
Acordo de Leniência 
 

 
São Paulo, 30 de novembro de 2016 



Introdução 

Definições 

Dicionário Aurélio: 

• Leniente - Que ou o que acalma ou suaviza 

 

Dicionário Houaiss: 

• Leniente - Que apresenta lenidade; suave 

• Lenidade - Qualidade do que é lene, suave; 
doçura, leniência, mansidão 

 

Conclusões 

O “Leniente” em Acordo de Leniência é o órgão ou 
entidade pública que celebra acordo, não o que 
supostamente tomou parte em ilícito. 

 

O instituto carrega em si uma ideia de indulgência, de 
clemência ou até de fraqueza, será que é isso que ele 
simboliza de fato? 

 



O Instituto 

Acordo de Leniência é uma espécie legal de um gênero que inclui diversas outras modalidade 
de acordo (TAC, Colaboração Premiada, Sursis etc..)  
O que esse gênero tem em comum: uma “Colaboração entre duas partes”: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Acordo - Ajuste formal; pacto, convenção, concerto; decisão ou resolução conjunta; 
negociação. 
 
A colaboração pressupõe esforços de ambas as partes. Assim como um contrato, é 
sinalagmático (troca de renúncias). 

Estado 
Indivíduo 

Sancionável 



A Balança do Acordo 

Estado Indivíduo 
Sancionável 

Fornecer 
informações para 

investigação 

Passar a prevenir 

Deixar de praticar 

Colher informações 
para a persecução 

Induzir a prevenção 

Deixar de punir / 
punir menos 



Espécies de tais “acordos” no Brasil 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta: 
É possível ser usado quando se reconhece a iminência ou a existência de um fato 
determinado, que pode ser um agir ou uma omissão, o qual possa causar violação a 
um direito; 
Por meio dele se realiza um pacto com o responsável pelo fato, de forma a se evitar 
o dano ou a repará-lo integralmente; 
Não há acusação formal, tampouco declaração de culpa. Mas se o acordo não é 
cumprido,  o MP pode levar o caso à Justiça. 
 

Objetivo:  
Prevenir, fazer cessar ou buscar indenização do dano 
 

Abrangência: 
Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
Envolve questões referentes ao meio ambiente, consumidor, ordem urbanística entre 
outros 



Espécies de tais “acordos” no Brasil 

 
Colaboração Premiada: 
 

Duas formas: 
 

1. O réu revela informações na expectativa de, no futuro, tal cooperação ser tomada em 
consideração pelo juiz quando da aplicação da pena.  

2. O réu entra em acordo com o Ministério Público, celebrando, após negociação, 
um contrato escrito. No contrato são estipulados os benefícios que serão concedidos 
e as condições para que a cooperação seja premiada. 

 
 
Acordo de Leniência – Nova Lei do CADE 12.529/11 
 
 
TCC – Nova Lei do CADE 12.529/11 



Por que o Acordo de Leniência tem origem em 
questões concorrenciais? 

As questões concorrenciais são geralmente marcadas pelo conluio e tais acordos são uma maneira efetiva de 
desestabilizar a relação entre empresas que fazem parte do conluio. 

 

Teoria dos Jogos: ramo da matemática que estuda situações estratégicas nas quais ‘jogadores econômicos’ 
escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno – maximização dos lucros 

 

O Dilema do Prisioneiro – Parte da Teoria dos Jogos: dois agente tendem a sempre agir de maneira 
racionalmente egoísta o que resulta em algo pior do que se tivessem cooperado 

 



Por que o Acordo de Leniência tem origem em 
questões concorrenciais? 

O Dilema Clássico: dois criminosos (uma dupla) interrogados pelas 
autoridades em salas separadas. A polícia oferece um acordo a cada um 
deles, sendo que nenhum dos criminosos sabe a escolha do outro 

 

-se só um deles confessar, quem confessou será solto, 
fazendo com que o outro receba pena integral; 

-se ambos confessarem, ambos recebem metade da 
pena; 

-caso nenhum dos dois confesse, não existirão provas 
suficientes, fazendo com que nenhum receba qualquer 
pena.  

 

A quebra da confiança: coloca-se à prova a confiança da dupla, uma vez 
que a tendência é que ambos hajam para proteger a si próprios e 
desconfiem do parceiro. É nesse sentido, criando um dilema do 
prisioneiro, que encontramos o acordo de leniência, que se adequa 
perfeitamente para casos de estabilidade de uma relação criminosa (como 
um cartel). 

 



Programa de Leniência sob ótica da Lei Anticorrupção 

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. 

Texto original da Lei 12.846/2013 

Art. 16.  Os entes poderão, por meio de seus órgãos 
de controle interno, de forma isolada ou em conjunto 
com o Ministério Público ou com a Advocacia Pública, 
celebrar acordo de leniência com as 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, de forma que dessa colaboração 
resulte:   
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, 
quando couber;    
II - a obtenção de informações e documentos que 
comprovem a infração noticiada ou sob investigação;   
III - a cooperação da pessoa jurídica com as 
investigações, em face de sua responsabilidade 
objetiva; e   
IV - o comprometimento da pessoa jurídica na 
implementação ou na melhoria de mecanismos 

internos de integridade.   

Texto da MP 703/2015 (perdeu a validade em 29 de maio 

de 2016) 



A decisão da 5ª CCR – MPF no caso SBM 

O MPF não homologou o único acordo celebrado até o momento 
com base na Lei 12.846: 

 

• Importância da investigação 
• Mensuração do dano 

• Apresentação de elementos para a 
investigação 

 

15/07/2016   

 

01/09/2016  



Programa de Leniência sob ótica da Lei 
Anticorrupção 
Introduzido em 2014 na vigência da lei 12.846/13, regulamentado pelo decreto 8.240/2015 e alterado 
pela Medida Provisória 703/2016 (perdeu a validade em 29 de maio de 2016) 

Segundo a Lei 12.846/2013 no momento de sua edição, a primeira empresa que cumprir os 
requisitos legais ganha o direito de aplicar ao programa de leniência: 
“Art. 16: 
§ 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 ilícito.” 

 
Posteriormente o Decreto regulamentou, que não precisa ser necessariamente apenas a 
primeira empresa: 
“Art. 30.  A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá: 
I - ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração de ato lesivo específico, 
quando tal circunstância for relevante;” 

 
Após a Lei e o Decreto, foi introduzida a MP 703/2015 que alterou o disposto na Lei Anticorrupção 
para ficar de acordo com o disposto no decreto, revogando o parágrafo 1º, inciso I do artigo 16 
da Lei: 
“Art. 16, § 2º: 
III - no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar o acordo de leniência sobre os atos 
e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, não sendo  



Institutos de Colaboração no Combate à Corrupção 
no Exterior 

 
Plea Bargain: O acusado (Pessoa Física) em um processo criminal se declara culpado antes 
da sentença condenatória e “barganha” uma sentença mais reduzida  
 
NPA e DPA (Non-Prosecution Agreement e Deferred Prosecution Agreement) são 
acordos pré-processuais em que as partes (Pessoa Jurídica e Estado) evitam juntas os custos 
de um processo seguindo critérios determinados nesse acordo. 
 
 O Estado se compromete a não acusar processualmente a Companhia que estiver em 
conformidade com o acordo assinado. 
 
No DPA o Estado faz acusações formais ao acusado e, se ele seguir todas as obrigações 
decididas no acordo até fim do termo, são retiradas as acusações. 
 
No NPA não há acusação formal contra a companhia, muito menos declaração de culpa. Mas 
se a companhia não cumprir o acordo após determinado período de tempo, o governo tem o 
direito de fazer acusações formais sobre ela. 



História do Acordo de Leniência 

Introduzido pelos Estados Unidos em 1978 
 
Objetivos: 

Apurar atos ilícitos anticoncorrenciais 
 
Requisitos: 

Ser a primeira empresa do cartel a auxiliar as investigações (whistleblower) 
Colaborar nas investigações 

Critérios subjetivos 

Discricionariedade 
do Departamento de 

Justiça (DOJ) para 
celebrar acordos 

Insegurança Jurídica 
Média de 1 acordo 

por ano entre 1978 e 
1993 



História do Acordo de Leniência 

Revisão do Programa em 1993 - passou a ser chamado de Amnesty Program 
 
Garantia de 100% de anistia ao denunciante 
 
De discricionário passou a ser vinculado 
 
Possibilidade de celebrar acordo após o início das investigações 
 
Passou a ser celebrado, em média, um acordo por mês 
 
Requisitos: 
 

Ainda não 
tenham 
recebido 

informações 
de outra fonte 

Cesse 
totalmente 

seu 
envolvimento 

Confissão da 
participação 
(como ato 

corporativo) e 
cooperação 

plena 

Não haja 
coação às 
demais 

empresas do 
cartel e não 

seja a líder da 
atividade 

ilegal 

Quando 
possível, 

restituir danos 
causados aos 

terceiros 



Institutos de Colaboração no Combate à Corrupção 
no Exterior 

Que obrigações podem conter em um acordo de DPA? 

• Exemplos: 

a) Pagamento de multa; 

 

b) Compensação às vítimas da ofensa alegada; 

 

c) Doação financeira a instituição de caridade; 

 

d)Implementação de Programa de Compliance; 

 

e) Cooperação com as investigações; 

 

f) Pagamento das despesas; 

 



A experiência internacional demonstra 
um sentido duplo em tais Acordos 

Facilitação da persecução aos demais envolvidos 

 

 

Indução da adoção de mecanismos preventivos  

- Teoria dos Jogos e dilema do prisioneiro: 
desestabilização de relações corruptas; 

 
- Diminuição dos custos e do tempo em 

investigação e processamento; 
 
- Obtenção de provas mais robustas para a 

condenação criminal de pessoas físicas 
envolvidas; 
 

- Destituição de agentes públicos corruptos.  
 

- Implantação de programas robustos de 
integridade em empresas; 

 
- Possibilidade de minimizar danos a 

funcionários e terceiros sem deixar de 
realizar profunda transformação na empresa; 

 
- The Morford Memo e a figura do 

monitoramento pelas autoridades 
(“monitorship”); 
 

- Empresas com programas de integridade 
efetivos induzem integridade em parceiros de 
negócio. 
 



Takeaways  

• Acordos como o de Leniência não necessariamente são uma capitulação do 
Estado, podendo ser importantes elementos para o próprio poder punitivo 
estatal 
 

• Tais acordos tem de ser mais atraentes para o primeiro a se manifestar que para 
os demais (diferença entre Leniência e TCC no CADE; 
 

• Os Acordos só funcionarão com segurança jurídica: importância de “unificação 
dos guichês”; 
 

• Questões de combate à corrupção nem sempre tem a mesma estrutura de casos 
concorrências e ajustes são necessários; 
 

• Em alguns casos medidas de indução à prevenção, incluindo “monitorship”, são 
boas ideias que podem auxiliar a atingir os objetivos da Lei 12.846 impactando 
menos a economia nacional.  



Programa de Leniência sob ótica da Lei 
Anticorrupção 

Primeira 
empresa a se 

qualificar 

Cesse 
totalmente a 
prática de 

irregularidade 

Cooperação 
plena (confissão 

não é 
necessária) 

Implementação 
e melhora dos 
mecanismos 
internos de 
integridade 

Texto da MP 703 e de proposições em trâmite no CN 

Primeira empresa a se 
qualificar 

Cesse totalmente a 
prática de 

irregularidade 

Confissão da 
participação e 

cooperação plena 

Requisitos Cumulativos 
 

Texto original 



Programa de Leniência sob ótica da Lei Anticorrupção 

Redução de até 2/3 da 
multa 

Liberação da obrigação de 
publicação da decisão 

condenatória 

Confissão da participação 
e cooperação plena 

Até isenção 
da multa para 

primeira 
empresa a 

celebrar e até 
2/3 para 
demais 

Liberação da 
obrigação de 
publicação da 

decisão 

condenatória 
 

Isenção da 
inabilitação 

para licitar e 
receber 

recursos da 
Administração 

Pública 

Possibilidade 
de isenção no 

tocante às 
sanções de 
improbidade 

administrativa 

Possibilidade 
de benefício 
penal para 
pessoas 
físicas 

Texto da MP 703 e de proposições em trâmite no CN 

 
 

Texto original 
 

Benefícios 
 



Diferenças de amplitude entre a MP 703 e a Nova Lei do Cade 

Acordo de 
Leniência para 
todas as que 
atingirem os 
requisitos 

Lei Anticorrupção 
como queria a MP 703 Nova Lei do Cade 

Acordo de 
Leniência apenas 
para a primeira 
que atingir os 
requisitos. TCC 

para as 
negociações 
posteriores 
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