Nota Técnica nº. 1/2020 – 5ª. CCR151. 

Percebe-se que há uma preocupação do Ministério Público em incluir cláusulas 

prevendo benefícios penais às pessoas físicas. Entretanto, não consta expressamente na lei 

nenhuma possibilidade de outorga de imunidade penal em favor da pessoa física que adere ao 

acordo de leniência ou mesmo que o Ministério Público possa simplesmente conceder proteção 

penal. 

Claro que voltamos à questão do princípio da boa-fé objetiva, sendo que possivelmente 

a autoridade celebrante do acordo honrará o que foi pactuado. Ocorre que existem situações 

fora do controle de tal autoridade.  

O Ministério Público Federal prevê que o acordo de leniência deve ser negociado152 

por mais de um membro do MPF, preferencialmente um com atuação na área criminal e outro 

na área de improbidade administrativa, sendo posteriormente encaminhado à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão para homologação. 

 
149 ______________.  Acordo de Leniência J&F. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2020/09/acordo-
leniencia-JF-versao-final.pdf. Acesso em: 01 mai.2022. 
150 BATICH, Filipe Lovato; MAZZINI, Milena Coimbra; EL RAFIH, Rhasmye. A consolidação da participação 
de pessoas físicas nos acordos de leniência. In: Consultor Jurídico (CONJUR). Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-jul-14/opiniao-participacao-pessoas-fisicas-acordos-leniencia. Acesso em: 28 
mai. 2022. 
151 __________. Ministério Público Federal. Nota Técnica nº. 01/2020, 5ª Câmara de Revisão e Coordenação do 
MPF. Brasília. p.8. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-
1_2020_5ccr_05-05-redacao-final-nt-al-com-adesoes-ultima-versao.pdf. Acesso em: 26 jul. 2022. 
152 __________. Ministério Público Federal. Guia prático do acordo de leniência. Brasília, 2020. Disponível: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/guia-pratico-acordo-leniencia. Acesso em: 02 jun. 
2022. 
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A Nota Técnica nº. 1/2020 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF dispõe 

que: “A celebração de Acordo de Leniência no Ministério Público Federal com a possibilidade 

de subscrição ou adesão de pessoas físicas pode ser considerada prática institucional 

consolidada, indispensável para o atendimento do interesse público anticorrupção (...)”.  

Ocorre que a própria Nota Técnica ressalta a questão da independência funcional dos 

membros do Ministério Público, sendo que não estão obrigados a aceitar os termos de acordo 

de que não participaram. Para minimizar a questão, a Nota Técnica evidencia a necessidade de 

aceitação dos termos do acordo para que o membro do Ministério Público receba o material 

produzido pela leniência. 

Isso porque os relatos do acordo de leniência podem envolver várias unidades da 

jurisdição, inclusive competências estaduais, fora das atribuições do Ministério Público 

Federal. Assim, por exemplo, se um promotor de justiça quisesse utilizar elementos 

apresentados em um acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal, em tese, 

teria que aceitar os termos do acordo celebrado. Mas se apenas utilizar documentos 

apresentados no acordo de leniência tornados públicos, não o impediria de apresentar uma 

denúncia envolvendo fatos de sua atribuição. Da mesma forma poderia agir um procurador da 

república que não aceitasse os termos do acordo do qual não participou. 

Raquel de Mattos Pimenta aduz que a postura adotada pelo parquet foi audaciosa, ao 

considerar que a Lei Anticorrupção teria aplicação temporal diferida, no sentido de que as 

sanções não poderiam retroagir em prejuízo ao réu, mas poderia o acordo de leniência celebrado 

abrandar as penalidades em prol do investigado153. 

Embora, até o presente momento, as garantias dadas às pessoas físicas não tenham sido 

questionadas, o acordo celebrado pela pessoa jurídica junto ao MPF é reiteradamente colocado 

à prova por outros atores estatais. 

 

6. PROPOSTAS DE SOLUÇÃO: GARANTINDO A SEGURANÇA JURÍDICO-PENAL 

DAS PESSOAS FÍSICAS 

6.1. A SOLUÇÃO DA LEI ANTITRUSTE  

 

A Lei do CADE prevê a celebração de acordos de leniência também pelas pessoas 

físicas, conforme consta no §2º, do art. 86, da Lei nº. 12.529/11, o que na prática revela um 

 
153 PIMENTA, Raquel de Mattos. A construção dos acordos de leniência da lei anticorrupção. São Paulo: 
Bluncher, 2020. p. 96. 
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importante benefício para adesão de tais acordos, ao passo que aumenta os legitimados e 

consequentemente os interessados em trazer fatos ilícitos ao conhecimento do poder público. 

Importante destacar que, quando o acordo de leniência é firmado pela pessoa jurídica, 

há possibilidade de adesão da pessoa física, mas o contrário não, podendo um mero funcionário 

denunciar a pessoa jurídica. 

Agora, o ponto de destaque é que o art. 87 da mesma lei prevê imunidade penal às 

pessoas físicas que celebrarem acordo de leniência, ao impedir o oferecimento de denúncia. 

Portanto, a lei prevê a possibilidade de estender os benefícios ao âmbito criminal, para alcançar 

a pessoa física envolvida nos fatos denunciados pela pessoa jurídica, desde que aquela venha a 

colaborar com as investigações. 

Neste ponto, Eduardo Molan Gaban e Juliana Oliveira Domingues caracterizam o 

acordo de leniência da Lei Antitruste como bidimensional, ao focar simultaneamente a prática 

dos cartéis tanto na esfera administrativa quanto na criminal154. 

Em torno dessa previsão legal, ronda a polêmica de a legalidade da lei de matéria 

administrativa regular previsão de direito material penal – imunidade penal – sem narrar qual o 

procedimento a ser adotado, inexistindo sequer a necessidade da participação do Ministério 

Público na outorga do benefício. 

Contudo, segundo dados apurados por Amanda Athayde e Rodrigo de Grandis, em 

2015 registrou-se que o CADE envolveu o Ministério Público em 95% dos acordos celebrados, 

sendo que os restantes não envolveram o parquet por se tratar unicamente de pessoa jurídica155. 

É automático por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica o 

chamamento do Ministério Público para a celebração de acordo de leniência quando há 

narrativa de fato criminoso, contando, portanto, com participação ativa do ente, ainda que não 

disposto na Lei nº. 12.529/11. 

Segundo Roberto Domingos Taufick156, o chamamento do Ministério Público aos 

acordos celebrados pelo CADE torna significativamente mais atraente para o delator, afinal, 

terá reduzida a sanção penal. 

Mas a imunidade penal não é ampla, como pode ser pactuado em um acordo de 

colaboração premiada, por exemplo. Nestes casos, é limitada aos delitos relacionados ao crime 

 
154 GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p. 320 
155 ATHAYDE, Amanda; DE GRANDIS, Rodrigo. Programa de leniência antitruste e repercussões criminas: 
desafios e oportunidades recentes. In: CARVALHO, Vinicius Marques de. A lei 12.529/2011 e a nova política 
de defesa da concorrência. 1. ed. São Paulo: Singular, 2015. v. 1. p. 287-304. 
156 TAUFICK, Roberto Domingos. Nova lei antitruste brasileira: avaliação, crítica, jurisprudência, doutrina 
e estudo comparado. São Paulo: Almedina, 2017. p. 515. 
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de cartel, que configura tanto um ilícito administrativo (art. 36, §3º, I da Lei nº. 12.529/2011) 

quanto criminal (art. 4º, II da Lei nº. 8.137/1990).  

 

Assim, a lei estendeu os benefícios penais para os signatários da leniência ou aderentes 

que tenham praticado crimes diretamente relacionados à prática de cartel, como aqueles contra 

a ordem econômica (Lei 8.137/90), da Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e Associação 

Criminosa (art. 288, do CP).  

Rafaela Coutinho Canetti157 defende que a previsão de imunidade penal é um elemento 

de grande atratividade para os agentes, pois o beneficiado acobertado pelo benefício penal 

entregará ao CADE elementos de provas potencialmente comprometedoras sem, em 

contrapartida, sofrer com o ônus da persecução penal. 

A atratividade da leniência ofertada pelo CADE pode ser vislumbrada nas estatísticas: 

do período de 2003 a 2021, foram celebrados 106 (cento e seis) acordos de leniência, 

acompanhados de 86 (oitenta) adesões de pessoas físicas. Vinculado à Operação Lava Jato, o 

CADE celebrou 34 (trinta e quatro) acordos de leniência e 32 (trinta e duas) adesões158. 

Entretanto, a Lei Anticorrupção não aborda no texto legal a previsão de proteção à 

pessoa física, limitando-se a garantir – ainda que fragilmente diante da multiplicidade 

sancionatória – proteção à pessoa jurídica celebrante do acordo de leniência. 

Thiago Marrara159 relembra que, em decorrência da lacuna legal, por exemplo, o 

responsável direto pelo ato de corrupção praticado em nome da empresa está em alta 

vulnerabilidade para as sanções no âmbito penal e da improbidade administrativa, esvaziando 

o efeito da leniência.   

Reconhecendo a ausência de previsão legal, Mara Helena de Carvalho Nogueira160 

pretende a celebração de um acordo apartado para proteção das pessoas físicas, sob pena de 

essas responderem civil e penalmente pelos ilícitos relatados à Controladoria-Geral da União. 

 

 

 
157 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 188. 
158 __________. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Programa de Leniência – Estatísticas, 
DF, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/programa-de-leniencia/estatisticas. Acesso em: 
11 jun. 2022. 
159 MARRARA, Thiago. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção – Parte 3. In GENJURÍDICO. São Paulo, 20 
ago. 2019. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2019/08/20/acordo-leniencia-falhas-regime-juridico/. Acesso 
em: 01 jul. 2022. 
160 DE PAULA, Maria Helena de Carvalho Nogueira. A multiplicidade institucional nos acordos de leniência. 
179 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 
2020. 
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6.2. A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA E NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL VINCULADOS AO ACORDO DE LENIÊNCIA DA LEI 

ANTICORRUPÇÃO 

 

Como visto anteriormente, no âmbito da Operação Lava Jato foram celebrados acordos 

de leniência que previram a possibilidade de se firmarem acordos de colaboração premiada com 

base na Lei nº. 12.850/13. Ou seja, são acordos vinculados à leniência, sendo que, com base na 

Nota Técnica nº. 01/2020 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, a pessoa física tem 

a obrigação de narrar os fatos, enquanto a pessoa jurídica de trazer os elementos de 

corroboração.  

Nos termos da Nota Técnica nº. 01/2020, os aderentes ficam ainda obrigados a: (i) 

cessar sua participação nos ilícitos revelados no termo de adesão; (ii) quando for o caso, admitir 

sua participação no ilícito apurado; (iii) cooperar plena e permanentemente com as  

investigações e o inquérito civil público, comparecendo, sob suas expensas, sempre que 

solicitada,  a todos os atos processuais, até seu encerramento, incluindo a fase da execução do 

Acordo de Leniência e Adesão; (iv) propiciar de forma célere informações e documentos 

dotados de veracidade (conteúdo e forma) e licitude (origem) sobre os ilícitos delatados; e (v) 

ressarcir os danos causados pelos ilícitos delatados que foram responsáveis pela sua ocorrência. 

A solução ofertada pelo parquet Federal traz maior segurança jurídica às pessoas 

físicas aderentes, mas ainda encontra dificuldades de ordem prática quando envolve diversas 

jurisdições distintas, pois a administração pública nacional encontra-se dividida em 03 (três) 

esferas (federal, estadual e municipal), sem contar a existência de diversos órgãos 

especializados, como a Controladoria-Geral, Tribunal de Contas etc., contemplando a 

multiplicidade sancionatória. 

O Ministério Público não pode prever efeitos benéficos ao particular perante o 

Tribunal de Contas, assim como a Controladoria-Geral da União não pode ofertar imunidade 

civil ou penal às pessoas físicas. A insegurança jurídica, causada pela falta de um balcão único 

de negociação e disputas institucionais pelo protagonismo nos acordos de leniência, prejudica 

a pessoa jurídica signatária dos acordos e as pessoas físicas que são o foco do presente trabalho. 

É essencial que o Estado incentive a adesão das pessoas físicas quando essas 

representarem importantes instrumentos de obtenção de prova, pois a situação penal bem 

definida é um incentivo para atrair (ex)administradores, (ex)funcionários e (ex)prepostos que 

tragam à tona ilícitos desconhecidos às autoridades ou mesmo necessários para 
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complementarem os históricos de condutas narrados pelas pessoas jurídicas nos acordos de 

leniência. 

Como consequência, o Estado estaria munido de informações que muitas vezes não 

são de conhecimento das autoridades encarregadas da persecução penal, auxiliando, dessa 

forma, em futuras investigações, além de também contribuir para a recuperação de valores 

desviados dos cofres públicos, trazendo efetividade e celeridade na proteção do patrimônio 

público. 

Neste sentido, Filipe Lovato Batich, Milena Coimbra Mazzini e Rhasmye El Rafih 

afirmam que a adesão de pessoas físicas, conhecedoras de minúcias, instabiliza os esquemas 

ilícitos, potencializando a estrutura do Estado no combate à conduta delitiva161. 

Caso se esteja diante de uma grande sociedade empresária, por exemplo, uma 

sociedade anônima, ainda que os altos executivos não estejam envolvidos diretamente com os 

fatos objeto do acordo, é interessante que a normativa antecipe a possibilidade de adesão pela 

pessoa física, pois não há como menosprezar que muitas vezes são revelados fatos que somente 

são descobertos justamente por conta dos acordos celebrados. 

Sem que exista uma proteção clara e expressa advinda de lei para as pessoas físicas, 

os acordos de leniência continuarão a ficar limitados, pois os executivos não terão incentivos 

para celebrar os acordos, caso possam – posteriormente – ser perseguidos criminalmente pelos 

fatos já delatados.  

Assim, como medida paliativa, a Controladoria-Geral da União poderia chamar o 

Ministério Público para a negociação, sendo a solução apresentada pela Nota Técnica nº. 

01/2020, da 5ª CCR/MPF, apta a outorgar certa segurança jurídica às pessoas físicas, porquanto 

prevê a celebração de um acordo de colaboração premiada, instrumento legal e autorizado pela 

Lei nº 12.850/13 vinculado ao acordo de leniência, como ocorreu no acordo firmado entre 

Mullen Lowe Brasil Publicidade LTDA. e a Controladoria-Geral da União. 

Claro que a solução ainda enfrenta dificuldades, como a multiplicidade de jurisdições 

e autonomia funcional dos membros do Ministério Público, mas como dito, é uma solução 

paliativa e atende à finalidade investigativa, tratando-se de meio de investigação e obtenção de 

prova. 

 
161 BATICH, Filipe Lovato; MAZZINI, Milena Coimbra; EL RAFIH, Rhasmye. A consolidação da participação 
de pessoas físicas nos acordos de leniência. In: Consultor Jurídico. CONJUR. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-jul-14/opiniao-participacao-pessoas-fisicas-acordos-leniencia. Acesso em: 01 
jan. 2022. 
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Do mesmo modo, conforme foi abordado no tópico 3.2, o acordo de não persecução 

penal também pode ser considerado um meio de investigação e obtenção de prova, servindo, 

portanto, quando cabível e quando envolver terceiros, para a mesma finalidade dentro do acordo 

de leniência, qual seja, outorgar proteção penal para as pessoas físicas e otimizar as 

investigações a partir dos fatos narrados. 

Porém, é inegável que a solução através do acordo de colaboração premiada e acordo 

de não persecução penal só pode ocorrer com a participação e vontade do Ministério Público, 

o que apenas pode ser suprido a partir de lege ferenda.  

 

6.3 A CRIAÇÃO DE UM BALCÃO ÚNICO DE NEGOCIAÇÃO 

 

Para sanar as dificuldades enfrentadas no acordo de leniência com base na Lei nº. 

12.846/13, principalmente no tocante à proteção à pessoa física e à multiplicidade 

sancionatória, é necessária a intervenção do Poder Legislativo, com a criação e promulgação 

de legislação específica a ser criada para suprir as lacunas existentes no ordenamento jurídico 

vigente, consolidando e legalizando os termos de adesão por pessoas físicas ao acordo de 

leniência. 

A pretensa inovação legislativa é fundamentada, primordialmente, na necessidade de 

proteção da pessoa física relacionada, a qual não pode ficar desprotegida em razão da ausência 

legal que foi incapaz de prever o cenário completo.  

Como visto, em decorrência da previsão legal possibilitando a imunidade penal da 

pessoa física nos acordos de leniência firmados junto ao CADE, o órgão se viu obrigado a 

chamar o Ministério Público para as negociações, definindo a situação penal das pessoas físicas, 

o que poderia ocorrer na Lei Anticorrupção, caso houvesse previsão similar. 

Inclusive, Rafaela Coutinho Canetti162 assevera que a segurança jurídica do acordo de 

leniência só se concretizará quando as autoridades estatais atuarem de forma harmonizada com 

a criação de mecanismos de compartilhamento de informação, além da implantação de 

metodologia padrão, para ofertar ao celebrante incentivo à colaboração. 

É fundamental que a lei preveja a possibilidade de a pessoa física aderir ao acordo de 

leniência celebrado pela pessoa jurídica; poderá ela, pessoa física, fornecer informações 

detalhadas e fundamentais sobre o modus operandi dos fatos até então desconhecidos pelas 

autoridades, os quais foram levados a conhecimento a partir da empresa leniente, e que 

 
162 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência – Fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020. p. 318. 
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possivelmente não seriam suficientemente esclarecidos apenas pelo anexo do acordo de 

leniência e, consequentemente, pelas investigações internas.  

Assim, haveria uma obrigatória interação e cooperação entre as instituições que 

compõem a administração pública, incluindo o Ministério Público como detentor da persecução 

penal, para dar segurança jurídica à pessoa física que adere ao acordo de leniência. 

Não se pode também negligenciar o fato de que os atos ilícitos narrados se limitem à 

competência de uma única instituição da administração pública em único grau de intervenção, 

deixando esferas do Poder Público direta ou indiretamente implicadas de fora da celebração do 

acordo. 

Raquel de Mattos Pimenta163, ciente da tensão entre as instituições públicas, 

fundamenta que a consolidação dos acordos de leniência no país dependerá da existência de um 

“balcão único”, como forma de coordenação entre os entes envolvidos. 

Como fundamento, a referida autora assevera que a multiplicidade de atores atuando 

coordenadamente tende a aumentar a confiabilidade das informações, com consequente 

produção de mais resultados, tal como ressarcimento de danos e aperfeiçoamento de condutas. 

Por outro lado, cita Raquel de Mattos Pimenta que a multiplicidade – ainda que 

coordenada – compreende um complexo risco, podendo gerar instabilidade ao acordo de 

leniência. Dessa forma, propõe hipóteses de complementação ao balcão único: (i) a adesão de 

outros órgãos ao acordo de leniência (autocomposição); e (ii) a elaboração de acordos 

sucessivos. 

A solução, denominada de autocomposição pela autora, na teoria, representa uma 

forma de ajustar as condutas do Estado a partir dos entes públicos. Contudo, a prática, diante 

da ausência de legislação regulamentando o tema, poderia influir na competição dos atores 

públicos e no esquecimento do dever de boa-fé com o particular celebrante. 

Por conseguinte, a elaboração de acordos sucessivos já é uma realidade, conforme 

visto, revelando-se contrária aos princípios da boa-fé e segurança jurídica, como já exposto. 

Diferentemente, Vladir Moyses Simão e Marcelo Pontes Vianna164 defendem que o 

acordo de leniência está atribuído corretamente à Controladoria-Geral da União, dependendo 

unicamente de detalhes a serem observados, como, por exemplo, a criação de órgão colegiado 

 
163 PIMENTA, Raquel de Mattos. A construção dos acordos de leniência da lei anticorrupção. São Paulo: 
Bluncher, 2020. p. 182. 
164 SIMÃO, Vladir Moyses; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na lei anticorrupção: histórico, 
desafios e perspectivas. 1. ed. São Paulo: Trevisan, 2017. p. 253. 
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dentro da CGU, composta por membros de mandato fixo e estabilidade de função, atribuindo o 

dever de aprovação do acordo de leniência, semelhante ao modelo adotado pelo CADE. 

Contudo, a situação da pessoa jurídica e a multiplicidade de atores públicos – e as 

consequentes sanções – continuariam idênticas, ou seja, sem proteção e sancionadas por várias 

frentes do Poder Público. 

Gustavo Justino de Oliveira165 afirma que o acordo de leniência possui efeito erga 

omnes, sendo oponível a qualquer agente estatal, independentemente de não ser a instituição 

celebrante do negócio jurídico. 

Quanto à inexistência de balcão único de negociação, a fragilidade pode ser sopesada 

ante a tese da harmonização das sanções administrativas, defendida por Yasser R. Gabriel166, 

que conclui ser possível a aplicação de sanções por diferentes entes do Poder Público que 

tiveram a mesma causa originária, desde que compatibilizadas com as previamente aplicadas. 

A lógica defendida parte do princípio de que o particular deposita confiança no Estado 

ao apresentar o inteiro teor da prática ilícita e, em contrapartida, o Estado deve fornecer proteção 

e segurança jurídica, devendo este impor métodos que evitem que os termos do acordo sejam 

sabotados por outras autoridades públicas. 

Conclui-se que, se o particular está cumprindo com as obrigações pactuadas, não pode 

ficar à mercê da instabilidade das atuações públicas sancionadoras descoordenadas entre si, 

devendo estar registrada para qualquer sanção posterior a dosimetria da punição acordada, 

harmonizando-se as sanções entre as diferentes esferas que sejam originadas pelo mesmo 

contexto. 

Sopesando as ideias, a resposta identificada como razoável e aceita seria a provocação 

legislativa – também visando consolidar a proteção à pessoa física aderente ao acordo de 

leniência – para instituir a existência de um balcão único de negociação a fim de otimizar as 

investigações e seus resultados167. 

A existência da uniformidade concentrada de atores estatais desenvolvida a partir de 

legislação deverá conter a competição institucional, focando na aplicação de soluções e retornos 

 
165 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Acordos de leniência e sua oponibilidade erga omnes. In JOTA. JOTA, São 
Paulo, 03 mar. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-administrativo-
sancionador/acordos-de-leniencia-e-sua-oponibilidade-erga-omnes-03032021. Acesso em: 17 jun. 2022. 
166 REIS, Gabriel Yasser. Harmonização de efeitos das sanções de direito administrativo, 2021. Tese 
(Doutorado). Escola de Direito, Faculdade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
167 MACEDO, Alexandre Cordeiro; SANT’ANA, Raquel Mazzuco. Balcão Único para Negociação de Acordos 
de Leniência no Brasil (Leniency Agreements in Brazil: The Proposition of ‘One-Stop Shop’). SSRN, 2019. 
Disponível em: https://bit.ly/2Uw9XIO. Acesso em: 13 mai. 2022. 
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positivos ao Estado, regularizando a atuação, modelos e regramento, proporcionando segurança 

jurídica ao celebrante. 

Nos Estados Unidos da América, pioneiro do acordo de leniência, a celebração do 

acordo advém do Departamento de Justiça168, que contém subdivisões: (i) procurador-geral do 

programa de leniência; (ii) divisão cível; (iii) divisão criminal; (iv) divisão econômica; (v) seção 

de concorrência e advocacia, incluindo matéria internacional; e (vi) diretoria executiva. 

No tocante à matéria penal, o programa norte-americano conta com a força-tarefa 

Procurement Collusion Strike Force, dispondo de esforços das esferas federais, estaduais e 

locais, incluindo agências especializadas, para o combate a crimes antitruste e compras 

governamentais.  

De forma semelhante, respeitando a realidade da administração pública nacional, o 

balcão único a ser instituído necessita vislumbrar as 03 esferas de poder – federal, estadual e 

municipal –, a participação de agências sancionatórias, como o Tribunal de Contas, além de 

representantes do Ministério Público geral e especializado, com participação ocasional de 

alguns entes implicados caso a caso. 

A pretensão de solução confere a efetividade das políticas de leniência, além de 

garantir as expectativas legítimas do acordante, entregando a matéria ao Poder Público, 

conforme expõe José Inácio F. de Almeida Prado Filho e Bruna Sellin Trevelin169. 

 

CONCLUSÃO 

 

Desde a promulgação da Lei de Ação Civil Pública em 1998 até a atualização da Lei 

de Improbidade Administrativa em 2019, percebe-se a evolução do direito brasileiro para o 

consensualismo, proporcionando a celeridade na resolução dos conflitos, evitando as morosas 

e custosas demandas judiciais.  

Como reflexo da justiça negociada, o acordo de leniência propõe a solução extrajudicial 

da prática de atos ilícitos, possibilitando resolução simplificada e célere do conflito, o 

ressarcimento ao erário, e ampliando a abrangência de atuação das partes ao convencionar 

limites e consequências em prol da eficiência e do interesse público. 

 
168 __________. “LENIENCY PROGRAM”. Washington, DC EUA, 06 mai. 2022. Disponível em:  
https://www.justice.gov/atr/leniency-program. Acesso em: 07 jun. 2022. 
169 PRADO FILHO, José Inácio F. de Almeida; TREVELIN, Bruna Sellin. Acordos e políticas de leniência: 
contribuição para o diálogo e a harmonização [recurso eletrônico]. 1. ed. São Paulo: Singular, 2020. 
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O instrumento negocial da leniência foi previsto inicialmente pela Lei nº 10.149/2000 

(Lei do CADE), alterada pela Lei nº. 12.529/11 (Lei Antitruste), outorgando a possibilidade de 

celebração pelas pessoas jurídicas e físicas implicadas, em decorrência de atos contra a ordem 

econômica, desde que efetivamente colaborem com as investigações, inclusive prevendo a 

possibilidade de imunidade penal. 

Com o advento da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), foi instituída a possibilidade 

de celebração de acordo de leniência pelas pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção 

praticados contra o Estado (latu sensu), contudo nada dispondo sobre as pessoas físicas ou 

questões penais, o que é justamente o tema da presente dissertação. 

Já a Lei nº 13.506/17 trouxe a possibilidade de o Banco Central do Brasil e a Comissão 

de Valores Mobiliários firmarem acordo administrativo em processo de supervisão, semelhante 

à leniência, com as pessoas jurídicas e físicas, embora não abrangendo o aspecto criminal. 

No direito penal, percebe-se o mesmo movimento pela busca de soluções consensuais, 

com início a partir da Lei nº 9.099/90 (Juizados Especiais), que instituiu a transação penal, 

suspensão condicional do processo e a composição de danos civis, bem como em legislações 

posteriores que possibilitaram instrumentos de redução de pena para os réus que ajudassem nas 

investigações, até a possibilidade de pactuação de acordo de colaboração premiada, previsto na 

Lei nº 12.850/13, e o Acordo de Não Persecução Penal, regulamentado pelo Lei nº 13.964/2019. 

A consonância pela tendência negocial permite a interface entre os acordos 

administrativos e penais, principalmente em decorrência da similaridade dos institutos, cada 

um dentro de sua área de abrangência. Através do acordo de leniência, a pessoa jurídica narra 

ilícitos administrativos que podem ser tipificados como delitos penais para as pessoas físicas 

que os praticaram. Por sua vez, por intermédio de um acordo de colaboração premiada ou de 

não persecução penal, a pessoa física pode relatar o cometimento de crimes e ilícitos 

administrativos que podem envolver diretamente outras pessoas, inclusive jurídicas. 

O acordo de colaboração premiada, previsto na Lei nº 12.850/13, é tido como um meio 

de investigação e obtenção de prova, porquanto, em que pese a palavra isolada do colaborador 

não ser apta a justificar uma condenação, por exemplo, serve de subsídios para as investigações 

que deverão arrecadar elementos comprobatórios. É certo que o colaborador tem o dever de 

ajudar nas apurações do ilícito, inclusive apresentando elementos de corroboração. 

Por sua vez, o acordo de não persecução penal, previsto na Lei nº 13.964/19, quando 

cabível, tem por finalidade a abreviação processual, portanto, distinta da colaboração premiada, 

não constando em lei a obrigatoriedade de o acordante colaborar com investigações ou 

apresentar elementos de corroboração. Todavia, é exigida sua confissão formal e 
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circunstanciada dos ilícitos penais praticados e, quando envolve a participação de terceiros, o 

relato deve ser considerado como uma verdadeira notitia criminis, devendo o parquet apurar, 

sob pena de prevaricação. Portanto, é possível considerar o ANPP como meio de investigação 

e obtenção de prova.  

Ademais, o instituto é interessante, ao passo que o acordante passa a cumprir as 

condições previstas no acordo imediatamente após a sua homologação, dispensando eventual 

ação penal e a necessária condenação para o efetivo cumprimento das penas estabelecidas, 

como ocorre na colaboração premiada. Ou seja, há um viés ressocializador, ante o inevitável 

cumprimento das avenças e, por outro lado, é mais benéfico para o acordante, eis que não resulta 

em antecedentes criminais. 

 Dentre os pontos de tensão do acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção, a 

dissertação abordou a situação penal das pessoas físicas que não são contempladas a celebrar 

ou aderir ao pacto e as dificuldades decorrentes das lacunas legislativas, inclusive em relação 

às autoridades legitimadas a firmarem o instrumento.  

O artigo 16, caput, da Lei nº 12.846/13, elenca a autoridade máxima de cada órgão 

como legitimada para firmar o acordo de leniência, o que, na prática, é um complicador, 

considerando a multiplicidade de jurisdições, competência federal e estadual, além da divisão 

administrativa do país em estados, municípios e o distrito federal. Apenas no âmbito federal 

deixa clara a competência da Controladoria Geral da União. 

Durante a Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal, com base na Medida 

Provisória nº 703/2015 e previsão constitucional do artigo 129, inciso III, e 37, §4º, firmou 

diversos acordos de leniência, no âmbito da Lei Anticorrupção, prevendo a participação das 

pessoas físicas, através de instrumentos próprios, como o acordo de colaboração premiada, até 

porque, através de suas notas técnicas, o órgão destaca a relevância dos relatos dessas pessoas 

para as investigações. 

Todavia, a medida provisória não foi convertida em lei, restando, portanto, somente a 

competência da Controladoria Geral da União, no âmbito federal, para celebração de acordos 

da Lei Anticorrupção, sem a obrigatoriedade de participação do Ministério Público, titular da 

ação penal. Inclusive, empresas que firmaram tais acordos com o parquet tiveram que pactuar 

novos instrumentos com a CGU, demonstrando a falta de segurança jurídica e violação ao 

princípio da boa-fé objetiva. 

Em relação às pessoas físicas envolvidas nos ilícitos trazidos pela pessoa jurídica, 

percebe-se a total falta de interesse por parte dos órgãos públicos em lidar com a questão, como 

se observa a partir da assinatura do termo de cooperação técnica para acordos de leniência 
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firmados entre Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU), 

Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com 

participação do Supremo Tribunal Federal (STF), sem a participação da Procuradoria-Geral da 

República. 

A Lei nº 12.846/13 prevê diversas situações que buscam responsabilizar as pessoas 

físicas, como o rol de condutas ilícitas, previsto em seu artigo 5º, que podem ser tipificadas 

como crimes, as investigações internas e a obrigatoriedade de encaminhamento ao Ministério 

Público do processo administrativo instaurado a partir da Leniência. 

Portanto, a ausência de previsão sobre a situação penal das pessoas físicas envolvidas 

pode limitar a atratividade do acordo de leniência da Lei Anticorrupção, especialmente se 

considerar que pode haver envolvimento dos dirigentes da pessoa jurídica nos ilícitos 

praticados, responsáveis por buscar tais acordos, que não vão querer correr o risco de serem 

responsabilizados criminalmente.  

Igualmente, conforme a Nota Técnica nº 1/2020 da 5ª CCR/MPF, a omissão legislativa 

afeta a eficiência dos acordos, ao passo que pessoas físicas diretamente envolvidas nos atos 

ilícitos narrados pela empresa signatária da leniência, ou seja, capazes de fornecer relatos com 

riqueza de detalhes, inatingíveis de outra forma, não têm qualquer segurança ou incentivo para 

colaborar com as investigações. 

Então, o trabalho abordou exatamente a dificuldade de tratar da questão penal dessas 

pessoas físicas nos acordos de leniência da Lei Anticorrupção, mediante a legitimidade da 

CGU, no âmbito federal, para a celebração dos acordos ou autoridade máxima de cada órgão, 

na demais esferas, sem elencar a participação do Ministério Público. 

Dentre as possibilidades de solução, apresenta-se, à semelhança da Lei do CADE, a 

possibilidade de celebração dos acordos de leniência pela pessoa física, aumentando o interesse 

do particular em pactuar com o Estado. 

Ainda nessa hipótese, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica conta com a 

participação do Ministério Público, seja estadual ou particular, na celebração do acordo de 

leniência, mesmo que não previsto em lei, atraindo a participação da pessoa física em delatar e 

cooperar com o ente.  

Embora não haja a previsão de benefícios penais na Lei Anticorrupção, o Ministério 

Público pode firmar instrumentos legalmente previstos, como os acordos de colaboração 

premiada e de não persecução penal vinculados ao acordo de leniência, sob o fundamento da 

Nota Técnica nº. 01/2020, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, uma vez que os 

instrumentos negociais penais são compatíveis com o objetivo do Estado e do particular. Mas 
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evidente que, para isso, é necessária a interação entre o Ministério Público e a autoridade 

máxima legitimada a firmar o instrumento de leniência. 

Não havendo tal iniciativa, a única solução efetiva é a lege ferenda, com a criação de 

um balcão único de negociação, consolidando e legalizando os termos de adesão das pessoas 

físicas ao acordo de leniência junto ao um conjunto de atores públicos que representam o 

Estado, regularizando, assim, a atuação, modelos e regramentos práticos do acordo de leniência 

da Lei Anticorrupção. 
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