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RESUMO 

 
O objetivo do estudo é demonstrar a problemática do conflito de atribuições para 
celebrar os acordos de leniência no ordenamento jurídico brasileiro. De início é 
demonstrada a evolução do instituto, que teve como base os acordos de leniência 
norte americanos e, também, os europeus, com a sua inserção no Direito Penal e 
Direito Administrativo sancionador. Posteriormente, há a ramificação do instituto em 
três diferentes vertentes: o acordo de leniência concorrencial, o acordo de leniência 
da Lei Anticorrupção e o acordo de leniência do sistema financeiro nacional. Por fim, 
demonstra-se qual a função de cada órgão envolvido na celebração dos acordos e a 
sobreposição de atribuições que de fato acontece, uma vez que cada acordo é 
realizado de forma distinta e com órgãos diferentes, que muitas vezes têm 
competências conflitantes. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica 
documental, de cunho jurídico-teórico. Trata-se de uma pesquisa que possui 
metodologia teórica de cunho pluridisciplinar, uma vez que envolve diferentes áreas 
jurídicas, como Direito Penal Econômico, Direito Administrativo e Direito 
Constitucional. O processo mental aplicado na pesquisa é o dedutivo, com a 
utilização de dados primários, com uma análise sistemática interpretativa da 
legislação pátria de diversas fontes de estudo, como leis, pesquisas e 
jurisprudências. Além disso, a técnica de pesquisa aplicada leva em conta a revisão 
bibliográfica e documental indireta, com a utilização de normas jurídicas, pesquisas 
acadêmicas e processos já finalizados. Com a pesquisa em questão foi possível 
chegar à conclusão de que há um conflito de competências entre os órgãos 
responsáveis pelo acordo. Contudo, tal conflito, através das atuações conjuntas e 
integradas dos órgãos e através de uma atuação elaborada, pode levar a uma maior 
eficiência nos acordos.  
 
Palavras Chave: Acordo de leniência, Competência, Conflito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The objective of this study is to demonstrate the conflict of attributions' problematic to 
conclude leniency agreements in the Brazilian legal system. Firstly, it is introduced 
the evolution of the institute, which was based on the North American and the 
European leniency agreements, with its insertion in Criminal Law and sanctioning 
Administrative Law. Subsequently, there is a ramification of the institute in three 
different aspects: the antitrust leniency agreement, the leniency agreement of the 
Anticorruption Law, and the leniency agreement of the national financial 
system. Finally, it is shown what is the function of each party involved in the 
execution of the agreements and the overlapping of attributions that actually occurs, 
since each agreement is executed in a different way and with different parties, which 
often have conflicting powers. To this end, a bibliographic documentary research of a 
legal-theoretical nature was conducted. This is a research that has a multidisciplinary 
theoretical methodology, since it involves different legal areas, such as Economic 
Criminal Law, Administrative Law, and Constitutional Law. The process applied in the 
research is deductive, with the use of primary data and a systematic interpretative 
analysis of the Brazilian legislation from several study sources, such as laws, 
researches and jurisprudences. Furthermore, the research technique applied takes 
into consideration the bibliographical and indirect documental review, with the use of 
legal standards, academic research, and processes that are already finalized. With 
this research, it was possible to conclude that there is a conflict of competencies 
between the agencies responsible for the agreement. However, such conflict can 
lead to greater efficiency in the agreements, through the joint and integrated actions 
of the agencies and through its elaborate performance. 
 
Key Words: Leniency Agreement, Competence, Conflict. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Acordo de Leniência é uma forma de cooperação junto a uma investigação 

administrativa. Os agentes contidos em uma pessoa jurídica admitem o cometimento 

de uma determinada infração e, com isso, se dispõe a cooperar com o Poder Público 

para a apuração do delito e, também, para que haja a coleta de mais provas 

cabíveis. Quem fará uso desse acordo é a pessoa jurídica e ele poderá ser utilizado 

para infrações cíveis, administrativas e criminais. Além disso, os acordos são 

autorizados pelo dirigente máximo de um órgão ou entidade. Quando se fala em 

Acordo de Leniência abre-se o variado ramo de possibilidade de legislações 

aplicáveis.  

 Os acordos são divididos em três diferentes espécies. Há os acordos do 

programa de leniência concorrencial, os acordos da Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.846/13) e os acordos do Sistema Financeiro Nacional.  

A empresa que realiza o acordo coopera com a investigação, fornece prova 

em relação a outros envolvidos, confessa a sua participação e, por conta dessas 

atitudes, terá benefícios, como a diminuição de multa e a possibilidade de 

afastamento da pena de suspensão de suas atividades. O Acordo de Leniência não 

afasta o dever de indenizar o prejuízo. Isso quer dizer que mesmo que a empresa 

faça o acordo, ela ainda terá o dever de arcar com todo o prejuízo causado por ela à 

Administração Pública. Sendo assim, pode-se dizer que o Acordo é utilizado para 

que seja possível punir a corrupção, que apresenta números relevantes no Brasil, e 

possibilitar que a empresa continue o seu funcionamento, quando necessário.  

Os Acordos tornaram-se relevantes com o andamento da “Operação Lava 

Jato”, que foi uma das “maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de 

dinheiro da história recente do Brasil”.1 Sendo assim, torna-se importante destacar 

que no Índice de Percepção da Corrupção, em 2011, o Brasil ficou em 73º entre 183 

países, sendo o índice considerado alto.2 Com isso, há a necessidade de utilização 

de procedimentos de controle por parte das autoridades, bem como a 

                                            
1 BRASIL. Ministério Público Federal. Entenda o Caso – Caso Lava Jato. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso>. Acesso em: 11 de agosto de 2021.  
2 CLAYTON, Mona. Entendendo os desafios de compliance no Brasil: um olhar estrangeiro sobre a 
evolução do compliance anticorrupção em um país emergente. In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, 
Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva. Temas de anticorrupção & compliance. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 150.  
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implementação e o aprimoramento de programas internos de prevenção desse tipo 

de criminalização no interior das empresas, como o Compliance. Essas condições 

colaboram para a existência de uma crescente pressão da sociedade e de 

organismos internacionais para que medidas de redução da corrupção sejam cada 

vez mais intensos, questionando o papel da empresa envolvida.3 

O tema de pesquisa que é estudado no presente trabalho baseia-se nos 

diferentes níveis de competência dos distintos órgãos públicos quando se trata da 

celebração do Acordo de Leniência. Há, nesse sentido, necessidade em se fazer um 

estudo prévio do funcionamento do Acordo, ou seja, uma análise adequada do 

instituto, de suas modalidades, seu regime jurídico e, também, seus problemas 

emergentes.  

O problema de pesquisa do presente trabalho orbita em torno de uma questão 

fundamental para o efetivo funcionamento do Acordo de Leniência, questão essa 

que representa significativa inquietação quanto a interpretação da Lei Anticorrupção, 

que não delimita a atuação das entidades públicas, apenas destaca que a 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade possa celebrar o acordo, deixando 

uma espécie de lacuna legislativa. Sendo assim, cria-se um conflito de sobreposição 

de atribuições entre o Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União 

(TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU), o 

que demonstra considerável problema de segurança jurídica, uma vez que cada 

uma dessas instituições detém funções e protocolos próprios.  

De acordo com o que foi pesquisado, a pergunta central que dá substrato ao 

presente trabalho é: dentre os distintos e complementares órgãos atuantes nos 

Acordos de Leniência, os quais demonstram certa sobreposição de atribuições, há 

uma maior afinidade e competência de um deles para possuir a soberania das 

tratativas dos Acordos?  

O objetivo geral do presente trabalho tem seu foco na necessidade de se 

discutir a insegurança jurídica gerada pelos conflitos institucionais presentes na 

celebração dos Acordos de Leniência, uma vez que há uma diversidade de agentes 

                                            
3 MAEDA, Bruno Carneiro. Programa de compliance anticorrupção: importância e elementos 
essenciais. In: DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva. 
Temas de anticorrupção & compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 170.   
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com atribuições pertinentes para a consubstanciação do acordo por conta da falta de 

enquadramento legal que destaque as atribuições de cada um dos órgãos.  

Por fim, trata-se de uma pesquisa que possui metodologia teórica com cunho 

de pesquisa definida como pluridisciplinar, uma vez que envolve diferentes vertentes 

do ramo jurídico, como Direito Penal Econômico, Direito Administrativo e Direito 

Constitucional. Posto isto, o processo mental aplicado na pesquisa é o dedutivo, 

com uma análise sistemática interpretativa da legislação pátria de diversas fontes de 

estudo, como a Lei federal nº 12.846/2013, a Lei nº 12.529/2011, a Lei nº 

13.506/2017, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Improbidade Administrativa, o 

Código Penal e o Código de Processo Penal, com o objetivo de explicitar o conteúdo 

das premissas.  

Quanto à natureza dos dados, há a utilização de dados primários, que foram 

levantados a trabalhados diretamente e extraídos de documentos oficiais, como os 

Temos dos Acordos de Leniência, a legislação e a jurisprudência específica. Além 

disso, a técnica de pesquisa aplicada leva em conta a revisão bibliográfica e 

documental indireta, com a utilização de normas jurídicas, pesquisas acadêmicas e 

processos já finalizados.  

O capítulo primeiro inicia-se com a premissa de que para se entender a 

soberania dos Acordos de Leniência torna-se necessário compreender o mecanismo 

dos Acordos do âmbito histórico, social e também procedimental. Dessa forma, 

delimita-se, preliminarmente, o modo que se desenvolve os Acordos e, 

posteriormente, a construção ideológica, penal, constitucional e administrativa.  

O capítulo segundo demonstra os diversificados procedimentos aplicados nos 

três âmbitos dos acordos de leniência, a sua funcionalidade do direito positivo 

brasileiro e, também, as suas peculiaridades e características marcantes. 

Por último, o capítulo terceiro trata sobre a competência dos diversos órgãos 

envolvidos nos procedimentos de leniência e demonstra as lacunas existentes nas 

leis que disciplinam os acordos. Sendo assim, demonstra a insegurança jurídica 

presente e a sobreposição de atribuições evidente. Demonstra, também, que os 

problemas, em sua grande maioria, encontram-se dos Acordos de Leniência da Lei 

Anticorrupção.  
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2. OS FUNDAMENTOS E O PROCESSO DE EXPANSÃO DOS ACORDOS DE 

LENIÊNCIA 

O acordo de leniência consiste em uma técnica de investigação e pode ser 

classificada como técnica especial. O acordo gera uma permissão para que o 

Estado se valha de colaboração ativa, livre e voluntária do infrator que proporciona o 

compartilhamento de relevantes e inéditas informações sobre as práticas delitivas 

em questão4. Informações essas que sejam úteis na perspectiva de investigação. 

Além disso, durante todo o processo de celebração de um acordo, deve-se 

evidenciar quais são os benefícios para a investigação e, também, quais serão as 

esferas de responsabilização5.  

Quanto ao contexto de surgimento, há uma influência direta do direito 

concorrencial norte-americano e do conhecido “direito do prisioneiro”, que se baseia 

na teoria dos jogos, a qual visa estudar os processos de tomada de decisões por 

agentes racionais em situações estratégicas6. Os acordos nasceram em um contexto 

jurídico-institucional específico do direito penal dos Estados Unidos e, depois, o 

instituto propagou-se para além das fronteiras e chegou no Brasil, onde passa por 

um processo de expansão de sua utilização e finalidades.  

Baseando-se na experiência norte-americana foi possível a criação de uma 

espécie de molde para as exequíveis dificuldades empíricas a serem enfrentadas 

por ordenamentos jurídicos distintos do modelo em questão. Pode-se, ainda, 

considerar a perspectiva histórica que gerou a liderança dos Estados Unidos na 

implementação da leniência no cenário internacional7. 

                                            
4 BRASIL. Ministério Público Federal. Estudo técnico 01/2017, p. 49. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/guia-pratico-acordo-
leniencia/arquivos/Estudo-Tecnico-01-2017.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2021.  
5 Caso SBM. Voto nº 9212/2016. Procedimento: 1.30.001.001111/2014-42. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4395731/mod_resource/content/1/ACORDO_LENIENCIA_S
MB.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2021.  
6 BLUM, Ulrich; STEINAT, Nicole; VELTINS, Michael. On the rationale of leniency programs: a game-
theoretical analysis. European Journal of Law and Economics, v. 25, n. 3, p. 209-229, 2008.  
7 O’BRIEN, Anne. Leadership of Leniency in: BEATON-WELLS, Caron; TRAN, Christopher (coord.). 
Anti-Cartel Enforcement in a Contemporary Age: Leniency Religion. Oxford: Hart Publishing, 2015. p. 
47. 
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Tem-se como objetivo dos acordos a diminuição dos incentivos para a 

formação de cartéis ou ilícitos associativos, uma vez que a chance de o agente ter 

seu comportamento ilícito delatado por um companheiro torna-se maior e de 

extrema relevância para os indivíduos envolvidos em conluios. Também se classifica 

como objetivo da celebração de acordos o fortalecimento dos meios estatais de 

fiscalização que podem identificar condutas indevidas8.  

Sendo assim, a base lógica e econômica da ferramenta de delação é o risco, 

muitas vezes contínuo, de que o autor ou partícipe dos ilícitos consubstanciados de 

forma associativa seja descoberto pelo Estado ou traído por seus companheiros. 

Isso acontece por conta da assimetria de informações presente na relação entre o 

indivíduo que pratica determinada conduta reprovável e o que busca coibi-la. 

 

2.1. A experiência norte-americana e europeia como origem dos acordos de 

leniência  

O acordo de leniência originou-se nos Estados Unidos, na década de 70. Seu 

início foi marcado pela investigação de cartéis. Essas investigações eram feitas com 

base em averiguações realizadas por servidores públicos de Departamentos de 

Justiça ou por terceiros. O principal intuito de todo o procedimento de realização de 

acordos de leniência era a proteção da ordem econômica norte-americana.  

O formato do programa de leniência utilizado nos Estados Unidos defendia a 

ideia de que a empresa tinha a possibilidade de extinguir sua punibilidade no âmbito 

penal caso confessasse a prática ilícita e delatasse os envolvidos na mesma. 

Contudo, os primeiros acordos não obtiveram o sucesso almejado e, por conta 

disso, algumas modificações foram feitas e, consequentemente, o acordo passou a 

possuir uma maior transparência e ter como objetivo significativo a segurança 

jurídica dos interessados9 10 .  

Com o intuito de demonstrar uma ordem cronológica dos acordos de leniência 

norte-americanos, é possível evidenciar que a primeira tentativa de promover essa 

                                            
8 HARRINGTON JR, Joseph E. et al. The Impact of the Corporate Leniency Program on Cartel 
Formation and the Cartel Price Path. 2005. Passim. 
9 MARRARA, Thiago. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: organização, processos e 
acordos administrativos. São Paulo: Editora Atlas, 2015. p. 332. 
10 PEREIRA, Valdez Frederico. Delação premiada: legitimidade e procedimento. Curitiba: Juruá 
editora, 2016. p. 41.  
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espécie de acordos se deu em 1978, com a versão inicial do U.S. Corporate 

Leniency Program (Programa de Leniência Corporativo norte-americano)11. Contudo, 

essa espécie de acordo não foi muito utilizada até a reforma que se daria 

posteriormente. Com isso, apenas um acordo de leniência era celebrado por ano no 

período de 1978 a 199312. 

Antes da reforma de 1933, os indivíduos que buscassem a realização do 

acordo poderiam, em tese, ficar isentos da aplicação de qualquer penalidade, 

inclusive as de âmbito criminal. Após a reforma citada, a isenção de penalidades era 

concedida automática e vinculadamente, desde que o particular envolvido no ato 

ilícito auxiliasse na colaboração antes de qualquer tipo de procedimento sancionador 

realizado pelo Estado. Contudo, algumas condições tinham que ser seguidas, como: 

a sociedade não poderia ser a líder do cartel; a sociedade teria que reparar os danos 

causados a terceiros; a sociedade teria que cooperar com as autoridades estatais; a 

sociedade teria que cessar a sua participação nos atos ilícitos; a confissão teria que 

se dar como ato de cooperação e não de forma individual e a Divisão Antitruste não 

poderia receber informações sobre a atividade ilegal por outra fonte13.  

A reforma de 1933, além do efeito já citado, também criou algumas espécies 

de modalidade de acordo de leniência. Uma delas seria aplicável quando a pessoa 

jurídica não se enquadrasse nos requisitos citados. Além disso, também foi 

estabelecida uma hipótese de acordo para os casos em que a cooperação se desse 

posteriormente à existência de processo investigativo. Essa situação acontecia em 

casos onde o ilícito existente não era considerado elegível para os processos de 

leniência, então a pessoa jurídica realizava a delação quanto a algum fato ainda não 

                                            
11 SALES, Marlon Roberth; JUNIOR, Clodomiro José Bannwart. O acordo de leniência: uma análise 
de sua compatibilidade constitucional e legitimidade. Revista do Direito Público, Londrina, v.10, n. 3, 
p. 31-50, set/dez. 2015.  
12 SALOMI, Maíra Beauchamp. O acordo de leniência e seus reflexos penais. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Direito Penal) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-11102012-
085658/publico/O_acordo_de_leniencia_e_seus_reflexos_penais_Maira_Beduchamp_Salomi.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2021. 
13 Department of Justice: Corporate Leniency Policy. Disponível em: 
<https://www.justice.gov/atr/file/810281/download>. Acesso em: 5 maio 2021. 
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conhecido pelas autoridades envolvidas. A questão trata-se da leniência plus, na 

qual há a isenção total das penalidades criminais do ato ilícito delatado1415. 

Outro ponto de extrema importância quanto às modificações da reforma se 

deu em relação a todos os outros sujeitos envolvidos na pessoa jurídica celebrante 

do acordo, uma vez que os administradores, dirigentes e empregados se viam na 

obrigação de aderir à mesma negociação e, consequentemente, eram atingidos 

pelos seus efeitos16.  

Com as mudanças expressivas advindas com a reforma de 1933 houve 

significativa procura de pessoas jurídicas e físicas para a tentativa de celebração de 

acordos. Pode-se dizer que o número chegou a uma empresa por mês e, 

posteriormente, três empresas por mês, em 200317. Com o sucesso das 

modificações, ocorreu uma onda de implementação de modelos semelhantes em 

variados países, como Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil e outros.18 

Pode-se dizer que o ordenamento jurídico norte-americano se tornou o modelo mais 

influente do mundo e, consequentemente, inspirou outros países. 

O processo de implementação de modelos semelhantes de acordos de 

leniência em outros países pode ser chamado de “processo de transplante”19 e ele 

tem se dado em razão de pressões internacionais. Além disso, é possível evidenciar 

que a convergência entre acordos em diferentes países tem sido recomendada e 

monitorada por organismos internacionais, como a Organização para a Cooperação 

                                            
14 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidade, regime 
jurídico e problemas emergentes. Revista Digital de Direito Administrativo. v.2, n.2, p. 509-527, 2015. 
p. 519. 
15 HAMMOND, Scott D.; BARNETT, Belinda. Frequently Asked Questions Regarding the Antitrust 
Devision’s Leniency Program and Model Leniency Letters. November 19, 2008. p. 9. Disponível em: 
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal/239583.htm. Acesso em: 5 maio 2021. 
16 HAMMOND, Scott D.; BARNETT, Belinda. Frequently Asked Questions Regarding the Antitrust 
Devision’s Leniency Program and Model Leniency Letters. November 19, 2008. p. 20. Disponível em: 
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal/239583.htm. Acesso em: 26 mar. 2021.  
17 SPRATLING, Gary R.; ARP, D. Jarrett. The International Leniency revolution: The transformation of 
international cartel enforcement during the first ten years of United States’ 1993 Corporate 
Amnesty/Immunity Policy. San Francisco: American Bar Association, 2003, p. 9. 
18 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea 
Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. Harv. Int’l L.J.1, 2004. p.1. 
19 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. 2ª edição – Belo Horizonte: Fórum, 2020. 
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e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, também, a Organização das Nações 

Unidas (ONU)20 21.  

O que influenciou diretamente na revolução22 a respeito dos acordos de 

leniência em diversos ordenamentos foi a percepção da real lesividade dos atos 

ilícitos das condutas anticoncorrenciais e corruptas. Sendo assim, os programas de 

leniência tornaram-se não mais a exceção, e sim a regra ao combate de cartéis23 e 

ao combate da corrupção24.  

Segundo os dados da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça norte-

americano, entre 1997 e 2009 foram arrecadadas multas de $5.6 bilhões de dólares 

como consequência de investigações de infrações à concorrência. Dentro do valor 

citado, mais de 90% do montante total foi em decorrência da utilização de acordos 

de leniência25. Pode-se dizer, portanto, que as investigações dos programas de 

leniência foram, em grande maioria, bem-sucedidas26. 

Além do sistema de leniência norte-americano há, ainda, o sistema de 

leniência europeu. A União Europeia também possui um instituto correspondente 

para a defesa da concorrência chamado Leniency Notice. Esse instituto busca a 

redução de multas administrativas aos indivíduos ou pessoas jurídicas que 

colaborarem com a investigação. Os benefícios dados pelos acordos dependiam, 

diretamente, da discricionariedade da Comissão27.  

                                            
20 BIGONI, Maria et al. Fines, leniency, and rewards in antitrust. The RAND Journal of Economics, v. 
43, n. 2, p. 368-390 2012.  
21 OCDE. Using Leniency to Fight Hard Core Cartels. Disponível em: 
<http://oecd.org/daf/ca/1890449.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2021. 
22 SPAGNOLO, Giancarlo. Leniency and Whistleblowers in Antitrust (August 2006)0. CEPR 
Discussion Paper n. 5794. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=936400>. Acesso em: 26 mar. 
2021.  
23 SPAGNOLO, Giancarlo; LUZ, Reinaldo Diogo. Expanding Leniency to Fight Collusion and 
Corruption. Disponível em: <https://www.hhs.se/en/about-us/news/site-publications/2016/expanding-
leniency-to-fight-collusion-and-corruption/>.  Acesso em: 26 mar. 2021.  
24 LAMBSDORFF, Johann; NELL, Mathias. Fighting corruption with asymmetric penalties and 
leniency. Disponível em: <https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/32012/1/524498032.pdf>. 
Acesso em: 26 mar. 2021.  
25 Segundo o Antitrust Criminal Investigation Act of 2005. Disponível em: 
<https://www.cbo.gov/sites/default/files/109th-congress-2005-2006/costestimate/s443anti0.pdf>. 
Acesso em: 5 maio 2021.  
26 HAMMOND, Scott D. Cornestones of an effective leniency program. Chile, Santiago, set/2009. p. 
14-15. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/LACF(2009)8&
docLanguage=En>. Acesso em: 5 maio 2021.  
27 MARRARA, Thiago. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: organização, processos e 
acordos administrativos. São Paulo: Editora Atlas, 2015. p. 333.  
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Como no sistema norte-americano, o instituto da União Europeia também 

sofreu algumas alterações com o passar dos anos e a evolução da sociedade. A 

primeira alteração foi em 2002 e destacou regras mais claras acerca dos requisitos e 

efeitos do ajuste aos envolvidos28. A segunda alteração foi em 2006 e teve como 

pressuposto o esclarecimento de quais informações específicas o colaborador 

deveria apresentar à Comissão e, além disso, o aprimoramento dos requisitos de 

colaboração.  

O programa de leniência europeu29 é considerado de grande valia para a 

Comissão Europeia. Essa Comissão já expôs que: 

A colaboração de uma empresa para a detecção da existência de um cartel 
possui um valor intrínseco. Uma contribuição decisiva para o início de uma 
investigação ou para a determinação de uma infração poderá justificar a 
concessão de imunidade em matéria de penas à empresa em questão30. 
 

Enquanto na União Europeia não há previsão de celebração de acordos com 

isenções penais para as pessoas físicas, isso quando as infrações concorrenciais 

tiverem natureza administrativa, nos Estados Unidos, por outra perspectiva, a seara 

antitruste defende a previsão de que a cartelização é um ilícito penal e, por isso, há 

possibilidade dos envolvidos terem acesso às isenções e mitigações de penalidades.  

Todos esses diferentes processos de formulação e estudo dos acordos de 

leniência em variados países demonstram, também, uma variedade de 

entendimentos. Torna-se necessário destacar que toda a variação cultural existente 

e todas as modificações com o passar dos anos tiveram influência na elaboração 

dos acordos em território brasileiro. Contudo, há diferenças marcantes entre eles.  

No sistema brasileiro a celebração dos acordos de leniência exclui a 

responsabilização da pessoa jurídica no âmbito administrativo e civil, entretanto, 

                                            
28 MACHADO, Pedro Antônio de Oliveira. Acordo de Leniência e a Lei de Improbidade Administrativa. 
Curitiba: Juruá, 2017. p. 80.  
29 Jornal Oficial da União Europeia. Comunicação da Comissão Relativa à imunidade em matéria de 
coimas e à redução do seu montante nos processos relativos a cartéis (2006/C 298/11).  Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC1208(04)&from=EN>. 
Acesso em: 27 mar. 2021. 
30 Jornal Oficial da União Europeia. Comunicação da Comissão Relativa à imunidade em matéria de 
coimas e à redução do seu montante nos processos relativos a cartéis (2006/C 298/11).  Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC1208(04)&from=EN>. 
Acesso em: 27 mar. 2021. 
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ainda há possibilidade de responsabilização da pessoa física na esfera criminal31. É 

possível concluir que os programas de leniência são comuns no cenário antitruste 

internacional e, também, no direito concorrencial comparado.  

 

2.2. O acordo de leniência no ordenamento jurídico brasileiro  

O instituto do acordo de leniência, no Brasil, advém da lei nº 8.884/94, que é a 

antiga Lei Antitruste, e foi alterada no ano de 2000. Essa alteração aconteceu 

quando houve a inclusão da possibilidade de acordos de leniência nos processos 

administrativos voltados para a apuração de infrações de ordem econômica32. Após 

esse entendimento, houve a sanção da Medida Provisória nº 2.055/00. Essa medida 

provisória foi convertida na Lei nº 10.149/00 e introduziu os artigos 35-B e 35-C na 

lei vigente na época (Lei de Defesa da Concorrência).  

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 co-autores da infração; e II - a obtenção de 
informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob 
investigação.  
 
Art. 35-C. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei no 8.137, 
de 27 de novembro de 1990, a celebração de acordo de leniência, nos 
termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e 
impede o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Cumprido o acordo de 
leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos 
crimes a que se refere o caput deste artigo. 
 

Atualmente, o programa consolidou-se nos artigos 86 e seguintes da Lei nº 

12.529/2011 e, também, na regulação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica). 

 É possível evidenciar que os acordos de leniência regulados pelo CADE 

possuem a natureza eminentemente administrativa do instrumento. Contudo, 

destaca-se que também possuem reflexos penais. Além disso, torna-se possível a 

celebração de acordos com as sociedades líderes dos cartéis.  

                                            
31 LUZ, Ilana Martins. Compliance e omissão imprópria. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 
57. 
32 DEMATTE, Flávio Rezende. Responsabilização das pessoas jurídicas por corrupção: a Lei nº 
12.846/2013 segundo o Direito da Intervenção. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015. p.110. 
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Os acordos de leniência também têm aplicação na Lei Anticorrupção. A Lei nº 

12.846/2013 estabelece, segundo o caput de seu artigo 16, que as empresas 

interessadas poderão celebrar um acordo de leniência desde que a colaboração da 

pessoa jurídica interessada resulte em duas consequências: a identificação dos 

demais envolvidos na infração e a obtenção mais célere de informações e 

documentos que comprovem a ocorrência do ilícito em questão.  

Atualmente, os acordos de leniência estão previstos nos três diplomas 

normativos distintos: a Lei nº 12.529/2011 (Lei que disciplina o Sistema Brasileiro de 

Defesa e Concorrência); a Lei nº 12.846/2013 (a Lei Anticorrupção) e a Lei nº 

13.506/2017, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de 

atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários. A última 

lei permite que o Banco Central do Brasil e a CVM celebrem acordos com pessoas 

físicas ou jurídicas que confessaram a prática de infração.  

Marrara entende que os acordos de leniência poderiam ser compreendidos 

como uma espécie de “acordo administrativo integrativo”, que se encaixa no 

processo administrativo como forma de facilitação da sua instrução administrativa33. 

Além disso, esse acordo administrativo resulta em cooperação e celeridade 

processual34.  

Em resumo, é possível identificar um equilíbrio entre as partes que celebram 

um acordo de leniência. Por parte da pessoa jurídica interessada tem-se como dever 

a obrigação de cooperar com a investigação e a instrução do processo acusatório. 

Da mesma forma, a Administração Pública tem o comprometimento de reduzir as 

sanções que seriam aplicadas ao infrator que confessou35. Quanto aos dados 

estatísticos, no ano de 2017 foram fechados 31 (trinta e um) acordos de 

leniência36.Isso reflete na experiência e eficiência do CADE na condução desse 

instituto  

                                            
33 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidades, 
regime jurídico e problemas emergentes. Revista Digital de Direito Administrativo, Ribeirão Preto, v. 2. 
n. 2, 2015, p. 513.  
34 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 
2015. p. 248.  
35 MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 514.  
36 MOREIRA, Talita. CADE fecha recorde de 31 acordos de leniência em 2017. Valor Econômico, São 
Paulo, 08 de dez. de 2017. Disponível em: <https://goo.gl/155XpE>. Acesso em 29 de mar. de 2021.  
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Contudo, como há distintas leis que tratam do assunto, torna-se importante 

demonstrar as diferenças existentes entre as abordagens dos acordos nelas 

contidos. A legislação antitruste e a Lei Anticorrupção possuem diferenças 

significativas. A Lei nº 12.846/2013, que é a Lei Anticorrupção, não estabelece 

patamar e nem benefício mínimo para a celebração de acordos, o que não acontece 

na legislação concorrencial37. Além disso, a Lei Anticorrupção garante que a 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública tenha competência para 

celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas ditas responsáveis, como a 

CGU (Controladoria-Geral da União) e a AGU (Advocacia-Geral da União), que são 

entidades consideradas legítimas e encontram-se no âmbito da Administração 

Pública Federal e Administração Pública Estrangeira. Essa questão encontra-se 

representada pela Lei nº 12.846/2013 somada ao artigo 29 do Decreto Presidencial 

nº 8.420/2015 e às normas internas da CGU e AGU.  

Conclui-se, então, que houve uma expansão quanto às temáticas dos acordos 

de leniência. Pode-se dizer que com o advento da Lei nº 12.846/2013 houve a 

introdução no ordenamento jurídico de uma nova possibilidade de leniência, a qual 

teria como base os atos lesivos à Administração Pública, sendo ela nacional ou 

estrangeira. Os atos lesivos à Administração Pública estão presentes nas 

diferenciadas espécies de casos que envolvem corrupção.  

Outrossim, o sistema previsto na Lei nº 12.529/2011 dispõe acerca de três 

modalidades distintas de leniência. Há a leniência celebrada anteriormente ao início 

do processo, na qual o particular tem direito à imunidade integral das penalidades 

que são abarcadas pelo acordo. Há, também, o acordo celebrado após a abertura 

de processo administrativo na CADE e, nesses casos, a redução administrativa será 

apenas de um ou dois terços. Há, ainda, o acordo no qual a cooperação gera 

benefícios para o ilícito em questão, entretanto possui uma extensão que abarca a 

infração anterior. Essa última espécie de leniência é chamada de leniência “plus”.38 

                                            
37  MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 522.  

 
38 HAMMOND, Scott D.; BARNETT, Belinda. Frequently Asked Questions Regarding the Antitrust 
Devision’s Leniency Program and Model Leniency Letters. November 19, 2008. p. 9-12. Disponível 
em: <http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal/239583.htm>. Acesso em: 5 maio 2021. 
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Um ponto que merece destaque, diz respeito a atratividade dos programas. 

Pode-se expor que o aumento dos tipos penais alcançados pela leniência de 

pessoas físicas teve influência direta no fortalecimento dos incentivos à colaboração. 

Anteriormente, de acordo com a Lei nº 8.137/1990, apenas os crimes contra à ordem 

econômica eram previstos, e agora todos os ilícitos penais diretamente relacionados 

à infração são incluídos.  

Outra questão que a Lei Anticorrupção tentou salientar foi a criação de um 

sistema de incentivos. Sendo assim, esses incentivos aumentaram os custos para a 

realização de transações corruptas e, consequentemente, influenciou as pessoas 

jurídicas a evitarem corrupção interna. Defendendo o mesmo entendimento, Moreira 

e Begatin declararam:  

A Lei Anticorrupção instalou um sistema de incentivos econômicos para que 
as pessoas jurídicas efetivamente incorporem mecanismos de compliance. 
A lógica é preventiva/acautelatória, uma vez que é de todo viável a adoção 
de boas práticas, as quais, senão impeçam, ao menos atenuem os atos de 
corrupção. Caso tais boas práticas sejam efetivamente implementadas - 
dentre elas, o acordo de leniência (ou ao menos a certeza da alta 
probabilidade de que ele seja celebrado) - e controladas por meio de 
protocolos padrão, estará criado o ambiente proativo de real combate à 
corrupção do lado de dentro das sociedades empresariais39. 
 

Todavia, não há considerável harmonização normativa quanto à alguns 

pontos na Lei Anticorrupção e na Lei do CADE. O âmbito que gera certo desconforto 

no proponente é a desconsideração da garantia de confidencialidade. Esse 

desconforto é consequência da inexistência de autoridade que seja única e exclusiva 

para o exercício da possibilidade de punir advinda do Estado.40 Para que o sistema 

de incentivo desejado seja realmente efetivo, torna-se necessária a presença de 

duas condições: atratividade das vantagens oferecidas e segurança jurídica na 

celebração dos acordos41. Há, ainda, outras problemáticas que influenciam à 

                                            
39 MOREIRA, Egon Bockmann; BAGATIN, Andreia Cristina. Lei Anticorrupção e quatro de seus 
principais temas: responsabilidade objetiva, desconsideração societária, acordos de leniência e 
regulamentos administrativos. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 
12, n. 47, p 55-84, jul./set. 2014, p. 56). 
40 CANETTI, Rafaela Coutinho. Acordo de leniência: fundamentos do instituto e os problemas de seu 
transplante ao ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2020 
41 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Acordos de leniência, assimetria normativa e insegurança 
jurídica. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rafael-carvalho-rezende-
oliveira/acordos-de-leniencia-assimetria-normativa-e-inseguranca-juridica>. Acesso em: 29 de mar. 
2021.  
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segurança jurídica e institucional dos acordos de leniência, e serão trabalhadas nos 

capítulos seguintes. 

 

2.3. A sistemática dos acordos no Direito Penal e Direito Administrativo 

Sancionador  

É de compreensível identificação que a penalidade de natureza administrativa 

pode, muitas vezes, gerar consequências jurídicas mais gravosas que as 

decorrentes de penalidades de âmbito criminal. Isso acontece uma vez que na 

cominação de multa penal, por exemplo, há um impacto significativo no patrimônio 

do servidor em questão, enquanto na pena disciplinar há a perda de toda uma fonte 

de renda que tem como foco a subsistência42. 

Não se pode negar que o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador 

são ramos de extrema proximidade. Por conta disso, os princípios de Direito Penal e 

Direito Processual Penal podem, muitas vezes, ser aplicáveis nos processos 

administrativos que têm como consequência a aplicação de sanções. Como expõe 

Osório:  

Já é pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que, quando se trata de 
direito administrativo sancionador, aplicam-se, mutatis mutandi, os 
princípios pertinentes ao direito penal, dadas as similitudes entre ambos os 
ramos do direito e a gravidade de sua incidência na esfera dos 
particulares43. 
 

 Sendo assim, há motivos consideráveis para a inclusão da leniência no 

âmbito do Direito Administrativo brasileiro. O primeiro ponto relevante é encontrado 

nos sujeitos do ilícito. Geralmente os praticantes dos ilícitos que são alvos dos 

acordos são pessoas jurídicas. O outro ponto encontra-se na tentativa de 

consagração de uma Administração Pública menos verticalizada e mais aberta, ou 

seja, uma Administração Pública que tenha um maior contato e consideração com o 

cidadão. Essa última característica pode ser eleita como forte tendência para o 

Direito Administrativo do século XXI44. Além disso, há uma tendência que demonstra 

                                            
42 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
43 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador, 4ª edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 113. 
44 CHAVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução: Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009.; CASSESSE, Sabino. A crise do Estado. Campinas: Saberes Editora, 2010. p. 230. 
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que o sistema acusatório se acostumou com a figura do plea bargaining, uma vez 

que as partes envolvidas em ações penais possuem liberdade para o 

reconhecimento de culpa e de aplicação das sanções45. 

Como a tendência já citada, também se verifica uma expansão da própria 

utilização do Direito Administrativo Sancionador como base para prevenção e 

repressão de comportamentos lesivos46. Segundo conceitua Osório, uma definição 

possível para “sanção administrativa” seria:  

Mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance geral e 
potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, 
materialmente considerada, pelo Judiciário e por corporações de Direito 
Público, a um administrado, jurisdicionado, agente público, pessoa física, 
sujeitos ou não a especiais relações de sujeição com o Estado, como 
consequência de uma conduta ilegal, tipificada em norma proibitiva, com 
uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação formal e 
material do Direito Administrativo47.  
 

Entende-se, então, que há motivos relevantes para que as sanções 

administrativas substituam, ou somem, às penalidades de âmbito penal. Um ponto 

marcante é o fato de a seara administrativa possuir uma maior celeridade processual 

se comparada aos demais processos. Como já citado anteriormente, a gravidade 

potencial das sanções administrativas também tem grande relevância nessa 

substituição de sanções. Há, ainda, a possibilidade de utilização de requisitos menos 

rígidos e, além disso, a possibilidade de aplicação de penalidade em relação às 

pessoas jurídicas. Por conta disso, atualmente, no Direito Brasileiro, ocorreu a 

tipificação administrativa das condutas consideradas extremamente lesivas (atos 

contra ordem econômica e lesivos à Administração Pública)48. 

A substituição estudada, muitas vezes, é vista como consequência da 

provável insuficiência do Direito Penal para dar respostas adequadas e tempestivas 

                                            
45  LANGER, Maximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea 
Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure, in Harvard Law Review, vol. 45, n. 
1, inverno de 2004.  
46 RODRIGUES, Diogo Alencar Azevedo. Os limites formais para a celebração do acordo de leniência 
sob a perspectiva das garantias do particular (Lei 12.84/2013). Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2015. p. 40-43.  
47 OSORIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. p. 106-107.  
48  CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 149.  
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para a sociedade49. É possível citar, ainda, uma presença mais marcante do Direito 

Administrativo nos mais variados momentos de relações sociais. Segundo Osório, o 

Direito Administrativo “é muito mais amplo que o Direito Penal, dado que inclusive 

atua como instrumento repressivo de múltiplos órgãos ou entidades, diferentemente 

do que ocorre com o Direito Criminal50”. 

A questão aqui exposta não pressupõe necessariamente a retração da esfera 

penal, mas há necessidade de reflexão sobre as condutas com excessiva 

criminalização. O fenômeno para o qual se aponta diz respeito a uma convergência 

entre esferas penal e administrativa, de modo que por vezes seus limites são quase 

imperceptíveis, aliados à imposição de penalidade altamente gravosas ao cidadão 

pela via meramente administrativa51. Sendo assim, como expõe Palma:  

De todas as dificuldades que os acordos substitutivos possam 
eventualmente se deparar, certamente a barreira cultural é a que mais tolhe 
o aproveitamento da potencialidade dos instrumentos consensuais. Ainda 
remanesce muito forte no subconsciente coletivo o dever de sancionar 
(punir) - nessa linha, o emprego de instrumentos consensuais sofre grande 
resistência e até mesmo preconceito, pois visualizamos como instrumento 
de impunidade52. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
49 VASCONCELLOS, Vinicius Gomes de. Barganha e justiça criminal negocial: análise das 
tendências de expansão dos espaços de consenso no processo penal brasileiro. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Porto Alegre, 2014. p. 14-15.  
50 OSORIO, Fabio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo. 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 48-49.  
51  CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 155. 
52 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Processo regulatório sancionador e consensualidade: análise do 
acordo substitutivo no âmbito da Anatel. Revista de Direito e Informática e Telecomunicações - RDIT. 
Belo Horizonte, ano 5, n. 8, p. 7-38, jan./jun. 2019, p. 9. 
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3. A FUNCIONALIDADE DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO  

Os Acordos de Leniência criados em território brasileiro foram consagrados 

através do chamado “transplante jurídico”53, ou seja, foram revestidos das 

características tidas como necessárias advindas de outros ordenamentos jurídicos. 

Para que o transplante institucional de fato aconteça, torna-se necessário que tenha 

como referência explícita um modelo proeminente de outro lugar e a elaboração de 

uma “réplica”, de todo ou de apenas parte do modelo primário.  

No Direito Administrativo brasileiro há três modalidades de leniência. Há a 

leniência no direito administrativo da concorrência (Lei nº 12.529/2011), a leniência 

para infrações de corrupção (Artigo 16 da Lei federal nº 12.846/2013) e licitações 

(Artigo 17 da Lei federal nº 12.846/2013)54, que estão abarcadas na mesma lei, e a 

leniência para o sistema financeiro nacional (Lei nº 13.506/2017)55. Os acordos 

representam uma espécie de “horizontalização da Administração Pública”56, uma vez 

que estão contidos em uma atividade tradicionalmente verticalizada, onde o Estado 

tem o costume de agir de forma unilateral.  

Os acordos de leniência foram introduzidos no ordenamento jurídico nacional 

através da Medida Provisória nº 2.055/2000 que evidenciou como objetivo principal 

da inovação normativa o intuito de “dotar o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência – SBDC de mecanismos mais efetivos de atuação, (...) por meio de 

dispositivos eficazes de repressão às infrações da ordem econômica”57.  

Os acordos são instrumentos negociais que criam uma obrigação recíproca 

entre uma entidade pública específica e um particular. O acordo é efetivado quando 

o particular assume os riscos de confessar, tornando-o um colaborador e, também, 

um beneficiário da leniência. Segundo Marrara:  

                                            
53 DE JONG, Martin; LALENIS, Konstantinos; MAMADOUH, V. D. (Ed). The Theory and Practice of 
Institucional Transplantation: Experiences with the transfer of policy institutions. Spring Science & 
Business Media, 2002, p. 25.   
54 MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidades, 
regime jurídico e problemas emergentes. Revista Digital de Direito Administrativo, Ribeirão Preto, v. 2. 
n. 2, 2015, p. 509. 
55 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 223. 
56 MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 510-511. 
57 BRASIL. Câmara dos Deputados. Medida Provisória nº 2.055/2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10149.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
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Negociar não para beneficiar gratuitamente, não para dispor dos interesses 
públicos que lhe cabe zelar, não para se omitir na execução das funções 
públicas. Negociar sim, mas com o intuito de obter suporte à execução bem 
sucedida de processos acusatórios e atingir um grau satisfatório de 
repressão de práticas ilícitas altamente nocivas que sequer se descobririam 
pelos meios persecutórios e fiscalizatórios clássicos.58 
 

 Torna-se necessário demonstrar que a obrigação do indivíduo ou empresa 

que colabora com uma leniência é uma obrigação de meio e não de resultado. O 

importante não é o resultado do processo administrativo, mas sim o 

comprometimento com a colaboração processual. Além disso, como demonstra 

Xavier, a Lei Anticorrupção, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Licitação e 

o Código Penal “formam um microssistema normativo voltado à proteção da 

administração pública, de seu patrimônio e dos princípios que a informam”.59 

 Quanto a Lei Anticorrupção, os acordos de leniência foram inseridos através 

de sugestão do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBRADEMP)60 e é possível 

identificar certa inspiração baseada no Direito da Concorrência. No sistema 

financeiro nacional a inclusão ocorreu com a Medida Provisória nº 784/2017. Dessa 

forma tem-se o início do chamado contorno normativo dos acordos de leniência no 

ordenamento jurídico brasileiro.61  

 

3.1. O programa de leniência concorrencial brasileiro e os termos de 

compromisso e cessação (TCCs)  

No tocante à origem do programa de leniência concorrencial é possível 

demarcar sua origem com a Lei nº 8.884/94, que é a antiga Lei Antitruste. Ela foi 

alterada no ano de 2000, quando houve a inclusão da possibilidade de acordo de 

leniência nos processos administrativos que eram voltados à apuração de infrações 

de ordem econômica.62 No ano de 2000 o assunto era disciplinado pela Lei de 

Defesa da Concorrência. Atualmente tem-se a Lei nº 12.529/11 para disciplinar a 
                                            

58 MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 511. 
59 XAVIER, Christiano Pires Guerra. Programas de compliance anticorrupção no contexto da Lei 
12.846/13: elementos e estudo de caso. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas, 2015. p. 35.  
60 DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro, e AYRES, Carlos Henrique da Silva (Coord.). 
Comentários ao Projeto de Lei nº 6.826/2010. IBRAEMP – Instituto Brasileiro de Direito Empresarial; 
Comitê Anticorrupção e Compliance. São Paulo. 27 de outubro de 2011, p. 41.  
61 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 184-185.  
62 DEMATTE, Flávio Rezende. Responsabilização das pessoas jurídicas por corrupção: a Lei nº 
12.846/2013 segundo o Direito da Intervenção. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 126.  
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espécie de acordo de leniência em questão. Ela estrutura o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência (SBDC) e, também, dispõe sobre os meios de prevenção e 

repressão de infrações voltadas à ordem econômica. Os acordos são feitos 

mediante esse tipo de infração e podem incluir os envolvidos e possuir efeitos mais 

alargados.  

O acordo de leniência previsto na legislação brasileira de defesa da 

concorrência é considerado o mais tradicional e também o mais disciplinado, 

levando-se em consideração o âmbito normativo. O objetivo principal dessa espécie 

de acordo encontra-se no objetivo de “desmantelar” grupos de empresas, de 

administradores e de funcionários que se unam com o intuito de prejudicar a livre 

concorrência.63 Tem-se como objeto a elucidação das condutas anticoncorrenciais 

praticadas no mercado.64 Além disso, está consolidado nos artigos 86 e seguintes da 

Lei nº 12.529/2011 e, também, na regulação do CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica).  

Essa espécie de acordo pode ser aplicada tanto para os ilícitos penais quanto 

para os ilícitos administrativos. A lei separa, ainda, três subespécies de leniência: a 

leniência prévia ao processo, a concomitante e a leniência plus. A celebrada de 

forma anterior ao início do processo dá ao particular direito à imunidade integral das 

penalidades envolvidas. A leniência concomitante gera uma redução de sanção 

administrativa de um a dois terços. Na última subespécie, chamada de plus, há a 

cooperação com ilícito diverso que gera benefícios para o ilícito em questão, porém 

tem extensão para abarcar ilícitos anteriores.65 Essa diferenciação de benefícios tem 

como princípio o estímulo das leniências prévias, nas quais o Estado instaura o 

acordo sem ter qualquer conhecimento da infração.  

Segundo Marrara:  

Todos esses benefícios valem no mesmo percentual para a pessoa física e 
para a pessoa jurídica, a depender de quem celebrou a leniência. A pessoa 
física, porém, não sofre a limitação do “first come, first serve”, de modo que 
está autorizada a celebrar leniência ainda que exista um ou mais acordos 
do gênero acoplados ao processo sancionador. A despeito dos percentuais 
idênticos para as pessoas físicas e jurídicas, os efeitos práticos do benefício 

                                            
63 GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à lei de 
Responsabilidade de Pessoas Jurídicas (Lei n. 12.846, de 1o de agosto de 2013), p. 186.  
64 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 373.  
65 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 188.  
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variam na prática, pois o direito concorrencial diferencia as sanções das 
pessoas jurídicas com finalidade econômica, das pessoas jurídicas não 
executoras de atividade empresarial, das pessoas físicas como infratoras e 
das pessoas físicas como administradoras de entidades empresariais ou 
não.66 
 

Além disso, é possível demonstrar diferenças marcantes entre o programa de 

leniência concorrencial e o programa de leniência anticorrupção, que será 

classificado no subcapítulo seguinte. Segundo Reinaldo Diogo Luz e Fabiano 

Teodoro de Rezende Lara, “o programa de leniência anticorrupção brasileiro tem 

clara inspiração no seu equivalente antitruste, estabelecido nos seus artigos 86 e 87, 

da Lei de Defesa da Concorrência – LDC, embora com algumas diferenças 

marcantes”.67 

A primeira discrepância encontra-se nas questões que envolvem a isenção, 

total ou não, das penalidades pecuniárias e a isenção total da multa ou, apenas, a 

sua diminuição. Enquanto a LAC (Lei Anticorrupção) não permite a isenção total das 

penalidades pecuniárias e não prevê e isenção total da multa e sim a sua 

diminuição, a Lei nº 12.529/11 define de forma diversa. O Acordo de Leniência 

concorrencial poderá ser celebrado por meio da Procuradoria-Geral do CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e possui a extinção da ação 

punitiva da Administração Pública e a redução de um a dois terços da penalidade 

aplicável como resultante.68 

Quanto a legitimidade para celebrar o acordo, Marrara destaca:  

Ainda no que diz respeito à legitimidade ativa para celebração do acordo, a 
lei anticorrupção é mais abrangente, pois qualquer ente público está 
autorizado a aplicar suas sanções administrativas, diferentemente do que 
ocorre no sistema concorrencial, em que o CADE monopoliza o poder 
sancionatório na esfera administrativa.69 
 

Outra diferença é evidenciada nas espécies de pessoas (físicas ou jurídicas) 

possibilitadas de celebrar o acordo. Enquanto a Lei Anticorrupção (LAC) permite a 

responsabilização apenas das pessoas jurídicas, a Lei Antitruste Brasileira prevê a 

                                            
66 MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 519. 
67 LUZ, Reinaldo Diogo; LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Análise do Programa de Leniência da 
Lei Anticorrupção Brasileira: características e efetividade. In: FORTINI; Cristina (Coord.). Corrupção e 
seus múltiplos enfoques jurídicos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018, p. 125.  
68 LUZ, Reinaldo Diogo; LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Análise do Programa de Leniência da 
Lei Anticorrupção Brasileira: características e efetividade. In: FORTINI; Cristina (Coord.). Corrupção e 
seus múltiplos enfoques jurídicos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018, p. 127.  
69 MARRARA. Thiago. Op. Cit., p. 516. 
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possibilidade de inclusão das pessoas jurídicas e físicas.70 Isso acontece levando-se 

em conta o raciocínio de que o funcionamento de uma pessoa jurídica tem 

dependência direta com as diversas atividades desenvolvidas por pessoas físicas. 

Sendo assim, o representante da pessoa jurídica que declara ter participado de atos 

de corrupção e fraude licitatória poderá responder a ação penal por ato de 

improbidade administrativa.  

Dessa forma, nos programas de leniência concorrenciais, pode haver um 

benefício penal em relação as pessoas físicas. Quando o acordo de leniência é 

celebrado tem-se o chamado “efeito provisório”. Da celebração do acordo até o 

julgamento do mesmo há um impedimento de se instaurar ação penal, tendo a 

suspensão do prazo prescricional como consequência. Depois do cumprimento de 

todos os termos ajustados no acordo em questão, há, também, a extinção da 

punibilidade da pessoa física em relação aos crimes relacionados às infrações 

julgadas.71 

O ponto evidenciado é um dos grandes elementos de atratividade para que os 

agentes se autodelatem, uma vez que o acordo de leniência celebrado pela pessoa 

jurídica poderá ter repercussões positivas na esfera de responsabilização penal das 

pessoas naturais envolvidas.  

Quanto a consequência do acordo para a pessoa física que coopera, tem-se 

três problemáticas: (i) embora os efeitos penais para o programa tenham sido 

incluídos, a lei não previu de forma clara quais os tipos penais abarcados pelo 

dispositivo, o que gera interpretações diversificadas sobre o alcance da extinção de 

punibilidade; (ii) a lei nada diz respeito acerca da participação do Ministério Público; 

(iii) a lei fala a respeito das punições administrativas de competência do CADE e, 

também, da imputação penal, contudo não esclarece sobre outras sanções que 

podem ser aplicadas.72 

 Ainda sobre a atratividade do acordo, é possível destacar o funcionamento 

dos acordos de leniência concorrenciais. Um aspecto que é de grande evidência é o 

                                            
70 LUZ, Reinaldo Diogo; LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Análise do Programa de Leniência da 
Lei Anticorrupção Brasileira: características e efetividade. In: FORTINI; Cristina (Coord.). Corrupção e 
seus múltiplos enfoques jurídicos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018, p. 127.  
71 MARRARA, Thiago. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: organização, processos e 
acordos administrativos. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 364.  
72 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 189.  
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chamado “sistema de senhas”. Como demonstra Canetti, “(...) os potenciais 

colaboradores podem buscar as autoridades e assegurar seu lugar “na fila” para a 

obtenção do benefício, mesmo que ainda não gozem de todos os dados e 

documentos necessários para fazer jus ao acordo.”73 Com o sistema de senhas o 

particular acaba tendo uma maior segurança jurídica, uma vez que ele poderá ter 

ciência da sua posição frente às autoridades, o que demonstra uma maior 

transparência nas relações. Esse sistema de senhas mencionado não consta na Lei 

nº 12.529/2011, pois é fruto de construção inicial do Ministro da Justiça.  

De acordo com relatório apresentado à OCDE, em 2015, para cada acordo de 

leniência concluído por eles, havia duas aplicações rejeitadas ou retiradas pelos 

proponentes.74 Sendo assim, o CADE adota como princípio o chamado “standard 

probatório”, que permite que acordos sejam celebrados apenas se forem 

apresentadas provas robustas quanto a prática de um ato ilícito.  

Outro instrumento também utilizado pelo CADE para que se tenha a 

colaboração dos agentes privados é o chamado Termo de Compromisso de 

Cessação de Prática (TCC). O termo tem como intuito fazer com que o particular 

descontinue e cesse a atividade ilícita em questão. Contudo, mesmo tendo relação 

com o CADE, não é possível compará-lo aos acordos de leniência, uma vez que os 

TCC não tem como objetivo central a obtenção de informações para posterior 

desestabilização das relações entre os agentes envolvidos em atividades de cartel, e 

sim a busca por uma harmonização de comportamento do signatário do termo com o 

que de fato é observado no ordenamento jurídico. Essa harmonização, futuramente, 

poupa os recursos do Estado para instaurar processos administrativos 

sancionadores utilizados nos acordos de leniência.75 

O funcionamento dos TCC tem como objetivo para o particular signatário a 

suspensão do processo administrativo e, depois de comprovado o cumprimento 

efetivo do termo, há o arquivamento sem condenação. O benefício torna-se ainda 

maior, uma vez que futuramente, se o particular em questão for investigado em outro 

                                            
73 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 191.  
74 OCDE. Latin American and Caribbean Competition Forum: Session II: Leniency Programmes in 
Latin America and the Caribbean – Recent Experiences and Lessons Learned – Contribuition from 
Brazil, 2016.  
75 GRINOVER, Ada Pellegrini. O termo de ajustamento de conduta no âmbito de defesa da 
concorrência. Revista do IBRAC, v. 16, 2009.  
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processo administrativo, não será considerado reincidente, por conta da suspensão 

do processo anterior.76 

Após variadas alterações, o TCC está configurado na Lei nº 12.529/2011 e é 

discricionário, uma vez que o segundo o artigo 85, o CADE poderá tomar do 

representado compromisso de cessação de prática:77  

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. 
§ 1º Do termo de compromisso deverão constar os seguintes elementos: 
I - a especificação das obrigações do representado no sentido de não 
praticar a conduta investigada ou seus efeitos lesivos, bem como 
obrigações que julgar cabíveis; 
II - a fixação do valor da multa para o caso de descumprimento, total ou 
parcial, das obrigações compromissadas; 
III - a fixação do valor da contribuição pecuniária ao Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos quando cabível. 
§ 2º Tratando-se da investigação da prática de infração relacionada ou 
decorrente das condutas previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 36 desta 
Lei, entre as obrigações a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo 
figurará, necessariamente, a obrigação de recolher ao Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos um valor pecuniário que não poderá ser inferior ao mínimo 
previsto no art. 37 desta Lei. 
§ 3º (VETADO). 
§ 4º A proposta de termo de compromisso de cessação de prática somente 
poderá ser apresentada uma única vez. 
§ 5º A proposta de termo de compromisso de cessação de prática poderá 
ter caráter confidencial. 
§ 6º A apresentação de proposta de termo de compromisso de cessação de 
prática não suspende o andamento do processo administrativo. 
§ 7º O termo de compromisso de cessação de prática terá caráter público, 
devendo o acordo ser publicado no sítio do Cade em 5 (cinco) dias após a 
sua celebração. 
§ 8º O termo de compromisso de cessação de prática constitui título 
executivo extrajudicial. 
§ 9º O processo administrativo ficará suspenso enquanto estiver sendo 
cumprido o compromisso e será arquivado ao término do prazo fixado, se 
atendidas todas as condições estabelecidas no termo. 
§ 10. A suspensão do processo administrativo a que se refere o § 9º deste 
artigo dar-se-á somente em relação ao representado que firmou o 
compromisso, seguindo o processo seu curso regular para os demais 
representados. 
§ 11. Declarado o descumprimento do compromisso, o Cade aplicará as 
sanções nele previstas e determinará o prosseguimento do processo 
administrativo e as demais medidas administrativas e judiciais cabíveis para 
sua execução. 

                                            
76 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. A utilização do termo de compromisso de cessação de prática 
no combate aos cartéis. Revista de Direito Administrativo, v. 249, p. 245-265, 2008.  
77 RODRIGUES, Geisa de Assis apud SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. A utilização do termo de 
compromisso de cessação de prática no combate aos cartéis. Revista em Direito Administrativo, v. 
249, p. 245-265, 2008, p. 250.  
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§ 12. As condições do termo de compromisso poderão ser alteradas pelo 
Cade se se comprovar sua excessiva onerosidade para o representado, 
desde que a alteração não acarrete prejuízo para terceiros ou para a 
coletividade. 
§ 13. A proposta de celebração do compromisso de cessação de prática 
será indeferida quando a autoridade não chegar a um acordo com os 
representados quanto aos seus termos. 
§ 14. O Cade definirá, em resolução, normas complementares sobre o 
termo de compromisso de cessação. 
§ 15. Aplica-se o disposto no art. 50 desta Lei ao Compromisso de 
Cessação da Prática.78 
 

Além disso, o TCC faz com que o signatário tenha a obrigação de não praticar 

a conduta que está em investigação e, também, não praticar seus efeitos lesivos. Se 

o fizer, haverá pena de multa e outras obrigações que o CADE entender como 

cabíveis. Pressupõe-se, ainda, o pagamento de contribuição pecuniária ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos.79 

Como é possível identificar um conflito existente entre TCC e acordo de 

leniência,80 o Regimento Interno do CADE determina algumas peculiaridades. 

Quando se tratar de casos específicos de cartéis, o TCC deverá conter o 

reconhecimento de participação na conduta investigada pelo termo e, além disso, o 

compromissário deverá colaborar com a instrução no processo administrativo. 

Observa-se que com o grau de cooperação o CADE faz analogia com os critérios 

utilizados nos acordos de leniência.81 Nos casos de cartel há a possibilidade de 

conjugação de descontos de TCC e da leniência plus nas multas aplicáveis.82 

Conforme relata Canetti:  

(...) os proponentes na fila de espera para a negociação do acordo de 
leniência, pelo sistema de senhas do CADE, mas que não logrem a 
celebração daquele acordo, podem ser encaminhados, caso seja de seu 
interesse, para a negociação de TCC (art. 240, §4º do Regimento Interno do 
CADE).83  

                                            
78 BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Artigo 85. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021.  
 
79 FERRARI, Eduardo Reale. Termos de compromisso de cessação (TCC) e seus reflexos no crime 
de cartel. Boletim IBCCRIM n. 190 – setembro/2008, p. 2. 
80 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 200.  
81 Guia do Termo de Compromisso de Cessação para os casos de cartel, p. 12. Disponível em: 
<https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-tcc-atualizado-
11-09-17.pdf>. Acesso em: 12 de julho de 2021.  
82 Guia do Termo de Compromisso de Cessação para os casos de cartel, p. 39. Disponível em: 
<https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-do-cade/guia-tcc-atualizado-
11-09-17.pdf>. Acesso em: 12 de julho de 2021. 
83 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 202.  
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Dessa forma, tem-se em evidência que o CADE utiliza dos mecanismos de 

cooperação com agentes infratores para criar uma “rede de instrumentos 

consensuais”84 na qual os incentivos para que uma colaboração aconteça se 

retroalimentam. Porém, mesmo assim, não entram em contradição. Há, então, como 

consequência, certo controle de práticas antitruste.  

 

3.2. A Lei federal nº 12.846/2013 e os Acordos de Leniência (anticorrupção e 

licitações) 

O acordo de leniência, como instrumento de apuração de ilícitos, é previsto 

pela Lei federal nº 12.846/2013, também conhecida como a Lei Anticorrupção (LAC). 

A LAC inaugurou no ordenamento jurídico a possibilidade de responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos à 

Administração Pública, sendo ela nacional ou estrangeira. Dessa forma, o Estado 

obteve um meio, de fato, para sancionar pessoas jurídicas de forma efetiva.85 Houve 

o surgimento, então, de duas modalidades de leniência: uma relativa às infrações de 

corrupção e a outra relativa às infrações licitatórias. 

 A Lei Anticorrupção prevê que a autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade pública terá o direito de celebrar acordos com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela prática de atos previstos na lei, desde que colaborem 

efetivamente com as investigações e processos administrativos, como explicita seu 

artigo 16:  

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá 
celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela 
prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração 
resulte: 
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e 
II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito 
sob apuração. 
§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se 
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em 
cooperar para a apuração do ato ilícito; 
II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração 
investigada a partir da data de propositura do acordo; 

                                            
84 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 203-204.  
85 SIMAO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na Lei Anticorrupção: 
histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 21.  
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III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 
permanentemente com as investigações e o processo administrativo, 
comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos 
processuais, até seu encerramento. 
2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 
sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá 
em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável. 
§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de 
reparar integralmente o dano causado. 
§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para 
assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. 
§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas 
jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, 
desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele 
estabelecidas. 
§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a 
efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do 
processo administrativo. 
§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a 
proposta de acordo de leniência rejeitada. 
§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica 
ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos 
contados do conhecimento pela administração pública do referido 
descumprimento. 
§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional 
dos atos ilícitos previstos nesta Lei. 
§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para 
celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem 
como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública 
estrangeira.86 

 

Já em seu artigo 1787, a LAC dispõe que a Administração Pública também 

poderá celebrar acordos quando os ilícitos possuírem relação com licitações, os 

chamados ilícitos licitatórios, previstos na Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações):  

Como observa Victor Aguiar de Carvalho:  

É difícil pensar em outra atividade governamental que ofereça mais riscos 
ou incentivos à corrupção do que as contratações públicas. Não bastasse o 
enorme volume financeiro em jogo, os objetivos das partes envolvidas no 
procedimento são diversos. O escopo da Administração na seara licitatória 
é o de promover a competição entre os interessados, de modo a adquirir ou 
contratar as obras, bens ou serviços por ela demandados sob as condições 
mais vantajosas possíveis. Já o interesse imediato do agente privado é 
outro: conquistar o contrato nos termos menos onerosos para si. É 
justamente nesse conflito de interesses entre Administração e particulares 
que surgem os incentivos à corrupção. O agente público pode incentivar 

                                            
86 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 16. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
87 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 17. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
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espaços para auxiliar alguns dos proponentes em troca de benefícios 
pessoais.88  
 

Contudo, mesmo os dois artigos evidenciando pontos diferentes dos acordos 

de leniência, não se deve concluir que o artigo 17 trata de uma nova espécie do 

acordo de leniência, sendo ela diversa do disposto no artigo 16. Tem-se, segundo 

Cristina Fortini, “uma possibilidade de favorecer a entidade signatária, ampliando, 

pois, a atratividade do ajuste, para prever benefícios outros que o escopo inicial do 

ajuste não contemplava.”89 Dessa forma, o artigo 17 trata das situações envolvendo 

a prática de ilícitos em licitações e contratos que, de igual maneira, estão retratadas 

na Lei Anticorrupção.90 

O Acordo de Leniência previsto na Lei Anticorrupção, segundo Bertoncini:  

É o ato administrativo bilateral e discricionário, firmado entre a autoridade 
competente, nacional ou legitimada, a defender a administração pública 
estrangeira, em razão de proposta formulada em primeiro lugar pela pessoa 
jurídica envolvida em atos lesivos à administração pública, definidos ou 
apontados na Lei nº 12.846/2013, mediante o compromisso de efetiva 
cooperação na identificação dos demais envolvidos e da obtenção célere de 
informações e documentos indispensáveis à apuração da verdade nas fases 
de investigação e do processo administrativo, isentando a proponente de 
sanções administrativa (publicação extraordinária de decisão condenatória) 
e judicial (proibição temporária de receber benefícios econômicos do Poder 
Público), e reduzindo-lhe a multa aplicável no processo administrativo, na 
senda de combater a corrupção na esfera pública e preservar a leal 
concorrência entre as pessoas jurídicas privadas.91 
 

A Lei Anticorrupção não deve ser interpretada de forma isolada, e sim dentro 

do que vem sendo chamado de “microssistema jurídico anticorrupção”92. Esse 

sistema é composto por todas as normas que, de forma direta ou indireta, têm o 

intuito de coibir e punir a prática de atos de corrupção. Tem-se como exemplo a Lei 

de Improbidade Administrativa, Lei Antitruste, Lei do Combate à Lavagem de 

                                            
88 CARVALHO, Victor Aguiar de. Corrupção nas contratações públicas: dois instrumentos analíticos 
para a detecção de indevidos incentivos. Revista Eletrônica da PGE-RJ, v. 1, p. 1-22, 2018, p. 5.  
89 FORTINI, Cristina. Comentários do artigo 17. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, 
Thiago (Coord.). Lei Anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017, p. 239.  
90 MARIN, Tâmara Padoim Marques. A Lei Anticorrupção e o Acordo de Leniência: uma análise do 
regime geral para a celebração desse instrumento. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 133.  
91 BERTONCINI, Mateus. Do acordo de leniência. In: CAMBI, Eduardo; GUARAGNI, Fábio (Orgs.). 
Lei anticorrupção: comentários à Lei nº 12.846/2013. São Paulo: Almedina, 2014, p. 220.  
92 Vide proposta n. 5, constante da campanha “10 medidas contra a corrupção”. Disponível em: 
<https://dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-medidas> Acesso em: 13 jul. 2021.  
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Dinheiro e, também, outras normas penais que tutelam os crimes executados contra 

a Administração Pública.93  

Enquanto a competência para a fiscalização dos ilícitos à ordem econômica 

centraliza-se no CADE, a competência para fiscalização dos ilícitos realizados contra 

a Administração Pública é mais complexa. Segundo Canetti, “não há concentração 

de competências, ou definição de um agente estatal capaz de isentar a aplicação de 

todas as penalidades envolvidas”.94 Na grande maioria dos acordos, o órgão que 

toma frente de todas as funcionalidades é o CGU (Controladoria-Geral da União). 

Esse ponto de não haver órgão definido especificamente é a problemática do 

trabalho em questão. 

Em seu artigo 2º95, há a previsão de que a celebração do acordo isentará a 

pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II96 e do inciso IV97 do artigo 19, que 

são: publicação extraordinária e proibição de receber incentivos, subsídios, 

subvenções, doações ou empréstimos de entidades públicas. Além disso, reduzirá 

em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável. É de extrema relevância destacar 

que o Acordo de Leniência, mesmo com a isenção de sanções e redução de multa, 

não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado 

(artigo 16, §3º98).   

O escopo subjetivo da LAC diz respeito à responsabilização da norma, que se 

restringe exclusivamente às pessoas jurídicas. Essa responsabilização da pessoa 

jurídica independe da comprovação de dolo e culpa de seu corpo diretivo ou sócios, 

                                            
93 SIMAO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na Lei Anticorrupção: 
histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 60-61. 
94 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 202.  
95 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 2º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
96 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 19. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
97 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 19. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
 
98 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 16. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
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o que determina caráter objetivo.99 Todavia, é necessário evidenciar que a pessoa 

jurídica pode ser considerada uma espécie de “ficção”, uma vez que ela somente 

pratica seus atos e exerce sua vontade através das pessoas que atuam em seu 

nome. Sendo assim, Canetti destaca:  

Vale ressaltar que o fato da responsabilidade jurídica das pessoas jurídicas 
ser objetiva não resguarda de todo as pessoas físicas contra a configuração 
de uma culpa ou dolo. É bem possível que, para a conformação da plena 
cooperação da pessoa jurídica, de acordo com os standards estabelecidos 
pela autoridade competente, haja necessidade de apresentação de dados e 
documentos que permitam ou ao menos facilitem a responsabilização 
subjetiva das pessoas físicas (diretores, administradores, empregados) 
perante outros órgãos e instâncias.100  
 

Há, ainda, possibilidade de extensão dos efeitos do acordo de leniência para 

as pessoas jurídicas que são integrantes do grupo econômico em questão. Isso 

acontecerá desde que essas pessoas jurídicas decidam por celebrar o ajuste 

conjuntamente, nas mesmas condições.101 

Quanto ao momento de celebração do acordo de leniência da Lei 

Anticorrupção, há duas possibilidades: pode ser anterior à instauração do processo 

administrativo de responsabilização (leniência prévia) ou no momento de tramitação 

do processo (leniência concomitante). Contudo, a lei não faz nenhuma espécie de 

distinção entre as duas modalidades em questão. A leniência firmada no curso do 

processo não é albergada pela LAC, uma vez que a norma autoriza o acordo 

somente ao primeiro que se qualificar.102 

Esse critério de primeiro colaborador, também chamado de “first come, first 

serve”, é um dos requisitos para a celebração do acordo com a pessoa jurídica. Sua 

funcionalidade consiste na não extensão dos efeitos da leniência àqueles que se 

proponham a cooperar em momento posterior à primeira denúncia recebida.103 

Os requisitos para um acordo podem ser classificados da seguinte forma: que 

a pessoa jurídica seja a primeira a indicar interesse de cooperar; que haja uma 

descontinuação na atividade ilícita considerada como objeto do acordo; que admita 
                                            

99 SIMAO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na Lei Anticorrupção: 
histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 29-30. 
100 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 217.  
101 DEMATTE, Flavio Rezende. Responsabilização das pessoas jurídicas por corrupção: a Lei nº 
12.846/2013 segundo o Direito da Intervenção. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 128.  
102 MARRARA, Thiago. Comentários ao artigo 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, 
Thiago (Coord.). Lei Anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017. P. 201.  
103 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 208. 
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sua participação; que coopere com o processo e, também, que arque com as 

despesas necessárias para a cooperação.104 

Deve-se citar, ainda, quais os fatores jurídicos essenciais para o bom 

funcionamento de um acordo de leniência. Segundo Marrara, necessita-se de 

transparência das partes; credibilidade do Estado e efetividade dos benefícios 

disponíveis.105 

Depois de realizadas as negociações, se o acordo não for firmado, as 

condutas relatadas não serão consideradas como confessadas pela pessoa 

jurídica.106 Há uma espécie de proteção. Ademais, mesmo que a regra geral dos 

acordos seja a publicidade, poderá ser atribuído o sigilo se durante as investigações 

ou processo administrativo houver essa necessidade (artigo 16, §6º107). Contudo, 

depois de finalizado o processo e, após a aplicação das devidas penalidades, o 

termo do acordo deverá se tornar público, uma vez que o regime democrático pede 

pelo escrutínio social acerca dos atos executados pelo Poder Público.108  

Se o acordo for descumprido, a pessoa jurídica irá integrar o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e ficará impedida de firmar novo acordo por 

03 (três) anos, que será contabilizado a partir da data que foi reconhecida pela 

Administração Pública o não atendimento do ajuste firmado.109 Segundo Fernanda 

Marinela, Fernando Paiva e Tatiana Ramalho “caso haja descumprimento por parte 

da pessoa jurídica, todos os atos, informações, depoimentos e documentos 

decorrentes da celebração do acordo terão plena validade e poderão ser utilizados 

no processo administrativo contra a pessoa jurídica infratora”.110 

                                            
104 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 208. 
105 MARRARA, Thiago. Comentários ao artigo 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella: MARRARA, 
Thiago (Coord.). Lei Anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017. P 198-199.  
106 DEMATTE, Flavio Rezende. Responsabilização das pessoas jurídicas por corrupção: a Lei nº 
12.846/2013 segundo o Direito da Intervenção. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 128.  
107 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 16. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
108 MACHADO, Pedro Antônio de Oliveira. Acordo de Leniência & a Lei de Improbidade 
Administrativa. Curitiba: Juruá, 2017. p. 178. 
109 DEMATTE, Flavio Rezende. Responsabilização das pessoas jurídicas por corrupção: a Lei nº 
12.846/2013 segundo o Direito da Intervenção. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015, p. 128.  
110 MARINELA, Fernanda; PAIVA, Fernando; RAMALHO, Tatiana. Lei anticorrupção: Lei nº 
12.846/2013, de 1º de agosto de 2013. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 201.  
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Mesmo havendo uma lei que define todas as peculiaridades do Acordo de 

Leniência já evidenciadas, há algumas inconsistências que deverão ser analisadas e 

que levam a uma insegurança jurídica quanto aos órgãos competentes para a 

celebração. Esses pontos serão trabalhados no capítulo seguinte.  

 

3.3. Acordo de Leniência do sistema financeiro nacional firmado pelo Banco 

Central (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

A última lei aprovada que disciplina sobre ilícitos administrativos nos moldes 

do acordo de leniência é a Lei nº 13.506/2017. Ela dispõe sobre o processo 

administrativo sancionador nas esferas de atuação do Banco Central do Brasil 

(BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).111 Esta expansão de 

entendimentos foi tentada através da Medida Provisória 784/2017. Ela não foi 

convertida em lei, contudo seu conteúdo foi inserido na lei em questão.  

A nova modalidade de acordo citada é chamada de “acordo administrativo em 

processo de supervisão” e conforme Canetti destaca, bebe muito da racionalidade 

encontrada nos acordos celebrados pelo CADE: 

Podem ser celebrados com pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a 
prática de infrações às normas legais ou regulamentares cujo cumprimento 
lhes caiba fiscalizar, com extinção de sua ação punitiva ou redução de um a 
dois terços da penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e permanente 
cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para o 
processo. Deve haver, para isso, a identificação dos demais envolvidos na 
prática da infração, “quando couber”, e a obtenção de informações e de 
documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação.112 
 

A lei trata de questões processuais do processo administrativo sancionador e, 

também, estipula meios alternativos para a solução de controvérsias que podem ser 

aplicadas em instituições financeiras, instituições supervisionadas pelo Banco 

Central do Brasil e as integrantes do Sistema de Pagamento Brasileiro. As técnicas 

                                            
111 BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Dispõe sobre o processo administrativo 
sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 14 de novembro de 2017. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm> Acesso em: 14 jul. 
2021.  
112 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 224-225. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm
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de investigação também podem ser aplicadas aos processos administrativos 

sancionadores da CVM.113 

Como já exposto, os acordos, segundo os artigos 30114 e 34115, podem ser 

celebrados tanto pelo Banco Central do Brasil, quanto pela Comissão de Valores 

Mobiliários. Além disso há, segundo a lei, o preenchimento obrigatório e cumulativo 

dos seguintes requisitos para que o acordo, de fato, aconteça: a pessoa jurídica em 

questão tem que ser a primeira a se qualificar; o envolvimento na infração exposta 

no acordo deve ser cessado; por conta do acordo, o Banco Central do Brasil não 

deve dispor de provas suficientes para prosseguir com a condenação administrativa 

das pessoas físicas ou jurídicas e a pessoa física ou jurídica tem que confessar 

participação no ilícito e cooperar.116 

Outrossim, quanto quem pode figurar como parte, cabem pessoas físicas e 

jurídicas. Sendo assim, além das instituições financeiras supervisionadas pelo 

BACEN, estão inclusas as pessoas físicas que compõem a administração, conselho 

fiscal, comitê de auditoria e, também, outras esferas de âmbito administrativo dessas 

entidades. Tem-se, então, o rol de todas as pessoas sujeitas à supervisão pelo 

BACEN e que, consequentemente, estão sujeitas às penalidades advindas do 

processo administrativo sancionador na autarquia.117 

Há nessa modalidade de acordo, assim como nos Acordos de Leniência 

concorrencial, um “termo de compromisso”. Ele é semelhante ao TCC formulado no 

direito de concorrência. Em princípio, ele surtirá efeitos apenas no âmbito do próprio 

Banco Central do Brasil. Esse “termo de compromisso” também pode ser celebrado 

pela CVM, em qualquer fase do processo administrativo e tem como finalidade fazer 

                                            
113 MARIN, Tâmara Padoim Marques. A Lei Anticorrupção e o Acordo de Leniência: uma análise do 
regime geral para a celebração desse instrumento. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 128.  
114 BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Artigo 30. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
115 BRASIL. Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017. Artigo 34. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13506.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
 
116 MARIN, Tâmara Padoim Marques. A Lei Anticorrupção e o Acordo de Leniência: uma análise do 
regime geral para a celebração desse instrumento. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 129.  
117 MATTOS FILHO. Memorando aos clientes. Bancos a serviços financeiros e contencioso 
administrativo de mercado. O novo regime sancionador do Banco Central e Comissão de Valores 
Mobiliários. Disponível em http://www.mattosfilho.com.br/Memorandos/171025_memotrib.pdf. Acesso 
em: 15 jul. 2021.  
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com que o compromissário cesse com qualquer tipo de atividade relacionada ao 

ilícito. Tanto nos termos de compromisso celebrados pelo BACEN, quanto nos 

firmados pela CVM, não há necessidade de confissão quanto à matéria de fato, nem 

em reconhecimento da conduta analisada. É o que demonstra o parágrafo único do 

artigo 14 e o parágrafo 6º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976.118 Com características 

citadas, o termo de compromisso pode tornar-se mais atrativo que os acordos de 

leniência.119 

Depois de cumprido o acordo, conforme exposto no artigo 90 da Circular nº 

3.857 de 14 de novembro de 2017, o signatário terá direito à redução de dois terços 

das penalidades aplicáveis na esfera administrativa, ou a extinção da ação punitiva 

da administração pública, quando a proposta do acordo administrativo em processo 

de supervisão tiver sido apresentada sem o conhecimento prévio da infração pelo 

Banco Central do Brasil. Ou terá direito à redução de um terço a três quintos quando 

o Banco Central tiver conhecimento prévio da infração: 

Art. 90. Declarado o cumprimento do acordo administrativo em processo de 
supervisão, será decretada pelo Banco Central do Brasil, em favor do 
signatário que primeiro se qualificar:  
I - a redução de dois terços das penalidades aplicáveis na esfera 
administrativa ou a extinção da ação punitiva da administração pública, na 
hipótese em que a proposta do acordo administrativo em processo de 
supervisão tiver sido apresentada sem que o Banco Central do Brasil 
tivesse conhecimento prévio da infração noticiada; ou  
II - a redução de um terço a três quintos das penas aplicáveis na esfera 
administrativa, na hipótese em que o Banco Central do Brasil tiver 
conhecimento prévio da infração noticiada.120 
 

Deve-se observar que a leniência financeira não isenta da responsabilidade 

penal, quando há indício de prática de crimes variados, como lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas, gestão temerárias, entre outros. Quando isso acontece, poderá 

ser deflagrada a persecução penal. Nessas situações pode ser realizada atuação 

conjunta entre instituições. Isso acontece quando é firmado um acordo de 

                                            
118 BRASIL. Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
119 AMARAL, Thiago Bottino do; VICTER, R. M. Incentivos à cooperação e o Acordo de Supervisão no 
âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM. Revista de Estudos Criminais, v. 69, p. 
139-169, 2018, p. 156.  
120 BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/htms/normativ/Circular3857.pdf?r=1>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
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colaboração premiada com o Ministério Público (Lei nº 12.850/2013) paralelo à 

assinatura da leniência bancária com o BACEN, por exemplo.121  

Há, também, possibilidade da rede de instituições ser alargada, como expõe 

Pedro Augusto Simões da Conceição “se, por exemplo, houver prejuízo para bancos 

públicos, o acordo pode ainda envolver a Advocacia Geral da União, ou, ao menos, 

pode-se tentar levar os efeitos do acordo administrativo e criminal para a esfera 

cível”.122 

Como os outros modelos de acordo já citados, o acordo de leniência 

financeiro também apresenta algumas problemáticas. Elas serão trabalhadas no 

capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

4. AS DIFICULDADES INSTITUCIONAIS ACERCA DA LEGITIMIDADE PARA 

CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE LENIÊNCIA  

Como visto anteriormente, os acordos de leniência, com a busca por sua real 

efetividade, demandam de uma dosimetria de incentivos.123 Essa dosimetria precisa 

existir uma vez que, ao mesmo tempo que o acordo possibilita facilidades para o 

particular beneficiário e para o Poder Público, também pode gerar riscos. Se o 

acordo for despido de fiscalização para verificar o cumprimento do particular 

envolvido, torna-se provável uma deslegitimação do instituto e, também, a 

impunidade dos agentes infratores. Contudo, se for possibilitado um acesso mais 

desimpedido, seu uso pode ser sinônimo de induzimento a atividades delitivas.124 

                                            
121 MARIN, Tâmara Padoim Marques. A Lei Anticorrupção e o Acordo de Leniência: uma análise do 
regime geral para a celebração desse instrumento. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 130.  
122 CONCEIÇÃO, Pedro Augusto Simões da. Lei de leniência bancária traz reflexos para crimes 
financeiros. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-nov-30/pedro-conceicao-lei-leniencia-
bancaria-impacta-crimes-financeiros>. Acesso em: 15 jul. 2021.  
123 MARRARA, Thiago. Sistema brasileiro de defesa da concorrência: organização, processos e 
acordos administrativos. São Paulo: Atlas, 2015. P. 339.  
124 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 239. 
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Fica claro, portanto, que os acordos devem ser muito bem definidos em lei, para que 

o ápice da sua efetividade aconteça.  

Como demonstra Canetti:  

Um programa de leniência, para que tenha efetividade, deve harmonizar-se 
e adequar-se ao cenário jurídico em que se situa. Precisa contar com 
fatores normativos e institucionais que transmitam previsibilidade, 
segurança e vantajosidade ao instrumento, para que os agentes privados 
possam realizar o sopesamento quanto aos custos e benefícios envolvidos 
na autodelação.125   

 Das espécies de acordo já estudadas no presente trabalho, pode-se dizer que 

a que apresenta maiores percalços quanto a legitimidade dos órgãos para sua 

celebração é o Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção. Isso acontece devido a 

falta de clareza na definição quanto à amplitude de seu alcance, à competência para 

sua celebração e, também, às consequências da celebração. Há uma pluralidade de 

instrumentos normativos, de autoridades e de instituições envolvidas no âmbito dos 

acordos de leniência da LAC.126 

 Enquanto isso, o acordo de leniência concorrencial e o acordo de leniência do 

sistema financeiro nacional possuem uma definição em lei mais clara e, 

consequentemente, com uma maior facilidade na aplicação. O primeiro deles é 

celebrado por meio da Procuradoria-Geral do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e o outro é firmado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

 O sucesso dos acordos no âmbito do CADE acontece uma vez que o 

programa foi realmente aprimorado, já que, de todos, é o mais antigo. Houve um 

incremento nos incentivos para a propositura dos acordos por particulares e o 

aumento do escopo das mitigações da pena para outros tipos legais.127  

 Quanto a LAC, identifica-se uma certa vagueza na redação legal junto à 

existência de múltiplos órgãos responsáveis pela defesa do patrimônio público. Isso 

gera uma zona de intercessão de conflitos de atribuições que não são solucionados 

com a norma em questão.128 

                                            
125 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 240. 
126 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 240. 
127 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 242. 
128 LAMY, Anna Carolina Pereira Cesarino Faraco. Reflexos do acordo de leniência no processo 
penal: a implementação do instituto ao direito penal econômico brasileiro e a necessária adaptação 
ao regramento constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.  
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Contudo, mesmo com a melhor aplicabilidade dos outros dois sistemas de 

leniência, ainda há descompassos neles. Como em algumas situações há a 

persecução no âmbito penal dos agentes privados, tem-se a competência 

institucional do Ministério Público. Essa situação divide opiniões. Enquanto uma 

parte da doutrina defende que a celebração de acordo que abrangesse aspectos 

penais evidenciaria uma infringência sobre as atribuições constitucionais do 

Ministério Público, a outra parte defende a unicidade do Estado e a necessidade da 

tutela da confiança do indivíduo signatário que se autodelata.129  

Quanto aos programas do CADE, da Lei Anticorrupção e do sistema 

financeiro nacional é possível o seguinte questionamento: como se daria o 

relacionamento entre os diversos instrumentos de leniência se, muitas vezes, eles 

são colocados em posição sobreposta ou até colidente?  

Esse questionamento apenas destaca as dificuldades existentes nos acordos, 

que desmotivam e inviabilizam a sua celebração. As incertezas, para o particular, 

podem desincentivar a procura pela colaboração e, para o Estado, com a ação 

desarticulada, há uma multiplicidade de investigações ou processos administrativos 

e judiciais que serão inutilizáveis. Consequentemente, há a possibilidade de acordos 

de leniência infrutíferos. Dessa forma, a diminuição dos cursos da persecução 

punitiva do Poder Público, que é o intuito do acordo de leniência, não seria 

alcançada.130 

 Alguns autores, diante da multiplicidade de órgãos envolvidos, defendem a 

ideia de que há uma faceta benéfica nessa situação. Segundo eles, a diversidade de 

métodos possibilita uma especialização para que as entidades de controle se 

complementem no que diz respeito aos atos de corrupção. Para eles, há certa 

                                                                                                                                        

 

ência no processo penal: a implementação do instituto ao direito penal econômico brasileiro e a 
necessária adaptação ao regramento constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. P. 187-188.  
129 BRASIL. Ministério Público Federal. Estudo Técnico nº 01/2017 – 5ª CCR do Ministério Público 
Federal, p.46. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/guia-pratico-
acordo-leniencia/. Acesso em: 26 ago 2021. 
130 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 249. 
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facilidade em detectar e corrigir as falhas e omissões de um órgão com a 

observação de atuação de outro órgão.131 

 Contudo, há posicionamento contrário. Segundo Clemens e Cook:  

(...) a multiplicidade institucional tem o potencial de gerar uma contradição, 
isto é, as regularidades comportamentais observadas em uma instituição 
são desafiadas por padrões de comportamento contraditórios seguidos por 
outra instituição (tradução livre).132  
 

Seguindo o mesmo entendimento, é possível dizer que a multiplicidade de 

atores tem a função apenas de dificultar as celebrações dos mesmos. Isso acontece, 

porque os acordos dependem de garantia de previsibilidade e transparência para 

que obtenha sucesso em sua celebração.133 

 

4.1. Conflitos normativos e institucionais  

O maior problema do acordo de leniência da Lei federal 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção – LAC) diz respeito à previsão de quem, de fato, tem competência 

para celebrar o acordo. Pode-se dizer que não se definiu um ente específico que 

detenha todo o poder sancionador e competência para celebração dos acordos. 

Dessa forma, o poder sancionador fica dividido em vários órgãos e instituições 

distintas, como tribunais de contas, Administração Pública, Parquet, etc.134 

Na Lei Anticorrupção não há uma definição de quem possuiria a competência 

para celebrar um acordo que esclarece a prática de ilícitos que afetam bem jurídicos 

de dois ou até mais entes federativos. A competência fica aberta para as 

autoridades máximas de cada órgão ou entidade pública, como define o caput do 

artigo 16 da Lei 12.846/2013: 

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá 
celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela 
prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as 

                                            
131 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Controladoria-Geral da União: uma agência anticorrupção? In: 
PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani de (coord.). Controle da administração pública. 
Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 323-331, p. 329.  
132 PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey D.; CORREA, Izabela. The Brazilian Clean Company 
Act: Using Istitutional Multiplicity for Effective Punishment (October 13, 2015). Osgoode Legal Studies 
Research Paper n. 48/2015. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2673799>. Acesso em: 28 jul. 
2021.  
133 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 249. 
134 PETRELLUZZI, Marco Vinicio; RIZEK JUNIOR, Rubens Namam. Lei Anticorrupção: origens, 
comentários e análise da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p.95.  
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investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração 
resulte: (...).135 
 

Marrara expõe, sobre tal problemática, que a lei:  

Não conferiu grande atenção aos problemas de articulação organizacional e 
processual, deixando de lado os problemas de atos infrativos com efeitos 
lesivos e complexos. A legislação não faz uma diferenciação entre a 
celebração isolada e a celebração conjunta de acordos de leniência, não 
trata da cooperação entre entes lesados simultaneamente por uma mesma 
prática infrativa, nem cuida da cooperação entre entidades responsáveis por 
diferentes tipos de responsabilização.136  
 

Carvalhosa discorre que a atribuição da competência deve ser afeta aos 

“órgãos correcionais e disciplinares dos entes implicados”, em razão de sua 

presumida independência frente às “autoridades máximas”, por estarem investidos 

de deveres investigativos e administrativamente judicantes.137 

Ainda há problemática no que tange à acordos que configurem 

simultaneamente mais de uma espécie de ilícito. Deve-se questionar de quem seria 

a competência, por exemplo, nos acordos de leniência que tratem de maneira 

simultânea ilícito concorrencial e ato de corrupção, ou, até mesmo, ato de corrupção 

com ofensa ao sistema financeiro nacional. Fica claro que não há previsão 

normativa para tal. Na lei não se encontra um sistema normativo que harmonize as 

diferentes espécies de leniência. Sendo assim, os acordos podem colidir entre si e 

criar incentivos insuficientes que impeçam a celebração de qualquer um dos três 

instrumentos.138 

Mesmo com os problemas evidentes, conclui-se que o Direito Público, com a 

criação de leis autônomas e sobrepostas, que têm como finalidade distribuir as 

competências de investigação, aplicação a punição de muitos órgãos, criou-as com 

a ideia de que a atuação concomitante de controladores autônomos diminuiria o 

                                            
135 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
136 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, Thiago (Coord.). Lei anticorrupção comentada. Belo 
Horizonte: Fórum, 2017, p. 209.  
137 CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 391.  
138 FRAZAO, Ana. Direito antitruste e direito anticorrupção: pontes para um necessário diálogo. In: 
FRAZAO, Ana (Org.). Constituição, Empresa e Mercado. Brasília: FD/UnB, 2017. p. 26.  
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risco dos infratores escaparem ilesos.139 Contudo, o que de fato acontece, é uma 

disputa de poder entre os entes que gera, consequentemente, resultados negativos 

para a Administração Pública. É o que demonstra Marques Neto e Palma:  

Logo após a edição da Lei Anticorrupção, uma disputa entre Controladoria-
Geral da União e Ministério Público Federal se instaurou em torno da 
titularidade do instrumento do acordo de leniência. Por um lado, a CGU com 
base no texto da lei afirma ser, por determinação legal, titular da 
competência para celebração do acordo de leniência. Por outro lado, o MPF 
se insurgia contra essa interpretação, reafirmando a sua posição de 
liderança nas investigações de combate à corrupção. Mais do que a 
titularidade da competência para celebração de acordo de leniência, estava 
em jogo o poder institucional, ou seja, qual instituição dispõe de maior poder 
e, assim, colocar-se-ia à frente das demais nas atividades de investigação. 
Diante dessa disputa, o acordo de leniência da Lei Anticorrupção restava 
inutilizado, pois o acordo celebrado no âmbito da CGU não interdita a 
atuação do MP. Valendo-se da confissão da pessoa jurídica no acordo de 
leniência, o MP pode ajuizar ação civil pública ou ação de improbidade 
administrativa em face do leniente. Do mesmo modo, poderia o MP firmar 
um acordo (por exemplo, no bojo de uma delação premiada ou de um termo 
de ajustamento de conduta) e depois a CGU vir a declarar a empresa 
acoimada pelo Parquet como inidônea, por exemplo.140 
 

 Cabe destacar que, no Brasil, há um número considerável de instituições 

encarregadas do combate à corrupção. Ministério Público, Polícia Federal, 

Controladoria-Geral da União, tribunais de contas, entre outros. É possível dizer, 

portanto, que se tem uma “empreitada multi-institucional” e os esforços de 

cooperação tornam-se fundamentais. Não basta que apenas os órgãos com maior 

destaque na mídia atuem no combate à corrupção.141 Quando há um conflito entre 

os órgãos é possível que cada um dos entes se coloque à frente dos demais 

interesses em jogo e tente resguardar a sua própria competência.142 

 Quanto aos órgãos com maior destaque na mídia, citados acima, merece 

destaque as críticas ao “clima de espetacularização” referentes à atuação do 

                                            
139 SUNDFELD, CARLOS ARI. Controle sabotando o controle. JOTA. Coluna Controle Público, São 
Paulo, 22 mar. 2017. 
140 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Os sete impasses 
do controle da administração pública no Brasil. In: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani 
de (coord.). Controle da administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 32.  
141 MOHALLEM, Michael; RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Diagnóstico institucional: primeiros 
passos passa um plano nacional anticorrupção. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro 
da Fundação Getúlio Vargas, 2017. 159 p, p. 146. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18167>. Acesso em: 28 jul. 2021.  
142 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Ata nº 49, de 9 de dezembro de 2014. Sessão 
extraordinária. Disponível em: 
<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/CONSES/TCU_ATA_0_N_2014_49.pdf>. Acesso em: 28 
jul. 2021.  
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Ministério Público e do Judiciário no combate à corrupção no Brasil. A atuação da 

mídia acaba tendo grande influência no emprego, sem influências externas, do 

direito penal, uma vez que o apoio popular se coloca em uma posição necessária 

para o curso das investigações.143 

 No âmbito de competência da União, o parágrafo 10º, do artigo 16 dispõe que 

a “Controladoria-Geral da União – CGU é o órgão competente para celebrar os 

acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de 

atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.” A disposição foi 

reiterada pelo artigo 29 do Decreto Regulamentar nº 8.420/2015144, que trata da Lei 

Anticorrupção.  

 Na esfera do poder público federal, os acordos de leniência têm sido firmados 

por meio da Controladoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União, que 

possui núcleo específico para negociação e definição dos termos do acordo.  

 No que diz respeito à União, Mendonça destaca que, “hoje, o grande número 

de empresas são não familiares, com programas de integridade que foram capazes 

de identificar ilícitos, e que querem reporta-los ao Estado”.145 Nota-se uma 

estruturação relevante do Poder Público Federal.  

 Entretanto, se tratando dos Estados e Municípios, há problemas quanto a 

estruturação dos órgãos de controle e quanto as lacunas legislativas referentes ao 

ente legitimado para firmar acordo de leniência nessas esferas.146 Dessa forma, 

segundo Victor Alexandre Pereira, uma possível solução nesse âmbito seria a 

regulamentação da Lei Anticorrupção para que fosse prevista a indicação de órgão 

concorrencial e disciplinar próprio, suficientemente autônomo e independente, para 

                                            
143 FERREIRA, Tainá Ferreira e. Uma guerra contra a corrupção: da lava jato às dez medidas contra 
a corrupção do Ministério Público Federal in Criminologias e Política Criminal II, Florianópolis, 2016.  
144 BRASIL. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Artigo 29. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm>. Acesso em: 27 de 
agosto de 2021. 
145 MENDONÇA, André Luiz. Boa-fé é a base de negociação de acordo de leniência, diz advogado-
geral da União. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jan-
09/boa-fe-base-negociacao-acordo-leniencia-agu. Acesso em: 28 jul. 2021.  
146 MARIN, Tâmara Padoim Marques. A Lei Anticorrupção e o Acordo de Leniência: uma análise do 
regime geral para a celebração desse instrumento. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 153. 
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cada um desses entes federativos e com o objetivo de oficializar os acordos de 

leniência.147  

 O Tribunal de Contas da União tem como função tutelar o ressarcimento ao 

erário, mesmo que esse ressarcimento tivesse a função de obstaculizar o efetivo 

cumprimento ou celebração de novos acordos. Já o Ministério Público teria seu foco 

voltado para os choques entre os programas de leniência e suas competências 

constitucionais nas matérias criminal e cível.148 Fica claro evidenciar que tanto o 

TCU quanto o MPF já fizeram manifestações acerca dos acordos de leniência 

celebrados pela CGU. Tais institutos defendem a ideia de que os acordos 

celebrados pela CGU deveriam contar, nas negociações, com representantes de 

cada um desses órgãos.  

 Como “resposta”, o TCU editou Instrução Normativa nº 74/2015, hoje 

revogada, e o Ministério Público publicou Estudo Técnico nº 01/2017 – 5ª CCR.149 

Segundo tal estudo técnico há uma “heterogeneidade das situações em que estão a 

pessoa jurídica infratora, como parte privada disposta a colaborar, de um lado, e a 

Administração Pública, de outro.” Defende, ainda, que a negociação de um acordo 

deveria corresponder a um termo único, contemplando os interesses dos 

celebrantes e do ente estatal. Em uma investigação que necessitasse de ações 

controladas, quebra de sigilo, busca e apreensões, a participação do Parquet seria 

necessária. 

 Diante do exposto, torna-se possível evidenciar que muitas instituições estão 

no processo de incorporação da ideia de que para um programa eficiente de acordo 

de leniência faz-se necessário uma atuação coerente e coordenada da 

Administração Pública. Com isso, há alguns movimentos que possuem esse objetivo 

como primordial. Canetti menciona três deles:  

(i)A edição da Portaria Interministerial nº 2.278/2016, entre a CGU e a AGU, 
que busca coordenar a atuação dos dois órgãos durante a negociação dos 
acordos de leniência de competência do primeiro ente;  

                                            
147 PEREIRA, Victor Alexandre El Khoury M. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção (Lei nº 
12.846/2013). Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 5, n. 9, p. 79-113, 
jan/jun. 2016. p. 91.  
148 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 257. 
149 BRASIL. Ministério Público Federal. Estudo Técnico nº 01/2017 – 5 ª CCR.Brasília, de setembro 
de 2017. Disponível em: 
<https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/mpf_estudo_tecnico_acordo_leniencia_e_seus_efeit
os.pdf>. Acesso em: 28 jul.2021.  
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(ii)A crescente preocupação do TCU em resguardar a lógica premial dos 
acordos de leniência também nos processos administrativos de sua 
competência;  
(iii)A prática adotada pelo Ministério Público Federal, no sentido de celebrar, 
ele mesmo, acordos sui generis (a que denominou, também de “leniência”) 
que englobem outras esferas de responsabilização que pudessem infirmar a 
atratividade do programa de leniência da CGU (e.g sanções decorrentes da 
Lei de Improbidade Administrativa, efeitos criminais, e interface com outros 
entes de controle, como o CADE).150  
 

Tem-se, portanto, uma lei relativamente omissa quanto a competência para 

celebração do acordo. Diante disso, muitos órgãos entram em uma espécie de 

conflito sobre quem melhor se encaixa para o andamento do acordo específico. Tal 

situação gera empecilhos, uma vez que, em alguns casos, há diferenciação de 

manejo entre os órgãos e a pessoa jurídica e, também, entre as penas e multas 

aplicadas. Contudo, com as controvérsias existentes, muitas medidas e 

entendimentos vem sendo tomados para que os órgãos possam atuar em conjunto 

ou em complementação, o que tornará a Administração Pública mais eficiente.  

 

4.2. Tentativa de atuação coerente e coordenada da Administração Pública 

 

4.2.1. Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU)  

Como já mencionado anteriormente, há alguns movimentos realizados pelas 

instituições que têm como objetivo a atuação em conjunto da Administração Pública. 

Eles serão trabalhados a seguir.  

Quanto aos acordos de leniência da Lei federal nº 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), a AGU e a CGU, conjuntamente, celebraram a Portaria 

Interministerial nº 2.278/2016.151 Essa portaria revogou parte da Portaria nº 

910/2015, regulada apenas pela CGU. Através dela demonstrou-se uma 

“cooperação interinstitucional”, na qual foi explicitado que um representante indicado 

pela AGU deveria fazer parte da mesa de negociações de programas de leniência 

da seara anticorrupção. Através dessa nova postura haveria um aumento da 

                                            
150 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 260. 
151 BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria interministerial nº 2.278, de 15 de dezembro de 2016. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-
278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
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segurança jurídica dos proponentes dos acordos no que diz respeito à vinculação 

dos dois órgãos.152 

Na Portaria nº 910/2015, no que diz respeito ao andamento dos acordos, 

depois de apresentada a proposta de acordo de leniência, o Secretário Executivo da 

CGU designaria, por despacho, comissão responsável pela negociação do acordo, 

composta por, no mínimo, dois servidores públicos efetivos e estáveis. É o que 

demonstra o artigo 29, em seu inciso I.153 A Portaria atual tem entendimento diverso. 

O Secretário-Executivo da CGU, após receber a proposta de acordo de leniência, 

deverá comunicar à Advocacia-Geral da União. A AGU indicará um ou mais 

advogados públicos para comporem a comissão de negociação juntamente com dois 

servidores públicos efetivos e estáveis da CGU, no mínimo. É o que demonstra o 

parágrafo 2º do artigo 3º e o inciso I do artigo 4º.  

2º O Secretário-Executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União - CGU, após recebida a proposta de acordo 
de leniência, comunicará à Advocacia-Geral da União, que indicará um ou 
mais advogados públicos para comporem a comissão de negociação de 
eventual acordo de leniência, a ser designada nos termos do inciso I do art. 
4º desta Portaria 
Art. 4º Uma vez assinado o Memorando de Entendimentos, o Secretário-
Executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-
Geral da União - CGU: 
I - designará, mediante despacho, comissão responsável pela condução da 
negociação do acordo, composta por, no mínimo, dois servidores públicos 
efetivos e estáveis do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União - CGU, bem como por membros indicados 
pela Advocacia-Geral da União.154 

 

Pode-se dizer que, após a elaboração da norma, houve uma “divisão de 

tarefas internamente à comissão de negociação”.155 Sendo assim, a participação 

ativa da AGU serve para assegurar o proponente em relação à possíveis 

questionamentos judiciais e intepretações conflitantes entre AGU e CGU.156 Dessa 

                                            
152 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 261. 
153 BRASIL. Controladoria Geral da União. Portaria CGU nº 910, de 07 de abril de 2015. Disponível 
em: <https://www.legiscompliance.com.br/legislacao/norma/4>. Acesso em: 21 de agosto de 2021. 
154 BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria interministerial nº 2.278, de 15 de dezembro de 2016. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24782775/do1-2016-12-16-portaria-interministerial-n-2-
278-de-15-de-dezembro-de-2016-24782619>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
155 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 261. 
156 BRASIL. Advocacia-Geral da União (AGU). Consultoria-Geral da União (CGU; Brasil. Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). Consultoria Jurídica (Conjur). Parecer n. 
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forma, os acordos de leniência celebrados no âmbito federal pela CGU são 

assinados de maneira conjunta pela CGU e pela AGU.  

 

4.2.2 Tribunal de Contas da União (TCU) 

No que concerne à atuação do TCU (Tribunal de Contas da União) nos 

acordos de leniência abarcados pela LAC há diversos entendimentos, uma vez que 

medidas provisórias já foram criadas com o objetivo de disciplinar sua atuação, 

mesmo a Lei nº 12.846/13 não tendo feito qualquer previsão acerca da participação 

dos Tribunais de Contas na celebração dos acordos. Isso acontece por conta do que 

é disciplinado na Constituição Federal. Em seu artigo 71 evidencia-se que o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União. Esse controle é efetivado através da instauração de processos 

administrativos específicos e aplicação, de forma independente, de sanções, sendo 

elas a fixação de multas e a condenação administrativa de reparar o dano causado 

ao erário:157 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:  
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a 
contar de seu recebimento;  
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;  
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as 
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 
concessório;  
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e 
demais entidades referidas no inciso II;  
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo;  

                                                                                                                                        

00287/2018/conjur-cgu/cgu/agu, 2018. Disponível em: 
<https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/45751>. Acesso em: 21 de agosto de 2021. 
157 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 160. 
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VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;  
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre 
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;  
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 
entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;  
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;  
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;  
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 
apurados.  
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as 
medidas cabíveis. 
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa 
dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal 
decidirá a respeito. 
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo. 
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e 
anualmente, relatório de suas atividades.158 
 

 Sendo assim, como bem explicitado por Benjamim Zymler e Francisco Sérgio 

Maia Alves “como é cedido, as atribuições do TCU têm sede constitucional, motivo 

pelo qual não é possível uma lei ordinária limitar o exercício da função de controle 

externo ou alterar a divisão de competências estabelecidas pelo poder 

constituinte.”159 

Tem-se como exemplo das modificações tentadas a Medida Provisória nº 

701/2015160, que gerou o acréscimo do §14 ao artigo 16 da LAC e expos que o 

acordo de leniência, após sua celebração, fosse remetido ao TCU para as 

providências relativas à competência do mesmo. Contudo, essa medida foi 

revogada, tendo o artigo sido suspenso, perdendo a validade.  

Houve, também, a edição da Instrução Normativa nº 74/2015, atualmente já 

revogada. Segundo as considerações da Instrução Normativa, a celebração dos 
                                            

158 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 de agosto de 2021. 
159 ZYMLER, Benjamim; ALVES, Francisco Sérgio Maia. Acordos de Leniência e o papel do TCU. 
Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 20, n. 107, p 153-168, jan/fev. 2018. P. 157.  
160BRASIL. Câmara dos Deputados. Medida Provisória 701/2015. Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2058404>. Acesso em: 
27 de agosto de 2021.  
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acordos estaria abarcada pelas competências do TCU, “por não afastar a reparação 

do dano ao erário.”161 De acordo com ela, ainda, a autoridade referenciada como 

responsável pela celebração do acordo deveria encaminhar ao TCU, primeiramente, 

a documentação arrolada antes mesmo da efetiva celebração do acordo.162 Outros 

documentos também tidos como necessários de acompanhamento a fiscalização 

também deveriam ser encaminhados.163 Para Valdir Moysés Simão e Marcelo 

Pontes Vianna, o TCU, com essa Instrução Normativa, moveu para si, tendo ele 

desejado ou não, o protagonismo nos acordos.164 

Segundo o artigo 3º da referida Instrução Normativa, ocorreu uma 

transformação com a aprovação pelo TCU de cada uma das etapas de celebração 

dos acordos para a etapa subsequente das tratativas realizadas pela CGU, em 

condição de eficácia. Já o artigo 4º explicitava sobre multas referentes ao 

descumprimento de prazos para a submissão da documentação em questão. 

Contudo, a normatização também foi revogada. 

Com base no princípio do contraditório, o Partido Popular Socialista (PPS) 

ingressou com ação direta de inconstitucionalidade nº 5294 questionando a IN nº 

74/2015, com a utilização do argumento de que o TCU inovou no ordenamento 

jurídico ao criar uma competência inédita consubstanciada em um controle prévio da 

conduta da CGU, na celebração dos acordos de leniência de sua competência.165 

                                            

161 AMORA, Dimmi. WIZIACK, JULIO. Impasse entre TCU e procuradores ameaça acordos com 
empresas. Folha de São Paulo, 13 out. 2016. Disponível em: 
https://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1822317-impasse-entre-tcu-e-procuradores-ameaca-
acordos-com-empresas.shtml. Acesso em: 4 ago. 2021.  
162 ALVES, Francisco S. M. Análise da Jurisprudência do Controle dos Acordos de Leniência da Lei 
Anticorrupção Empresarial pelo Tribunal de Contas da União. Revista da AGU, v. 17, n. 2, 2018, p. 
170-173. 
163 ALVES, Francisco Sérgio Maia. Análise da Juridicidade do controle dos acordos de leniência da lei 
anticorrupção empresarial pelo tribunal de contas da União. Revista da AGU, v. 17, n. 2, 2018. 
164 SIMAO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na lei anticorrupção: 
histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan, 2017. p. 180.  
165 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5294/DF – DISTRITO 
FEDERAL 0000985-55.2015.1.00.0000. Relator: Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 
11/11/2019. Data de Publicação: DJe-252 21/11/2019. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/782988794/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5294-
df-distrito-federal-0000985-5520151000000>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
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A Medida Provisória nº 703/2015166 também pode ser destacada como 

exemplo. Entretanto, cabe mencionar que ela não foi convertida em lei. Como expõe 

Marim, as alterações operadas pela Medida Provisória:  

Dentre outras questões, dispôs que os órgãos de controle interno pudessem 
celebrar o acordo de leniência com pessoas jurídicas responsáveis pela 
prática dos atos e pelos fatos investigados e previstos nesta Lei que 
colaborem efetivamente com as investigações e com o processo 
administrativo, sendo que o instrumento poderia ser firmado de forma 
isolada ou em conjunto com o Ministério Público ou com a Advocacia 
Pública.167  
 

Esta Medida Provisória previu a remessa do acordo de leniência ao TCU após 

a sua celebração. Torna-se possível o entendimento de que esse procedimento 

poderia configurar uma limitação à atuação dos órgãos do controle de contas, por 

submeter a participação do órgão a um momento seguinte à celebração dos 

acordos. Assim, como demonstra Pereira, significa dizer que “o Poder Executivo 

pudesse estabelecer a forma como o controle externo pode exercer suas 

competências.”168 

A Medida Provisória em questão tinha o intuito de alterar a questão da 

isenção de penalidades, que passaria a ser total às pessoas jurídicas investigadas e, 

também, a reparação do dano causado ao erário, que consideraria a capacidade 

econômica da pessoa jurídica envolvida e tornaria a reparação facultativa.169 

Há estudiosos que defendem entendimento diversificado, por terem a visão 

de que o TCU não possui competência para fiscalizar os atos. É o que demonstra 

Alves:  

Não é possível depreender, a partir das disposições constitucionais 
pertinentes ao controle de atos e contratos administrativos, a competência 
do TCU para fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade de 
acordos de leniência da lei anticorrupção empresarial, uma vez que tais 
contratos administrativos não são praticados no âmbito da atividade de 
administração e gestão de bens, dinheiros e valores públicos que resultem 
receita e despesa pública, nem são potencialmente aptos a causar perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Embora o 
TCU seja competente para fiscalizar e acompanhar os atos de gestão 

                                            

166 BRASIL. Câmara dos Deputados. Medida Provisória nº 703/15. Disponível em: 
<https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/124535>. Acesso em: 4 
de agosto de 2021. 
167 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 155. 
168 PEREIRA, Victor Alexandre El Khoury M. Acordo de leniência na Lei Anticorrupção (Lei nº 
12.846/2013). Revista Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, ano 5, n. 9, p 79-113, 
jan/jun. 2016. p. 83.  
169 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 157-158. 
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praticados pelos órgãos do sistema de controle interno federal no âmbito de 
sua função administrativa, ele não possui a atribuição constitucional de 
controlar e acompanhar os atos de controle. O TCU não é uma instância de 
supracontrole, que fiscaliza a legalidade e a legitimidade dos atos da 
administração praticados no âmbito da função de controle.170 
 

Depois de variadas tentativas de alterar a lei que diz respeito aos acordos de 

leniência da seara anticorrupção, o TCU, na conjuntura atual, editou a Instrução 

Normativa nº 83/2018, que é a mais recente. Com a leitura de seus artigos observa-

se o entendimento de fato sobre o seu funcionamento:  

Art. 1º A autoridade celebrante dos acordos de leniência objeto desta 
instrução normativa deverá, em até cinco dias úteis, informar ao Tribunal de 
Contas da União a instauração de processo administrativo específico de 
reparação integral do dano de que trata o art. 13 da Lei 12.846/2013, bem 
como de procedimento administrativo para celebração de acordo de 
leniência, previsto no art. 16 do referido diploma legal. 
Art. 2º O Tribunal de Contas da União poderá requerer, a qualquer tempo, a 
fim instruir os processos de controle externo, informações e documentos 
relativos às fases do acordo de leniência; 
§ 1º Nenhum dos documentos de que trata o caput poderá ser sonegado ao 
Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 42 da Lei 8.443, de 1992; 
§ 2º No âmbito do Tribunal de Contas da União, sob pena de falta grave, as 
autoridades e servidores que tiverem acesso aos documentos, relativos a 
acordos de leniência, deverão zelar pela confidencialidade das informações, 
sendo a eles aplicado procedimento que lhes assegure o sigilo. 
Art. 3º A fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre os acordos de 
leniência seguirá, no que couber, o rito das demais ações de controle e será 
realizada de acordo com as diretrizes do Plano de Controle Externo, 
considerando os critérios de risco, materialidade e relevância. 
Art. 4º As autoridades celebrantes do acordo de leniência poderão ser 
responsabilizadas pela inclusão de cláusulas ou condições que limitem ou 
dificultem a atuação do Tribunal de Contas da União, bem como a eficácia e 
a execução de suas decisões, nos termos da Lei 8.443, de 1992. 
Parágrafo único. Estão abrangidas pelo disposto no caput as cláusulas que 
impeçam ou dificultem a execução judicial dos títulos executivos 
constituídos pelas deliberações do Tribunal de Contas da União.171 
 

Além disso, segundo o Acórdão 483/2017, que teve como Relator o Ministro 

Bruno Dantas, há certa necessidade que os órgãos de controle atuem de forma 

coesa. O agente privado que fornecer informações eficientes para a apuração do 

Tribunal de Contas e reconhecer sua participação nos ilícitos, terá essas atitudes 

interpretadas como fator atenuante no que diz respeito às penalidades. Dando 

                                            
170 ALVES, Francisco Sérgio Maia. Análise da Juridicidade do controle dos acordos de leniência da lei 
anticorrupção empresarial pelo tribunal de contas da união. Revista da AGU, v. 17, n. 2, 2018, p. 178. 
171 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Instrução Normativa nº 83, de 12 de dezembro de 2018. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57496575/do1-2018-12-31-instrucao-normativa-n-83-de-
12-de-dezembro-de-2018-57496397>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 



55 

 

 

  

seguimento ao entendimento exposto, o relator também destaca que não se deve 

inviabilizar as atividades econômicas da empresa que mais tiver colaborado com as 

apurações. O ressarcimento ao erário dessas empresas seria feito de maneira 

diferenciada. Contudo, em troca dos benefícios citados, a sociedade teria que 

assumir compromissos:172 

ACOMPANHAMENTO. AUDITORIA DE CONFORMIDADE NOS 
CONTRATOS DE ELETROMECÂNICA DA UTN DE ANGRA 3. FRAUDE À 
LICITAÇÃO. ANÁLISE DAS AUDIÊNCIAS DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. 
CONFIRMAÇÃO DOS FATOS POR PARTE DE UMA DAS 
RESPONSÁVEIS E EFETIVA CONTRIBUIÇÃO PARA AS APURAÇÕES 
EM CURSO. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO REFLEXO NOS 
PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO DOS ACORDOS FIRMADOS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATENUAÇÃO DA PENA EM 
VIRTUDE DA COLABORAÇÃO PARAS AS APURAÇÕES EM CURSO. 
APLICAÇÃO ÀS EMPRESAS CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, 
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, TECHINT ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO E UTC ENGENHARIA DA SANÇÃO DE INIDONEIDADE 
PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PROMOVIDAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL PELO PRAZO DE CINCO ANOS. 
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA, CONSTRUTORA 
ANDRADE GUTIERREZ E CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 
ATÉ QUE O TRIBUNAL APRECIE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL ACERCA DE COMPROMISSO DAS EMPRESAS DE 
COLABORAR COM OS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO. 1. Os 
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança exigem que as 
instituições estatais atentem para o compromisso assumido nos acordos de 
colaboração e leniência celebrados com outros órgãos, considerando que a 
sanção premial estipulada é a contraprestação ao adimplemento da 
obrigação por parte do colaborador. 2. Além do nível de gravidade dos 
ilícitos, da materialidade envolvida, do grau de culpabilidade do agente e 
das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal pode considerar na 
dosimetria da pena o fornecimento de informações que venham a contribuir 
com as apurações e o reconhecimento da participação nos ilícitos. 3. Com 
fundamento no art. 157, caput, do Regimento Interno, o Tribunal de Contas 
da União pode sobrestar a apreciação da matéria e, consequentemente, a 
aplicação da sanção de inidoneidade até que as empresas que celebraram 
acordo de leniência firmem novo compromisso junto ao Ministério Público 
Federal no intuito de contribuir com as apurações do processo de controle 
externo.173 
 

Conclui-se, portanto, que a submissão dos acordos de leniência ao âmbito da 

Corte de Contas excede as competências constitucionais do TCU e pode aumentar 

                                            
172 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 268-269. 
173 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº: TC 016.991/2015-0. Relator: Min. Bruno 
Dantas. Ata nº 9/2017. Data da sessão: 22/03/2017. Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/data/files/16/B5/85/0D/33CFA51010B6DEA51A2818A8/016.991-2015-0%20-
%20angra%203.pdf>. Acesso em: 27 de agosto de 2021.  
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a morosidade, complexidade e riscos de adesão pelo particular.174 A inclusão do 

TCU pode acabar tornando-se um fator de aumento da subjetividade, custos 

administrativos e insegurança jurídica. Contudo, em outra perspectiva, tem-se o 

entendimento de que a participação da Corte de Contas nos acordos celebrados 

pela CGU poderia fortalecer a confiabilidade e atratividade do instituto. Além disso, a 

fiscalização do TCU sobre a celebração de acordos de leniência tem dependência 

de previsão legal, ou seja, constituiu matéria sujeita à apreciação do legislador 

ordinário, em seu espaço de liberdade para a organização das estruturas estatais.175 

 

4.2.3 Ministério Público (MP) 

Após a celebração de alguns acordos de leniência de alta repercussão, por 

conta dos valores altíssimos acordados, observou-se posicionamento divergente do 

TCU em relação à legitimidade do MP para firmar acordos de leniência. O TCU 

manifestou-se de forma contrária a realização de acordos pelo Ministério Público 

Federal sem que houvesse participação de órgão no controle externo.176 

Como exemplo da situação descrita acima é possível citar o acordo de 

leniência firmado entre o MPF e a pessoa jurídica Camargo Corrêa. Nesse acordo 

houve uma discordância quanto ao valor de ressarcimento do dano, que ficou 

acordado em R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais). Um Ministro do TCU, 

frente ao valor, declarou que o mesmo seria irrisório face ao dano que já havia sido 

apurado pelo órgão de controle de contas. O MP também se posicionou e firmou o 

entendimento de que o valor acordado não impediria a pessoa jurídica de ser 

demandada, também, pelo TCU, e que o valor devido fosse complementado.177  

Dando continuidade ao estudo, vale destacar que as atribuições do Ministério 

Público estão previstas na Constituição Federal, em seu artigo 127, que expõe que 

sendo uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

                                            
174 RIBEIRO, Márcio de Aguiar. Responsabilização Administrativa de pessoas jurídicas à luz da lei 
anticorrupção empresarial. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 249.   
175 ALVES, Francisco Sérgio Maia. Análise da Juridicidade do controle dos acordos de leniência da lei 
anticorrupção empresarial pelo tribunal de contas da união. Revista da AGU, v. 17, n. 2, 2018, p. 179. 
176 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 161. 
177 SIMAO, Valdir Moysés; VIANNA, Marcelo Pontes. O acordo de leniência na Lei anticorrupção. 
Histórico, desafios e perspectivas. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. p. 185.  
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incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito a dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.178  

Observa-se, ainda, que o MP possui legitimidade para o ajuizamento de ação 

civil pública em face de pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à 

Administração Pública e para as sanções previstas nos artigos 19 a 21 da LAC.179 O 

órgão também possui atribuições especificadas na Lei de Improbidade 

Administrativa (LIA). Sendo assim, há exemplos de acordos de leniência que 

transacionam a respeito de sanções aplicáveis no âmbito da LIA e, ainda, dispõem 

sobre a renúncia à propositura da ação civil para aplicação das sanções judiciais da 

LAC.  

Nos casos da Lava Jato é possível exemplificar o exposto acima, uma vez 

que o MP firmou acordo de leniência com as pessoas jurídicas implicadas, realizou 

uma composição extrajudicial acerca das sanções previstas na LIA e se absteve de 

propor a ação civil pública aludida na LAC. 

O artigo 18 da LAC reforça a ideia de que “na esfera administrativa, a 

responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua 

responsabilização da esfera judicial”. 

Além disso, de acordo com o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

(SBDC) há um modelo que demonstra um caminho de atuação conjunta e de 

interlocução entre os órgãos com atribuições em esferas diversas, porém com busca 

no mesmo fim. Esse fim diz respeito à uma elucidação das condutas lesivas e a 

resolução consensual eficiente, como demonstra Thiago Marrara. Segundo ele, a 

atuação conjunta do MP frente ao CADE tem o intuito de “evitar sobreposições 

desnecessárias e promover o bom andamento dos processos administrativos.”180 

Segundo Marrara, o artigo 20 da LAC transfere para o MP a competência 

para a propositura de ação para a aplicação de penalidades administrativas e 

                                            
178BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 de agosto de 2021. 
179 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
180 MARRARA, Thiago. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: organização, processos e 
acordos administrativos. São Paulo: Editora Atlas, 2015. p. 65.  
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judiciais. Isso transferiu a competência do órgão para a celebração isolada do 

acordo de leniência. Além disso, completa:  

O fato de se deslocar a responsabilização administrativa para o processo 
judicial movido pelo Ministério Público também deve deslocar para esta 
entidade a competência de negociar e eventualmente celebrar acordo de 
leniência, que, nesse contexto excepcional, será acoplado ao processo civil 
e não ao processo administrativo.181 
 

Nos casos da Lava Jato, os acordos firmados com as pessoas jurídicas e 

também com algumas pessoas físicas, tiveram fundamento com base nos artigos 

129, I, CF182; artigos 13 a 15 da Lei nº 9.807/99183; artigo 1º, §5º, da Lei nº 

9.613/98184; artigo 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85185; artigos 4º a 8º da Lei nº 

12.850/13186; artigos 267, IV e 269, V, do CPC187; artigos 840 e 932, III, do Código 

Civil188; artigos 16 e 21 da Lei nº 12.846/2013189.190  

É oportuno destacar que nenhuma das normas acima citadas, apenas com 

sua leitura literal, permite o manejo dos acordos de leniência pelo MP. Tem que 

haver um esforço hermenêutico para tal, com base na existência dos chamados 

“poderes implícitos”.191 

                                            
181 MARRARA, Thiago. Comentários do artigo 16. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MARRARA, 
Thiago (coord.). Lei Anticorrupção comentada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2017. p. 209.  
182BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 de agosto de 2021. 
183 BRASIL. Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9807.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
184 BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
185 BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
186 BRASIL Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
187 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
188BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 
2021. 
189 BRASIL. Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 27 de agosto 
de 2021. 
190 SIMAO, Valdir Moysés. VIANNA, Marcelo Pontes. Op. Cit., p. 160-161. 
191 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 274. 



59 

 

 

  

Simão e Vianna, ainda, listam algumas pessoas jurídicas e grupos 

empresariais que celebraram acordos no caso Lava Jato: Grupo SOG; Camargo 

Corrêa; Lowe e FCB; Andrade Gutierrez; Carioca Engenharia e Grupo Odebrecht.192 

Diante dos variados exemplos expostos, declara Marin:  

Esses casos retratados são importantes no que concerne à apuração de 
condutas ilícitas e à utilização de instrumentos de controle da corrupção. 
Entretanto, a atuação isolada dos entes, seja do Ministério Público ou as 
pessoas políticas por meio de suas autoridades máximas, possui riscos 
jurídicos, já que pode dar ensejo a atuações específicas dos outros entes 
legitimados que não participaram do ajuste, seja por atuação na seara 
administrativa ou mesmo por meio de ações jurisdicionais propostas com as 
mesmas finalidades do acordo.193  
 

Outrossim, o compartilhamento de prova após o ajuste também é ponto que 

fica omisso na LAC. Sendo assim, pode gerar certa insegurança, uma vez que as 

instituições poderão deflagrar processos administrativos e também judiciais para a 

aplicação de penalidades dentro de suas respectivas áreas de atuação. Então, 

continua Tâmara:  

(...) um acordo de leniência regularmente firmado, de forma isolada, com um 
dos órgãos ou instituições legalmente legitimadas, não oferecerá garantia à 
pessoa jurídica colaboradora de que não responderá a processo judicial ou 
administrativo. Isso porque um dos colegitimados poderá deflagrar 
processos de apuração em sua respectiva seara de atuação, visando à 
aplicação de penalidades.194 
 

Sendo assim, o perfil taxado como generalista do MP, está traçado nos 

termos do artigo 129 da Constituição e, diante da defesa do erário e da moralidade 

administrativa, possui os seguintes poderes-deveres:  

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta 
Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas; 

                                            
192 SIMAO, Valdir Moysés. VIANNA, Marcelo Pontes. Op. Cit., p. 159. 
193 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 171. 
194 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 172. 
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VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 
processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial 
e a consultoria jurídica de entidades públicas.195 
 

Justamente em face deste perfil institucional, com vista em uma atuação 

independente, vinculada ao atendimento de interesses públicos e sociais, não há 

motivo jurídico razoável, segundo Rafaela Coutinho Canetti, para o MP ser 

interditado quanto a sua possibilidade de também firmar acordo de leniência no 

âmbito de atuação específico da LAC, e da desejável extensão do objeto com a 

transversalidade requerida em contextos práticos relevantes.196 

Sendo assim, segundo a Orientação nº 07/2017 da 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal197, algumas características 

são importantes para que o acordo seja celebrado com o MP. Para a tratativa do 

acordo, três elementos são essenciais para demonstrar a existência de interesse 

público. São eles: oportunidade (a pessoa jurídica ser a primeira a revelar os fatos 

jurídicos desconhecidos), efetividade e utilidade (capacidade de colaboração à 

investigação). Outro ponto de extrema importância é a necessidade da 

implementação do programa de compliance, que é a programa de integridade 

trabalhado no artigo 41 e seguintes do Decreto nº 8.420/2015, e de auditoria 

externa.198   

A Orientação estabelece, ainda, que as negociações referentes aos acordos 

deverão ser realizadas por membros do MPF detentores de atribuições para a 

propositura da ação de improbidade ou ação civil pública prevista na LAC.  

                                            
195BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 de agosto de 2021. 
196 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 274-275. 
197BRASIL. Ministério Público Federal. Orientação nº 07/2017. Disponível em: 
<https://midia.mpf.mp.br/5ccr/acordos-leniencia/arquivos/ORIENTACAO-7_2017_ASSINADA.pdf>. 
Acesso em: 27 de agosto de 2021. 
198 CANETTI, Rafaela Coutinho. Op. Cit., p. 280. 
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Ademais, os possíveis efeitos positivos decorrentes do acordo são 

evidenciados como “compromissos do Ministério Público Federal”. São eles: 

I. realizar gestões junto a outras autoridades e entidades públicas buscando 
sua adesão ao Acordo de Leniência ou a formalização de seus próprios 
acordos, desde que compatíveis com o do MPF;  
II.estipular benefícios e, se for o caso, não propor qualquer ação de 
natureza cível ou sancionatória, inclusive ações de improbidade 
administrativa, pelos fatos ou condutas revelados em decorrência do Acordo 
de Leniência, contra a COLABORADORA, enquanto cumpridas 
integralmente as cláusulas estabelecidas no Acordo;  
III.dentre os benefícios, se for o caso, requerer a suspensão de ações que 
já tiverem sido propostas ou requerer a prolação de decisão com efeitos 
meramente declaratórios;  
IV.defender perante terceiros a validade e eficácia de todos os termos e 
condições do acordo.199 
 

Por fim, a orientação dispõe acerca da interação existente com outros órgãos 

e entes de controle (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, 

Advocacia-Geral da União, CADE, Tribunal de Contas da União). Há cláusula 

permissiva que dá ensejo à adesão de outros órgãos da Administração Pública ao 

acordo, desde que mesmo com a incorporação ainda respeitem os termos 

defendidos pelo instrumento. Com ela é permitido o compartilhamento de provas e 

informações obtidas através dos acordos.  

 

4.3. Princípio da segurança jurídica como base nos acordos de leniência  

O princípio da segurança jurídica possui embasamento na Constituição 

Federal, no seu artigo 5º, inciso XXXVI200, que destaca a necessidade de 

estabilidade nas relações jurídicas.201 Tal forma de interpretar os atos jurídicos é 

considerada inerente ao Estado de Direito, que assegura justamente o que conta-se 

citado no inciso mencionado: irretroatividade da lei, ato jurídico perfeito e coisa 

julgada.202 

                                            
199 BRASIL. Ministério Público Federal. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Combate a corrupção. 
Guia Prático 5 CCR. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/guia-
pratico-acordo-leniencia/>. Acesso em: 26 de agosto de 2021. 
200BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 de agosto de 2021. 
201 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Op. Cit., p. 26.  
202 NOHARA, Irene Patrícia. Ensaio sobre a ambivalência da segurança jurídica nas relações de 
Estado: a realização da justiça à faceta perversa do argumento. In: MARRARA, Thiago. Princípios de 
Direito Administrativo. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 92.  
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Sendo assim, a segurança jurídica torna-se indispensável em todas as etapas 

de um processo de leniência e de todos os atos envolvendo a administração pública. 

É o que evidência Luiz Guilherme Marinoni, que destaca: “a segurança jurídica, vista 

como estabilidade e continuidade da ordem jurídica e previsibilidade das 

consequências jurídicas de determinada conduta, é indispensável para a 

conformação de um Estado que pretende ser Estado de Direito.”203 

Além do princípio da segurança jurídica, há outros que também são de 

extrema importância, como legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, eficiência, entre outros.  

Nos acordos de leniência, a segurança jurídica pode ser identificada no 

momento em que o colaborar firma um ajuste com a Administração Pública e espera, 

após fazê-lo, que os termos acordados sejam mantidos.204 Sendo assim, a 

segurança jurídica pode ser dividida em âmbito objetivo e subjetivo. O objetivo 

encontra-se na estabilidade do direito e o subjetivo na confiança do administrado 

com relação aos atos do poder público.205 Como demonstra Marin:  

Tendo em conta que os atos administrativos, além de serem instrumentos 
formadores da vontade estatal, disciplinam juridicamente os interesses dos 
cidadãos, sendo essa a característica que “torna patente a necessidade de 
que eles respeitem o princípio da proteção da confiança”. Por isso, embora 
vários entes sejam legalmente legitimados a firmar o acordo de leniência, a 
atuação conjunta é a mais coerente, sob o aspecto da estabilidade do ajuste 
e respeito à confiança daquele que, de boa-fé, decide pôr termo à situação 
litigiosa.206 
 

Tem-se como conclusão, portanto, que embora muitos entes sejam 

legitimados para firmar acordos de leniência, o que de fato pode ensejar à uma 

insegurança jurídica, a atuação conjunta e coordenada dos mesmos leva à uma 

possibilidade de resolução negociada de grandes lides envolvendo a Administração 

Pública que, consequentemente, terão uma menor chance de desconstituição pela 

via judicial ou sobreposição de sanções pela via administrativa. Tâmara ainda 

defende que “quanto maior a possibilidade de o acordo de leniência ser mantido em 

                                            
203 MARINONI, Luiz Guilherme. Os precedentes na dimensão da segurança jurídica. Revista Jurídica, 
Sapucaia do Sul, v. 58, n. 398, p. 25, dez 2010.  
204 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 177. 
205 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Op. Cit., p. 14. 
206 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 178. 
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todas as esferas, maior será o estímulo à sua celebração, dada a segurança jurídica 

que lhe for atribuída.207 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

Os Acordos de Leniência têm sido empregados como instrumentos negociais 

que buscam a repressão à prática de ilícitos, principalmente nos relacionados à 

Administração Pública. Surgiu no Direito Estadunidense em meados de 1970, 

buscando diminuir os atos Antitrustes e, em 1990, passou a ser aperfeiçoado. No 

Brasil, o instituto surgiu no ano de 2000, com a mesma finalidade e, com o 

surgimento de novas leis e entendimentos, ganhou importância referente aos atos 

de corrupção. Sendo assim, sua sistemática tem como consequência o aumento da 

capacidade persecutória do Estado e sua importância se dá uma vez que a 

corrupção prejudica o desenvolvimento econômico do país, por conta do 

desequilíbrio causado na livre concorrência e na livre iniciativa. 

O propósito do programa se encontra no deslindamento de condutas lesivas 

específicas, como os ilícitos no âmbito administrativo, que possuem certa 

complexidade e têm natureza econômica. Os requisitos para sua celebração 

colocam os particulares num ambiente competitivo, uma vez que sua colaboração é 

dada como troca para certos benefícios. Pode-se dizer que há uma corrida para a 

obtenção da leniência, por conta da sua finitude e é concedida a quem preenche 

requisitos específicos, como, principalmente, ser o primeiro a se manifestar.  

A base principal para que um Acordo de Leniência de fato aconteça são dois 

requisitos básicos: atratividade e segurança. O agente precisa encontrar mais 

vantagens em colaborar com o Poder Público a continuar o andamento de sua 

atividade delitiva. Além disso, precisa sentir-se seguro para efetivar o acordo.  
                                            

207 MARIN, Tâmara Padoim Marques. Op. Cit., p. 179. 
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Os Acordos são formulados em três diferentes searas. Há os Acordos de 

Leniência do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), os 

Acordos de Leniência da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e os Acordos de 

Leniência da Lei nº 13.506/2017. A diferença marcante entre os acordos do CADE e 

os da Lei Anticorrupção diz respeito a sua aplicação. Enquanto nos acordos do 

CADE há a possibilidade de estender seus efeitos às pessoas naturais, nos acordos 

da LAC a aplicação se restringe apenas às pessoas jurídicas, não possibilitando que 

as pessoas físicas se isentem da reparação dos danos em questão.  

Dessa forma, conclui-se que apenas a experiência do CADE possui maior 

coadunação com a realidade econômica do país. Para chegar nesse ponto, muitas 

alterações normativas, com base na racionalidade econômica, foram feitas e, hoje, o 

CADE tem práticas institucionais que se baseiam nos pontos de atratividade e 

segurança já citados como necessários em um acordo eficiente e bem coordenado.  

 Nos outros dois sistemas (Lei nº 12.846/2013 e Lei nº 13.506/2017) há 

pontuais inconstâncias no que diz respeito ao âmbito normativo e institucional 

adotado. Tem-se lacunas quanto aos ilícitos administrativos que são passíveis de 

serem contemplados nos acordos em questão, quais os órgãos que os agentes 

delatores devem contatar para a negociação, a que ponto o acordo torna-se 

vantajoso para os envolvidos e quais seriam, de fato, os resultados obtidos.  

A maior dificuldade dos acordos das leis citadas encontra-se nos entes 

públicos legitimados para a celebração do ajuste, uma vez que a redação legal é 

omissa nesse ponto. No que diz respeito à União, há uma vagueza menor, já que a 

Controladoria-Geral da União (CGU) fica responsável para tomar frente. Contudo, a 

norma fica vaga quanto ao Tribunal de Contas (TCU) e o Ministério Público (MPF). 

Dessa forma, não se sabe ao certo em qual fase do acordo o TCU deve, de fato, se 

manifestar. Quanto aos Estados de federação e Municípios tem-se o mesmo 

problema, pois há uma dependência quanto a legislação dos respectivos entes, que 

acaba também sendo omissa. Já o MP atua de forma mais palpável, pois sua 

atuação é legitimidade pela Constituição Federal, que o coloca na posição de defesa 

da moralidade administrativa, o que o autoriza a deflagrar processos punitivos que 

envolvam a proteção do patrimônio público e a moralidade administrativa.  
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Mesmo com uma espécie de legitimação ativa concorrente entre vários entes 

públicos aptos à celebração de acordos, tem-se problemáticas consideráveis. Com a 

variação de órgãos, há possibilidade de instabilidade nas celebrações, se forem 

feitas de forma isolada com um órgão específico. A não participação conjunta dos 

órgãos e instituições tem como provável consequência a insegurança jurídica. Isso 

acontece uma vez que a pessoa jurídica pode celebrar acordo de leniência com 

autoridade máxima do órgão da Administração (como expõe o artigo 16 da LAC), 

porém não envolver o MPF e o TCU. O não envolvimento desses órgãos coloca a 

pessoa jurídica em posição coerente para que sejam aplicados os processos 

punitivos de cada um deles. Fica evidente, portanto, um cenário de insegurança na 

atuação isolada das instituições.  

Conclui-se, portanto, que há aproveitamento significativo nas atuações 

conjuntas e integradas dos órgãos, com competências fiscalizadoras e 

sancionadoras. É necessário, ainda, considerável objetividade e clareza quanto ao 

ônus e bônus da assinatura de acordo e regulações que façam a atuação da 

Administração mais transparente. O legislador brasileiro deve considerar a abertura 

de um novo diálogo, para uma nova interpretação, quanto a celebração conjunta dos 

acordos. Uma nova maneira para o manuseio das informações que estejam na 

posse de cada órgão também deve ser considerada. Outro ponto que também pode 

ser reanalisado é a abertura da LAC para abrangência de pessoas físicas também.  

Com a atuação coerente e reiterada do Poder Público os acordos serão mais 

atrativos para os agentes envolvidos e, consequentemente, serão efetivos e 

primordiais no combate a corrupção no Brasil. Torna-se necessário, sempre, a 

utilização dos princípios de eficiência, segurança jurídica, duração razoável do 

processo e transparência como base das negociações e atuações dos órgãos.  
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