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RESUMO 

 

PIMENTA, Raquel de Mattos. Reformas anticorrupção e arranjos institucionais: o caso dos 

acordos de leniência. 255f. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2019. 

 

Em trinta anos, as políticas de combate à corrupção se transformaram. Instituições foram criadas 

e fortalecidas e instrumentos foram implementados para monitorar, investigar e punir atos de 

corrupção. O arranjo brasileiro de combate à corrupção – isto é, o conjunto de regras e 

procedimentos pelos quais se definem como atores se coordenam – formou uma trama complexa 

de interações entre autoridades para executar suas funções. Faltam, no entanto, análises sobre 

como a relação entre atores e funções se desenvolveu frente a novos contextos, especialmente 

frente a novos instrumentos implementados nos últimos anos. A pesquisa analisa acordos de 

leniência celebrados entre autoridades e pessoas jurídicas no Brasil como forma de remediar 

atos de corrupção em troca do abrandamento das penalidades aplicáveis. Particularmente, 

examina como autoridades interagiram, disputaram e se compuseram na celebração e controle 

deste instrumento. Em geral, as caracterizações dos acordos de leniência e das interações entre 

seus atores hoje se limitam, no primeiro caso, à mera descrição dos dispositivos legais ou, no 

segundo caso, são puramente caracterizadas pela ideia de disputa de poder entre autoridades. 

Este trabalho desloca este debate. Mostra que a atual conformação do arcabouço jurídico e as 

interações entre autoridades fortaleceram funções dos acordos de leniência distintas daquelas 

previstas na Lei Anticorrupção. Além de obter informações úteis às investigações, acordos de 

leniência são, na prática, utilizados para reparar danos e alterar a conduta das empresas para o 

futuro. As funções servem para entender os dilemas específicos enfrentados por aqueles que 

tomam parte das negociações. Também, iluminam dinâmicas da implementação mais 

específicas do que a mera disputa de poder: a ação de atores do arranjo em seus conflitos e 

concertações mobilizam conjuntos normativos e testam seus limites. Para explorar estas 

hipóteses, foi feito estudo de caso envolvendo a celebração e controle dos acordos de leniência 

firmados na esfera federal entre 2014-2018, a partir do exame de instrumentos, de decisões 

administrativas e judiciais e de entrevistas semiestruturadas. Conclui-se que a análise ator-

função proposta pela literatura de arranjos institucionais possui força explicativa no caso dos 

acordos de leniência, mas que, para entender aspectos de eficácia e legitimidade do instrumento 

e da atuação de autoridades, é necessário examinar funções distintas daquelas mapeadas pela 

literatura. Isto, por sua vez, revela a importância de estudos aplicados no campo do direito em 

suas imbricações com arranjos institucionais destinados a implementar políticas públicas.  

 

Palavras-chave: Corrupção, Arranjos Institucionais, Acordos de Leniência, Implementação, 

Políticas Públicas.   



ABSTRACT 

 

PIMENTA, Raquel de Mattos. Anticorruption reforms and institutional arrangements: the case 

of corporate settlements. 255 pp. Doctoral Degree – Law School, University of São Paulo, São 

Paulo, 2019. 

 

Over the last thirty years, corruption control policies have undergone a complete overhaul. 

Institutions were created and strengthened and instruments to monitor, investigate and punish 

corruption acts were put in place. The Brazilian corruption control’s institutional arrangements, 

that is, the set of rules and procedures that defines how actors in a given policy coordinate among 

themselves, have established a web of complex interactions between authorities to execute their 

functions. Further studies are needed to examine how these connections between actors and 

functions has developed following the implementation of these new instruments. This thesis 

analyzes corporate settlements between authorities and corporations in Brazil as a way to 

remediate corruption acts in exchange for reduced penalties. Particularly, it examines how 

authorities interact, dispute and coordinate during the execution and the control of said 

instruments. So far, settlements and the interactions among authorities arising from these 

instruments have only been analyzed as either being  a descriptive list of legal obligations, or, 

as leading to power struggles among authorities. This work aims to shift this debate. It seeks to 

demonstrate that the current legal framework and the interactions between authorities have 

strengthened certain other functions  for corporate settlements different than the ones described 

in the Clean Company Act. Beyond means to obtain useful information for investigations, 

corporate settlements are also used, in practice, to redress damages and to change the corporate 

culture. These three functions better grasp the specific needs and dilemmas of the stakeholders 

in the negotiations. In addition, they help better analyze the dynamics of more detailed 

implementation instead of merely labelling them as power struggles: authorities empowered by 

the institutional arrangement collide and cooperate by constantly mobilizing rules to achieve 

one or another function and testing their limits. To explore this set of arguments, this thesis 

undertakes a case study involving the execution and control of corporate settlements in the 

federal sphere between 2014-2018, analyzing the documents signed by the parties, 

administrative and judicial decisions, and conducting semi-structured interviews. It concludes 

that the analysis of the relationship between actor and function as proposed by the literature of 

institutional arrangements has explanatory power in the case of corporate settlements, but to 

understand aspects of efficacy and legitimacy of the instrument and the related action by 

authorities, it is necessary to take into account different functions from the ones previously 

mapped by the literature. This conclusion reveals the importance of applied studies in the legal 

field and its linkages to institutional arrangements for implementing public policies. 

 

Keywords: Corruption, Institutional Arrangements, Corporate Settlements, Implementation, 

Public Policies. 

  



RESUMÉ 

 

PIMENTA, Raquel de Mattos. Réformes anti-corruption et arrangements institutionnels : le cas 

des accords de clémence. 255f. Doctorat – Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 

2019.  

 

En trente ans, les politiques anti-corruption se sont transformées. Des institutions ont été créées 

et renforcées et des instruments mis en place pour surveiller, enquêter et punir les actes de 

corruption. L’arrangement anti-corruption brésilien - c'est-à-dire l'ensemble de règles et de 

procédures qui définit la façon dont se coordonnent les acteurs – a formé un réseau complexe 

d'interactions entre les autorités pour exécuter leurs fonctions. Cependant, le manque d'analyses 

sur la manière dont la relation entre les acteurs et les fonctions s'est développée face à de 

nouveaux contextes, en particulier face aux nouveaux instruments mis en œuvre ces dernières 

années, fait défaut. Cette recherche vient analyser les accords de clémence conclus entre les 

autorités et les personnes morales au Brésil afin de remédier aux actes de corruption en échange 

d'un assouplissement des sanctions applicables. En particulier, elle examine la manière dont les 

acteurs ont interagi, ont contesté le pouvoir et se sont constitués dans la célébration et dans le 

contrôle de cet instrument. De manière générale, les caractérisations des contrats de clémence 

et les interactions entre leurs agents sont aujourd'hui limitées, dans le premier cas, à la simple 

description de dispositions légales ou, dans le second, purement à l’idée d'une lutte de pouvoir 

entre autorités. Ce travail déplace ce débat. Il montre que la structure actuelle du cadre juridique 

et les interactions entre les autorités ont renforcé des fonctions des contrats de clémence autres 

que celles prévues dans la loi anti-corruption. En plus de recueillir des informations utiles pour 

les enquêtes, les contrats de clémence sont, en pratique, utilisés pour réparer les dommages et 

modifier le comportement des entreprises pour l’avenir. Les fonctions servent à la 

compréhension des dilemmes spécifiques auxquels sont confrontés les participants aux 

négociations. En outre, ils éclairent des dynamiques de mise en œuvre plus spécifiques que la 

simple lutte de pouvoir : l'action des acteurs de l'arrangement dans leurs conflits et concertations 

mobilise des ensembles normatifs et teste leurs limites. Pour explorer ces hypothèses, une étude 

de cas portant sur la célébration et le contrôle des accords de clémence signés dans la sphère 

fédérale entre 2014 et 2018 a été réalisée, à partir de l'examen des instruments, des décisions 

administratives et judiciaires et d’entretiens semi-structurés. Il est conclu que l'analyse de 

l'acteur-fonction proposée par la littérature sur les arrangements institutionnels a un pouvoir 

explicatif dans le cas d'accords de clémence, mais que, pour comprendre les aspects d'efficacité 

et de légitimité de l'instrument et de la prestation des autorités, il est nécessaire d'identifier des 

fonctions autres que celles recensées dans la littérature. Ceci, à son tour, révèle l’importance des 

études appliquées dans le domaine du droit dans leur imbrication avec les arrangements 

institutionnels destinés à implémenter des politiques publiques. 

 

Mots-clés : Corruption, Arrangements Institutionnels, Accords de Clémence, Implémentation, 

Politiques Publiques. 
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INTRODUÇÃO 

O caso “Watergate” foi um episódio da política norte-americana que reconfigurou o 

combate à corrupção no mundo. O escândalo ficou famoso pelo envolvimento do então 

Presidente Richard Nixon na tentativa de invasão ao comitê central do Partido Democrata, em 

um complexo de prédios com o mesmo nome em Washington em junho de 1972. O caso revelou 

uma série de abusos da presidência e levou Nixon a renunciar em 1974.  

Além de espionagens e intimidações, as investigações do caso apontaram que empresas 

americanas haviam financiado ilegalmente a reeleição do Presidente. Elas mostraram que tais 

atos não eram restritos aos Estados Unidos e eram canal para suborno de autoridades 

estrangeiras, em diversos casos. Investigadores listaram 200 empresas que pagaram subornos 

em outros países, incluindo 117 empresas membros da publicação Fortune 500.1 Companhias 

abertas e empresas importantes admitiram as práticas. 

Ainda em 1975, a Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade encarregada 

de supervisionar o mercado de capitais norte-americano, começou a investigar como as 

transações eram registradas na contabilidade de companhias abertas.2 Em 1976, sem uma 

legislação específica para tratar de fraudes contábeis ou de corrupção em outros países, a SEC 

criou um programa de voluntário de divulgação (voluntary disclosure program), no qual as 

empresas pudessem contar as condições e o pagamento de propina, estabelecer comitês 

independentes para investigar seus atos e adotar medidas para garantir que a conduta não se 

repetiria. A SEC não imporia sanções adicionais às empresas colaboradoras, desde que as 

informações fossem verdadeiras e a investigação, íntegra e objetiva.3 Mais de 400 empresas se 

apresentaram às autoridades, interessadas no programa.4 

Este programa foi uma criação das autoridades que se encontravam diante de um 

contexto conturbado e desafiador. Ele tornou-se base para a formulação do Foreign Corrupt 

                                                 

1. MONTERO, David, Kickback: exposing the global corporate bribery network, New York: Viking, 2018, 

p. 25. 
2 SPORKIN, Stanley, The Worldwide Banning of Schmiergeld: A Look at the Foreign Corrupt Practices Act on its 

Twentieth Birthday, Northwestern Journal of International Law & Business, v. 18, n. 2, p. 269–281, 1997. 
3 Ibid. 
4 Ibid, p.273. 
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Practices Act (FCPA), legislação norte-americana que prevê a responsabilização de pessoas 

jurídicas e pessoas físicas por fraudes contábeis e crimes de suborno de funcionários 

estrangeiros, incluindo atos cometidos fora do território norte-americano.5 O FCPA, após 

reformas ao longo das próximas décadas, passou a ser o principal instrumento de corrupção 

transnacional existente. Por seu intermédio, atos ilícitos cometidos fora dos Estados Unidos da 

América (EUA) poderiam ser processados e multados sob a jurisdição americana. Ainda em 

1988, sob a pressão de empresários norte-americanos para que seus concorrentes estrangeiros 

também estivessem sob as mesmas regras anticorrupção, uma emenda ao FCPA instruía o Poder 

Executivo a negociar com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) padrões de conduta semelhantes. Dez anos depois, a OCDE assinou seu instrumento, 

a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 

Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) que, por sua vez, cria obrigações 

para que os Estados signatários para que incorporem regras coibindo o suborno transnacional 

em seus ordenamentos nacionais.6  

Os desdobramentos do Watergate alavancaram o combate à corrupção no mundo. 

Atualmente, o FCPA é responsável pela condução de mais de 270 investigações e pelo 

recolhimento de 5,7 bilhões de dólares pagos a título de multas para as autoridades norte-

americanas.7 Ele exerce uma influência inegável em empresas globais. O número de signatários 

da Convenção da OCDE é crescente: 44 países responsáveis pela remessa de 81% dos 

investimentos estrangeiros diretos devem garantir que suas políticas nacionais cumpram os 

standards estabelecidos pela convenção,8 incluindo o Brasil.9  

                                                 

5 MONTERO, David, cit. 
6 SPAHN, Elizabeth K, Implementing Global anti-Bribery Norms: From the Foreign Corrupt Practices Act to the 

OECD anti-Bribery Convention to the U.N. Convention against Corruption, Indiana International & 

Comparative Law Review, v. 23, n. 1, p. 1–33, 2013. 
7 Cf.a base de dados Foreign Corrupt Practices Act Clearinghouse <fcpa.standford.edu/statistics-keys.html>, último 

acesso em 28 fev. 2019. Para além do Watergate, muito se discute sobre as razões para que os EUA mantenham 

uma política agressiva de combate ao suborno transnacional, se seria moralismo, interesse econômico ou altruísmo. 

Para essa discussão, ver: DAVIS, Kevin E., Why Does the United States Regulate Foreign Bribery: Moralism, 

Self-Interest, or Altruism?, Rochester, NY: Social Science Research Network, 2012.  
8 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Fighting the Crime of 

Foreign Bribery: The Anti-Bribery Convention and the OECD Working Group on Bribery, Paris: OECD, 

2018. Os standards são descritos no capítulo 3. 
9 A Convenção da OCDE foi promulgada pelo Decreto n. 3.678 de 30 de novembro de 2000. 
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Menos comentado no campo global de estudos da corrupção, o Watergate também pode 

servir como pano de fundo para outro debate, sobre as escolhas e transformações da 

administração pública norte-americana.10 Para Ostrom, o escândalo é decorrência da 

concentração de poder no Executivo, principalmente, na Presidência da República.11 Abusos de 

auditorias fiscais e procedimentos criminais para intimidar oponentes, financiamento ilegal de 

campanha, e uso de prerrogativas do Presidente para não liberar evidências circunstanciais, 

teriam a mesma origem: um longo processo de centralização da administração pública, no qual 

decisões sobre o que e como o governo deve atuar são concentradas em uma estrutura 

monocrática, regida pelo princípio da hierarquia, cujo ápice é a Presidência.12 O escândalo 

cresceu e se desdobrou quando as empresas passaram a revelar suas participações em tantos os 

outros atos de corrupção que já não se relacionavam unicamente com o poder do Presidente. 

Ainda assim, segundo o autor, o desenho da administração pública norte-americana, nas décadas 

seguintes, não mudou: foi dada continuidade a uma longa tradição da administração pública 

americana de igualar hierarquização com eficiência e ação decisiva.13  

Tal qual o Watergate foi para os norte-americanos, o contexto brasileiro atual é sem 

precedentes. O país viveu diversas investigações e casos de corrupção desde sua 

redemocratização, mas nenhum parece se aproximar da chamada Operação Lava Jato (ou 

simplesmente Lava Jato), deflagrada em 2014 em Curitiba (no Estado do Paraná). Quando Paulo 

Roberto Costa assinou seu acordo de colaboração como diretor da Petrobrás, ainda em 2014, 

não se tinha dimensão do que a Lava Jato se tornaria, sua extensão sobre a elite política e a elite 

econômica e seus desdobramentos investigativos, políticos e econômicos.14 

                                                 

10 OSTROM, Vincent, The intellectual crisis in American public administration, 3a. ed. Tuscaloosa: University 

of Alabama Press, 2008. 
11 Ibid., p. 117.   
12 Ibid., p. 117–118. Ele descreve que essa unidade de comando não é circunstancial do Watergate, mas uma série 

de tentativas construídas, por exemplo, no plano de reorganização n.2 de 1970 da Administração Pública, que cria 

bases para um Executivo legalmente omnipotente, reforçado por decisões judiciais posteriores. 
13 Ibid., p. 140. 
14 A interpretação do que a investigação representa e representou é altamente controvertida. Para uma de suas 

principais figuras “com esperança, será possível olhar para trás em alguns anos e dizer que a Lava Jato fortaleceu 

a economia nacional, o estado democrático de direito e a democracia no Brasil”. MORO, Sérgio Fernando, 

Preventing Systemic Corruption in Brazil, Daedalus, v. 147, n. 3, p. 157–168, 2018, p. 168. Para outros, os 

protagonistas da operação “´[l]evaram ao chão grandes empresas e, com isso, covaliram mercados estruturantes da 

economia brasileira. Acabaram com maus políticos e maus empresários e, no seu lugar, deixaram mais, e pior, do 

mesmo.” (tradução livre) WARDE, Walfrido, O espetáculo da corrupção: como um sistema corrupto e o modo 
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Desde então, essa série de investigações se expandiu por mais de sessenta fases, com 

forças tarefas descentralizadas, desdobramentos penais, cíveis e administrativos, envolvendo a 

elite econômica e política do país em um enredo sobre temas tão diversos como corrupção em 

estatais, financiamento político-partidário, lavagem de dinheiro em múltiplas camadas, cartéis 

em licitações, modos e limites de atuação do Ministério Público e do Judiciário, dentre outros. 

Os fatos e eventos da Operação Lava Jato podem indicar problemas ou desafios relacionados a 

como parte da administração pública brasileira se relaciona com agentes privados. Como 

Ostrom indica em relação ao caso Watergate, há aspectos de distribuição de poder no Estado - 

e entre ele e agentes privados - que podem auxiliar a entender como opera a corrupção no país.  

Algumas das mais importantes empresas brasileiras, privadas e públicas, estiveram 

envolvidas em casos de corrupção e, algumas delas, em subornos transnacionais. Algumas 

decidiram, como suas semelhantes no caso Watergate, negociar com as autoridades 

encarregadas formas de revelar e remediar atos de corrupção em troca de abrandamento das 

penalidades. A possibilidade de uma solução consensual era recém incorporada na legislação 

brasileira, por meio da Lei 12.846 de 1º de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção, promulgada, 

em parte, em resposta aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial à 

Convenção da OCDE.15 Ainda que existisse previsão legal, o uso deste instrumento, chamado 

acordo de leniência, não foi mera aplicação automática dos artigos da lei. Assim como foi no 

caso Watergate com seu programa,16 a implementação dos acordos de leniência no Brasil, no 

contexto da Lava Jato, encontrou desafios e fomentou inovações – nem todas sem controvérsia.  

Tais desafios e inovações podem ser explicados, em parte, pela conformação do 

arcabouço jurídico, mas não se encerram nele. As dinâmicas entre ações de autoridades 

                                                 

de combatê-lo estão destruindo o país, Rio de Janeiro: Leya, 2018, p. 42. Este trabalho reconhece que a Lava 

Jato é o contexto no qual o arranjo institucional de combate à corrupção se desenvolve. Isso impacta sua 

conformação. Porém, não pretende fornecer aqui interpretações genéricas sobre as investigações. Ela se tornou tão 

grande que, para o futuro, uma tarefa não trivial dos pesquisadores interessados em algum de seus muitos temas 

será desmontá-la para olhar suas partes e microdinâmicas de poder.  
15 Trata-se da lei que prevê a responsabilização administrativa e cível de pessoas jurídicas por atos contra a 

administração pública nacional ou estrangeira. Suas previsões estão descritas com mais detalhes no Capítulo 3. Por 

enquanto, basta dizer que a hierarquia global perpassa o debate sobre reformas de combate à corrupção no Brasil, 

mas elas não são definidas apenas por isso. Há pressão externa, mas há pressão interna, fruto de insatisfação da 

população com corrupção. 
16 Guardadas as diferenças entre programas, autoridades e arranjos. A comparação com Watergate visa só mostrar 

que não é incomum as autoridades encontrarem soluções não antecipadas na implementação de políticas públicas. 

O paralelismo aqui é motivado pelo mesmo tipo de desafio: negociar com pessoas jurídicas em um contexto 

conturbado.  
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envolvidas e entre elas e agentes privados durante sua implementação são peças-chave para 

entender o instrumento.  

Este trabalho investiga como o arranjo institucional brasileiro de combate à corrupção 

se desenvolveu na implementação de acordos de leniência, ou seja, como atores, por meio de 

processos e mecanismos, interagiram, disputaram e se compuseram no uso do instrumento. Sua 

hipótese é que o arcabouço jurídico e as interações entre autoridades, guiadas por suas ações 

estratégicas, forjaram e fortaleceram funções distintas aos acordos de leniência quando 

comparadas ao que foi disposto na Lei Anticorrupção. Tais funções servem para entender os 

dilemas específicos do instrumento, mas também, para compreender como se dão as interações 

entre autoridades que desenvolvem sobreposições entre si e, por vezes, mecanismos de 

coordenação. A partir delas, é possível ter ganhos analíticos sobre a eficácia e a legitimidade 

das inovações ensejadas pela implementação do instrumento, que é parte de uma política pública 

nacional de escopo mais amplo. 

Para tanto, nesta introdução delineio o modelo analítico do trabalho, explicando como 

investigar a política de combate à corrupção e o arranjo institucional brasileiro: argumento que 

as regras que os conformam importam, mas é também preciso incorporar as interações entre 

atores – daí a importância da categoria “arranjos institucionais” – como parte da análise. Em 

seguida, passo aos acordos de leniência da Lei Anticorrupção para mostrar como sua discussão 

atual está centrada em sua forma e deve se deslocar em direção às funções que o instrumento 

desempenha. Por fim, apresento o mapa do trabalho.  

 

1. Política de combate à corrupção 

O primeiro passo de trabalhos que se propõe a estudar corrupção é defini-la. O debate 

é longo e destinado a explicitar o que fica no filtro de análise daquele que pesquisa o assunto. 

A definição mais influente de corrupção é o abuso de poder investido para obtenção de ganhos 

privados.17 Ela é plástica o suficiente para reunir espécies diversas, tais quais propina, troca de 

                                                 

17 ROSE-ACKERMAN, Susan; PALIFKA, Bonnie J., Corruption and government: causes, consequences, and 

reform, 2a. ed. New York, NY: Cambridge University Press, 2016. 
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favores, nepotismo, fraudes, conflitos de interesse e, até mesmo, corrupção privada. O 

arcabouço jurídico, por sua vez, tende a separar cada espécie como atos (ou tipos) a serem 

tratados de forma diversa, por vias distintas como mecanismos de direito administrativo18 ou de 

direito penal.19 Na outra ponta, há definições abrangentes. Lessig, por exemplo, expande a 

definição para centrar-se em atos que não são abusos e que são considerados legais ou éticos em 

um dado momento, desde que distorçam a capacidade de uma dada instituição de atingir seus 

objetivos.20  

Esta pesquisa, no entanto, não se direciona, propriamente, à análise da corrupção: como 

ela se estrutura, como as normas sociais e as regras formais podem se contradizer, como 

arcabouço jurídico apresenta “gargalos” que facilitam ou dificultam atos corruptos, quais os 

sentidos causais das relações entre corrupção, poder econômico, democracia e desenvolvimento. 

As definições de corrupção, neste trabalho, servem para exemplificar o sentido das reformas 

que estruturaram e estruturam a política pública voltadas a seu controle, ponto abordado no 

Capítulo 1, e não são eleitas a priori. No estudo de caso, corrupção é tomada a partir do sentido 

dado a ela pela Lei Anticorrupção, como atos ilícitos lesivos à administração pública imputáveis 

a pessoas jurídicas. 

A pesquisa volta-se a política de controle da corrupção. 21 Há consenso que a detecção 

e punição de atos ilícitos são atributos desejáveis. Porém, tão consensual quanto, é o fato que o 

                                                 

18 Por exemplo, o tratamento dado a conflito de interesses na esfera federal, por meio da Lei 12.813 de 16 de maio 

de 2013. 
19 Por exemplo, os tipos penais de corrupção ativa e passiva, dispostos no art. 333 e 317, respectivamente, do 

Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940.   
20 É a definição de corrupção institucional: “Corrupção institucional está presente quando há influência sistemática 

e estratégica legal, e até mesmo considerada ética, que prejudica a efetividade de uma dada instituição por desviá-

la de seus objetivos ou enfraquecer sua capacidade de atingir esses objetivos, incluindo, na medida em que for 

relevante a seus objetivos, enfraquecer a confiança do público em dada instituição ou em sua integridade inerente.” 

LESSIG, Lawrence, “Institutional Corruption” Defined, The Journal of Law, Medicine & Ethics, v. 41, n. 3, 

p. 553–555, 2013. A influência desproporcional de empresas no processo democrático americano seria um exemplo 

de corrupção institucional. Não há dúvidas que é legal, mas para o autor, ela distorce a própria ideia de democracia 

e vontade popular.  
21 Na definição de Bucci, políticas públicas “são programas de ação governamental visando a coordenar os meios 

à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados.” BUCCI, Maria Paula Dallari, Direito administrativo e políticas públicas, São 

Paulo, SP: Editora Saraiva, 2002, p. 239. Marques afirma que estudar políticas é “analisar por que e como o Estado 

age como age, dada as condições que o cercam.” MARQUES, Eduardo Cesar; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de, 

(Orgs.), A política pública como campo multidisciplinar, 1a. edição. São Paulo: Editora UNESP, 2013, p. 24. 

Ao chamar de política pública, busco conscientemente afastar da ideia de controle atomizado e olhar controle da 
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foco exclusivo neste tipo de estratégia é fadado ao fracasso.22 Ele não altera as estruturas que 

sustentam as práticas. Pior, se visto como um fim em si mesmo, este tipo de política pode 

exacerbar patologias na administração pública.23 Ainda, economistas apontam, paradoxalmente, 

que o aumento das ações de detecção e punição, se não forem acompanhadas de outras medidas, 

a longo prazo, tem o efeito de aumentar o tamanho da propina paga, enfraquecendo o efeito 

dissuasório da política.24 

Não há dúvidas que o Brasil, desde a redemocratização, vem fortalecendo autoridades 

e criando instrumentos específicos para monitorar, investigar e punir pessoas físicas e jurídicas 

que cometem atos considerados ilícitos. O Ministério Público e o Poder Judiciário têm um peso 

importante nesta política, mas ela conta com outros atores: organizações de controle interno aos 

Poderes, cortes de contas e mecanismos de transparência e participação pública.25  

A pesquisa em direito tradicionalmente olha a política de combate à corrupção de forma 

compartimentalizada.26 No direito público, parte-se de classificações estanques como a 

dicotomia entre controle interno ou controle externo.27 As interações entre agentes de controle 

                                                 

corrupção como um objetivo eleito pelo Estado que criam um campo no qual se localizam diversos atores e 

instrumentos. Vale a nota que a finalidade do controle, no fundo, é transversal - deve ser tornar outras políticas 

públicas mais eficazes e mais legítimas, promovendo equidade de acesso e sustentabilidade de resultados.  
22 MANION, Melanie, Beyond Enforcement: Anticorruption reform as a problem of institutional design, in: 

GONG, Ting; MA, Stephen K. (Eds.), Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy 

Capacity, 1. ed. London: Routledge, 2009, p. 1–11. 
23 Anechiarco e Jacobs descrevem tais patologias como atraso na tomada de decisão, centralização excessiva, 

deslocamento de autoridade, tornar os gestores mais defensivos em relação ao controle, dentre outros. 

ANECHIARICO, Frank; JACOBS, James B., The pursuit of absolute integrity: how corruption control makes 

government ineffective, Chicago: University of Chicago Press, 1996. 
24 Nas palavras de Soreide: “O mesmo argumento se aplica quanto ao impacto provável de penalidades impostas 

àqueles culpados por atos de corrupção: o tamanho do valor pago em propina pode ser aumentado para compensar 

o risco maior associado enfrentado por agente pública para venda de decisões governamentais. Enquanto houver 

clientes com disposição a pagar para as decisões em questão, a propina pode ultrapassar o custo esperado com 

sanções e, assim, minar o efeito dissuasório de um nível de repressão mais elevado.”. Todas as traduções feitas 

neste trabalho são livres. SØREIDE, Tina, Corruption and criminal justice: bridging economic and legal 

perspectives, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 149. 
25 Avritzer e Filgueiras apontam três tipos de controle: judicial, administrativo-burocrático e público não estatal. 

AVRITZER, Leonardo; FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção e controles democráticos no Brasil. Brasília: 

CEPAL-IPEA, 2011 
26 MACHADO, Maíra, Contra a departamentalização do saber jurídico: a contribuição dos estudos de caso para o 

campo direito e desenvolvimento, in: SILVEIRA, Vladmir Oliveira da et al (Orgs.), Direito e Desenvolvimento 

no Brasil do Século XXI, Brasília: CONPEDI, Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito ; Ipea, 

2013, p. 177–200. 
27 Conforme Justen Filho Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: Forum, 2010, p. 1139 e 1147: controle 

interno é “é o dever-poder imposto ao próprio Poder de promover a verificação permanente e contínua da legalidade 
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são pouco capturadas por estas categorias, sobretudo se não houver subordinação ou hierarquia 

entre atores. 28 Ou ainda, as clivagens entre áreas do direito, como direito civil e direito penal, 

não iluminam conexões entre autoridades e esferas de responsabilização, ainda que sejam úteis 

para operacionalização de um conjunto de regras, processos e garantias.29 É possível imaginar 

como estas divisões do estudo do direito contribuem para que as autoridades envolvidas – muitas 

delas formadas por juristas, juízes, advogados públicos, procuradores - não se reconheçam como 

parte da mesma política pública. 

Sobretudo, abordagens fragmentadas não permitem olhar como os atores que compõem 

esta política interagem, como os mecanismos de controle se reforçam ou criam sobrecargas, ou, 

então, quem controla os controladores. Há perdas analíticas sobre aspectos de eficácia e a 

legitimidade da política em si. Para aperfeiçoar, este trabalho parte de um ângulo de análise que 

visa jogar luz nestas dinâmicas da política de combate à corrupção em ação: o estudo dos 

arranjos institucionais.  

 

2. Arranjos institucionais como ângulo de análise  

Arranjos institucionais podem ser definidos como o conjunto de regras, mecanismos e 

processos que definem como atores e interesses se coordenam para a consecução de determinada 

política pública.30 O arranjo institucional é formado por interações entre atores participantes de 

                                                 

e da oportunidade da atuação administrativa própria, visando a prevenir ou eliminar defeitos ou a aperfeiçoar a 

atividade administrativa promovendo as medidas necessárias para tanto.” O controle externo é “o dever-poder 

atribuído constitucionalmente e instituído por lei como competência específica de certos Poderes e órgãos, tendo 

por objeto identificar e prevenir defeitos ou aperfeiçoar a atividade administrativa, promovendo as medidas 

necessárias para tanto.” Para uma leitura funcionalista dos tipos de controle, ver SCHAPIRO, Mario G., 

Discricionariedade desenvolvimentista e controles democráticos: uma tipologia dos desajustes, Revista Direito 

GV, v. 12, n. 2, p. 311–344, 2016. 
28 SUNDFELD, Carlos Ari, Um Novo Direito para a Gestão Pública, Revista de Direito da Procuradoria-Geral 

do Estado, v. Edição Especial, n. 1, p. 85–99, 2012. 
29 Machado trata das perdas analíticas da separação estanque entre crime e improbidade administrativa, por 

exemplo, para a dosimetria da pena. MACHADO, Maira Rocha, Crime e/ou Improbidade? Notas sobre a 

performance do sistema de justiça em casos de corrupção, Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 112, 

p. 189–211, 2015. 
30 Adoto aqui a definição de arranjo institucional em políticas públicas de GOMIDE, Alexandre; PIRES, Roberto; 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Orgs.), Capacidades estatais e democracia: arranjos 

institucionais de políticas públicas, Brasília: Ipea, 2014. 
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determinada política que ocorrem a partir de marcos legais. Estas interações dependem das 

ações estratégicas dos atores sobre a política pública. 

A análise do arranjo institucional é guiada por perguntas como “quem faz o que?”.31 A 

primeira resposta do jurista seria olhar para a competência, em sentido técnico, do ator, 

tradicionalmente definida como o conjunto de atribuições fixadas em leis para certa pessoa 

jurídica, órgãos e agentes.32 Ela relaciona a ação pública à sua adesão ao princípio da legalidade. 

Outros autores estabelecem que a regra de competência é o “nó” de cruzamento da política e da 

técnica jurídica: a ideia que a autoridade pública só pode agir por uma habilitação jurídica.33 

Apesar de aproximar direito e política, estas definições não capturam as dinâmicas das 

interações entre autoridades.  

O Estado, ao implementar políticas públicas, pode ser visto como uma rede de atores34 

guiada por um conjunto de regras formais - incluindo regras de competência - e informais que 

tem o objetivo de governar suas relações entre si e com entes fora do Estado, mas que o fazem 

de forma incompleta. Isso significa que o funcionamento das políticas públicas depende da ação 

desses atores.35 A depender da política e do ator, há múltiplas competências e, dados os recursos 

finitos, são priorizadas umas ou outras. Ou, então os agentes tomam ações para interpretar o 

limite de sua competência, chegando, por vezes, a testá-lo. Ainda, as interações entre atores, 

guiadas por suas ações, podem a levar a processos de coordenação e disputa, não capturados 

pelas atribuições imaginadas no plano legal. 

A política de combate à corrupção, no plano federal, é composta por múltiplos atores, 

como o Poder Judiciário, o Ministério Público (MPF), a Polícia Federal (PF), a Controladoria-

                                                 

31 COUTINHO, Diogo, O Direito nas Políticas Públicas, in: MARQUES, Eduardo Cesar; FARIA, Carlos Aurélio 

Pimenta de (Orgs.), A política pública como campo multidisciplinar, 1a̲ edição. São Paulo, SP: Rio de Janeiro, 

RJ: Editora UNESP ; Editora Fiocruz, 2013, p. 23. 
32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a Edição. São Paulo, SP: Editora Forense, 2018. 
33 BUCCI, Maria Paula Dallari, Fundamentos Para Uma Teoria Jurídica Das Políticas Públicas, São Paulo: 

Editora Saraiva, 2013, p. 169. 
34 Ou um conjunto de organizações nas quais coletivos de indivíduos podem formular e implementar diferentes 

estratégias e políticas em sua relação com contextos socioeconômicos e culturais. SKOCPOL, Theda, Bringing the 

State Back In: Strategies of Analysis in Current Research, in: EVANS, Peter B.; RUESCHEMEYER, Dietrich; 

SKOCPOL, Theda (Orgs.), Bringing the state back in, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 20. 
35 JASPER, James M., Introduction: Players and Arenas Formerly Known as the State, in: JASPER, James M.; 

DUYVENDAK, Jan Willem (Orgs.), Breaking Down the State, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 

p. 11. 
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Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Comissão de Ética Pública 

(CEP), dentre outras. As ações destes atores dependem da arena em que eles se inserem. A arena 

é um conjunto de regras, formais ou informais, e de recursos que permitem ou encorajam certos 

tipos de interação.36 Nem todas as arenas são iguais, nem mesmo as arenas jurídicas: atuar 

perante tribunal possui conjunto de regras, procedimentos e princípios que se distinguem, por 

exemplo, de uma investigação, ainda que seja possível o mesmo ator atuar nas duas arenas 

(como é o caso do Ministério Público) ou que uma arena tenha interdependência com outras.  

É de se esperar que os atores busquem formular suas estratégias em arenas que 

imaginam que são vantajosas para eles, tentem mudar uma ação de uma arena a outra, ou ao 

menos, alterar aspectos da arena para que os beneficie.37  Os resultados das ações são 

condicionados pelas vantagens desiguais entre recursos, posições organizacionais, graus de 

autoridade, dentre outras.38  

Mas estas ações encontram limites. Elas são moldadas por instituições, sistemas de 

regras (formais, de comportamento, convenções sociais) estabelecidas e amalgamadas que 

estruturam as interações sociais com componentes de estabilidade e conservação.39 As 

instituições constituem atores, suas interações e arenas. Portanto, são capazes de constranger 

sua ação em certos sentidos enquanto também a habilitam. Embora não sejam fruto puramente 

voluntarioso de atores, suas ações e interações, em arenas diversas, tem a capacidade de 

reconfigurar instituições. Como exatamente a mudança institucional ocorre, tomando o 

imbricamento entre a ação e a estrutura, é uma pergunta não trivial, para políticas públicas em 

geral e, em específico, para políticas de combate à corrupção.40  

                                                 

36 Caberia a dúvida em que momento um ator estatal é jogador ou arena. Para Jasper, esta responde depende do 

interesse analítico – todos os jogadores são ao mesmo tempo arenas nas quais as decisões são tomadas, estratégias 

são pensadas e avançadas. O Poder Judiciário exprime essa dualidade de forma clara. Ele é arena no qual outros 

atores desenvolvem suas ações, mas também é capaz de ser ator e desenvolver estratégias, quando, por exemplo, 

pleiteia mais poderes ou recursos. Se há compartilhamento de objetivos, coordenação de ações e algum tipo de 

identidade coletiva, eles são jogadores. Se eles organizam um lugar onde interações acontecem, com regras e alguns 

resultados possíveis, são arena. Ibid., p. 12. 
37 Ibid., p. 16. 
38 Ibid., p. 15. 
39 HODGSON, Geoffrey M., What are institutions, Journal of Economic Issues, v. XL, n. 1, 2006. 
40 Essa discussão é pincelada no capítulo 1. 
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O arcabouço jurídico é parte constitutiva das instituições e pode também ser um 

componente da ação e coordenação de atores.41 Os atores são capazes de reconfigurar, nas 

margens e, por vezes, diretamente, a interpretação e a implementação da estrutura de regras que, 

muitas vezes, não são unívocas, seja por falhas de desenho, seja porque são inerentemente 

abertas para comportar diversos objetivos.  

Assim, o desenho de um conjunto normativo é parte dos processos de mudança 

institucional, embora esses não se encerrem nele. Em uma imagem, as regras formais 

representam vigas que estruturam mecanismos, processos e competências. Porém, além de 

atribuir as regras do jogo, de estruturar atores e representar as vigas de uma arena, o arcabouço 

jurídico é também mobilizado pela estratégia dos atores para execução de seus objetivos por 

meio de suas ações. Ele também é parte do jogo. Mantendo a imagem de uma viga, por vezes, 

os atores buscam torcê-la para um lado ou outro, testar sua resistência, mudar parafusos para 

alterar seu rumo, talvez com riscos para a construção como um todo. Isto leva a mudanças na 

estrutura do arranjo institucional e pode alterar a eficácia e legitimidade de uma política pública. 

Neste trabalho, a análise do arranjo institucional, portanto, observa como o arcabouço jurídico 

molda atores e suas interações e como ele é mobilizado por elas.  

 

3. Acordos de leniência como novas arenas  

Arranjos institucionais de combate à corrupção é um tema de interesse crescente entre 

juristas e cientistas sociais brasileiros ou interessados no Brasil.42 Power e Taylor nomeiam o 

                                                 

41 COUTINHO, Diogo Rosenthal, O Direito Econômico e a Construção Institucional do Desenvolvimento 

Democrático, Revista de Estudos Institucionais, v. 2, n. 1, p. 214–262, 2016. 
42 Essa literatura é discutida com maior profundidade no capítulo 2. POWER, Timothy J., TAYLOR, Matthew M., 

Introduction: Accountability Institutions and Political Corruption in Brazil, in: POWER, Timothy J.; TAYLOR, 

Matthew M. (Orgs.), Corruption and Democracy in Brazil: The struggle for Accountability, Notre Dame: 

University of Notre Dame Press, 2011, p. 1–28; PRADO, Mariana M., CARSON, Lindsey, Brazilian Anti-

Corruption Legislation and its Enforcement: Potential Lessons for Institutional Design, Manchester: The 

University of Manchester, 2014; MACHADO, Maira Rocha, PASCHOAL, Bruno, Monitorar, investigar, 

responsabilizar e sancionar: A multiplicidade institucional em casos de corrupção, Novos Estudos, p. 28, 2016; 

ARANHA, Ana Luiza, A rede brasileira de instituições de accountability: um mapa do enfrentamento da 

corrupção da esfera local, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2015; LOUREIRO, Maria Rita, Coordenação do Sistema de Controle da Administração 

Pública Federal, Brasília: Ministério da Justiça; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2011. 
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conjunto de instituições, estatais ou não, encarregadas do combate à corrupção de “rede de 

accountability”.43 A expressão indica que haveria objetivo comum da atuação das diversas 

instituições: perenizar a prestação de contas de autoridades públicas e de agente privados em 

um contexto democrático. Mais ainda, ressalta que estas instituições possuem diversas 

interações que, ao longo do tempo, formaram uma trama complexa que tem grande potencial 

explicativo dos sucessos e desafios do combate à corrupção no Brasil. Os atores, para esta 

literatura, voltam-se a três funções: monitorar, investigar e punir agentes públicos e privados. 

As formas pelas quais atores e funções interagem estão relacionadas a aspectos de proximidade, 

sobreposição e coordenação institucional.44 

A política de combate à corrupção no Brasil é caracterizada por um arranjo institucional 

complexo, em que os atores – as chamadas instituições de controle – são interdependentes em 

sua atuação no combate à corrupção. Além disso, suas interações não são estáticas e podem se 

modificar: atores podem se articulam, disputar, ignorar uns aos outros e gerar, em algumas 

situações, sobrecarga ou vácuo em suas atuações e em seus processos. Estas interações se 

prolongam no tempo, mas, a cada nova reforma do sistema, é possível que elas se alterem, com 

novas sobreposições e disputas.  

Este trabalho examina como o arranjo institucional de combate à corrupção se 

desenvolveu na implementação de acordos de leniência, o que ainda não foi feito por esse 

conjunto de estudos. A Lei Anticorrupção prevê a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas 

por atos lesivos à administração pública, com a criação de um novo microssistema de 

responsabilização da pessoa jurídica, com autoridades, ilícitos e sanções próprios, em um 

cenário no qual já haviam outras formas de investigar e sancionar empresas – ainda que 

imperfeitas – como a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei Antitruste e a Lei de Licitações, 

apenas na esfera civil e administrativa. 45  

                                                 

43 POWER, Timothy J., TAYLOR, Matthew M., cit. A nomenclatura é influenciada por MAINWARING, Scott; 

WELNA, Christopher (Orgs.), Democratic accountability in Latin America, Oxford ; New York: Oxford 

University Press, 2003 e também por POPE, Jeremy, Confronting corruption: the elements of a national 

integrity system, Berlin: Transparency International (TI), 2000. 
44 PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey; CORREA, Izabela, The Brazilian Clean Company Act: Using 

Institutional Multiplicity for Effective Punishment, Osgoode Hall Law Journal, v. 53, p. 107, 2015; MACHADO, 

Maira Rocha; PASCHOAL, Bruno, cit. 
45 A Lei e suas previsões são detalhadas no Capítulo 3. 
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Acordos de leniência, pela lei, são instrumentos destinados à “identificação dos demais 

envolvidos na infração e obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito 

sob apuração” em troca de redução da penalidade. São considerados mecanismos cruciais de 

investigações anticorrupção.46 

Sua implementação no Brasil tem sido, no mínimo, conturbada. No centro das tensões 

está o arranjo institucional de combate à corrupção, com sua rede de autoridades encarregada 

de investigar e sancionar atos ilícitos. Não faltam categorizações para descrever como o arranjo 

institucional de combate à corrupção se desenvolveu perante acordos de leniência: disputa de 

protagonismo47 ou disputa de poder48 são alguns dos termos correntes usados para caracterizar 

sua implementação. Tojal e Tamasaukas afirmam de forma contundente: 

“Esse sem dúvida é o grande desafio que o instituto da leniência possui no 

Brasil atualmente: sobreviver à competição e à autofagia de diversos órgãos 

e instituições do Estado que, sob efeitos do discurso anticorrupção, agem 

de forma esquizofrênica, competindo por um desarrazoado protagonismo 

ou simplesmente boicotando o instituto em razão de interesses até mesmo 

escusos”49 

Tratar a implementação de acordos de leniência como disputas de poder, por um lado, 

evidencia que existem movimentações estratégias dos atores que compõem o arranjo 

institucional – as instituições de controle envolvidas nas tarefas de celebrar e avaliar os acordos, 

na esfera federal: CGU, MPF, AGU, TCU e Poder Judiciário. Por outro lado, dá a entender que 

estas disputas são apenas voluntariosas ou que se dão sem nenhum tipo de constrangimento e 

habilitação pelas instituições, por suas configurações anteriores e pelo arcabouço jurídico. 

O problema é que o diagnóstico pouco aprofundado dá azo a soluções de difícil 

implementação. Contra disputa, pede-se coordenação. No entanto, coordenação não é simples 

de se engendrar. Este trabalho narra, ao longo dos capítulos, diversas tentativas de coordenação 

que falharam. Pensando em coordenação como solução, alguns propõem resolver problemas de 

                                                 

46 RIBEIRO, F., The accidental Trojan horse: Plea bargaining as an anticorruption tool in Brazil, The Hague: 

International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam (ISS), 2017. 
47 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, Adams critica disputa entre CGU e MPF por protagonismo em acordos 

de leniência. 
48 CANÁRIO, Pedro, Disputa entre órgãos deixa em segundo plano o interesse público da leniência, Consultor 

Jurídico, 2017. 
49 TOJAL, Sebastião Botto de Barros; TAMASAUSKAS, Igor Sant’Anna, A Leniência Anticorrupção: Primeiras 

Aplicações, Suas Dificuldades e Alguns Horizontes para o Instituto, in: Colaboração Premiada, São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2018, p. 238–254. 
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acordos de leniência a partir de sua forma. Dada a existência de agentes múltiplos, é preciso 

fazer acordos conjuntos ou espelhados ou, então, sequenciados. Essas dúvidas retratam 

problemas que autoridades e empresas precisam resolver, mas pouco informam sobre a eficácia 

ou legitimidade do instrumento.  

Este trabalho busca aperfeiçoar esse diagnóstico de caracterização do arranjo 

institucional de combate à corrupção na implementação de acordos de leniência deslocando o 

debate da forma dos acordos de leniência para suas funções. 50 A aposta é que, olhando para a 

relação entre atores e função, é possível entender melhor os dilemas dos acordos de leniência, 

suas interdependências e como eles estruturam interações entre componentes do sistema.  

A literatura sobre arranjo institucional de combate à corrupção no Brasil possui análise 

centrada em agentes e suas funções. Contudo, argumenta-se que as funções geralmente 

atribuídas à análise da política de combate à corrupção – monitorar, investigar e sancionar – não 

dão conta das especificidades dos acordos de leniência. Eles possuem uma característica 

distintiva: um componente de discricionariedade constitutivo do próprio instrumento. O ponto 

de partida é a troca de informações entre autoridades e pessoas jurídicas para encontrar 

consensos. A existência de negociação, argumento no capítulo 2, embaralha as tarefas de 

monitorar, investigar e sancionar. Tornam, também, os acordos de leniência instrumentos 

extremamente delicados à política de combate à corrupção. Não é à toa que Søreide diz: 

“acordos negociados são uma ameaça (necessária) aos valores de equidade, previsibilidade e 

dissuasão.”51 Para autoridades, há riscos relacionados à diminuição da previsibilidade de sanção, 

riscos reputacionais, que se acumulam se as negociações forem conduzidas de forma sigilosa e 

sem algumas balizas. Para agentes privados, há riscos que acordos de leniência levem, nas 

                                                 

50 Chang critica a inabilidade da literatura sobre instituições e desenvolvimento para distinguir as formas e as 

funções das instituições: um conjunto particular de formas podem não garantir o alcance de funções. Ou então, 

funções podem ser conduzidas em diferentes formas. O fetiche das formas, para ele, nega a diversidade institucional 

e os diferentes percursos de desenvolvimento. Ignorar as formas, por outro lado, seria ignorar uma dimensão 

concreta útil à resolução de problemas enfrentados pelos países. Sua discussão não tem em mente nada próximo de 

acordos de leniência, mas acredito que este caso há a mesma manifestação de um certo fetichismo de forma e um 

distanciamento das funções. CHANG, Ha-Joon, Understanding the Relationship between Institutions and 

Economic Development, Helsinki: United Nations University World Institute for Development Economics 

Research, 2006. 
51 SØREIDE, Tina, cit., p. 165. 
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palavras de um entrevistado desta tese, a “um horror sem fim”, caracterizado pela ausência de 

segurança jurídica. 

Por outro lado, as funções dos acordos de leniência não são dadas apenas pela sua 

previsão legal. Como se verá nos capítulos adiante, a partir da atuação de autoridades que 

interpretam suas competências e a política de combate à corrupção, elas se configuram em três 

frentes: prover informações para investigações, recompor o dano causado por atos ilícitos e 

alterar o comportamento das empresas.  

Mais importante do que essas funções serem simplesmente enunciadas, ganha relevo 

como elas são mobilizadas por cada instituição, criando dilemas sobre o que priorizar, em que 

medida ou extensão. Ou, ainda, pode-se procurar compreender como cada ator optou por 

privilegiar uma (ou certas) função da leniência por considerar que ela tem mais relação com seu 

perfil ou mandato constitucional ou legal, como descrito no capítulo 3.  

Tais relações são fundamentais para pensar no arranjo institucional dos acordos de 

leniência e pouco comentadas fora da mesa de negociação ou dos círculos mais fechados sobre 

o assunto. Busca-se, em suma, articular a pergunta-guia de arranjos institucionais “Quem faz o 

que?” com a dinâmica estabelecida entre atores que mobilizam funções distintas. O estudo da 

movimentação de atores, combinadas com suas funções, pode nos ajudar a avançar em uma 

eventual solução para os conflitos colocados, com ganhos importantes para o arranjo 

institucional de combate à corrupção no país.  

 

4. Mapa do trabalho 

Para desenvolver estas ideias o trabalho se desenvolve em sete partes além desta 

introdução. O próximo capítulo trata das escolhas metodológicas, em especial, dos recortes e 

limitações do estudo de caso.  

Os primeiros dois capítulos constroem o referencial teórico do trabalho. O capítulo 1 

trata de políticas de combate à corrupção. Sua centralidade na agenda global é desafiada pelo 

desencanto com seus resultados. O capítulo explica políticas de combate à corrupção a partir 

dos remédios formulados para seu desencanto que operam em três dimensões: modelo, 

abrangência e como implementá-las. Termina posicionando a análise de arranjos institucionais 
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forma contextualizada de examinar a ação de atores condicionada por suas estruturas, com um 

papel relevante ao arcabouço jurídico.  

O capítulo 2 trata do arranjo institucional brasileiro de combate à corrupção e sua 

construção. São caracterizadas as instituições de controle formadas ou fortalecidas ao longo de 

30 anos e a expansão de instrumentos de controle. A partir da ideia de rede de accountability 

são tratadas as interdependências entre atores e funções desta política pública. Estas 

interdependências geram sobreposições que, a depender de seu contexto, podem ter efeitos 

benéficos ou gerar problemas para o arranjo. Uma resposta aos desafios da sobreposição são as 

tentativas de coordenação entre atores, o que também não ocorre sem seus próprios dilemas. 

Sobreposição ou coordenação não são balas de prata do desenho institucional e devem ser 

analisadas em seu contexto específico.  

A parte teórica se encerra com alguns desafios dos acordos de leniência às funções tais 

quais descritas pela literatura, o que estabelece a ponte para os próximos três capítulos, o estudo 

de caso. Eles descrevem a implementação dos primeiros acordos de leniência voltados ao 

combate à corrupção em cinco anos de vigência da lei anticorrupção (2014-2018) na esfera 

federal.  

O Capítulo 3 descreve as regras do jogo. As regras postas são ponto de partida da 

descrição do arranjo institucional. Observar suas características – como o fato de conterem 

previsões mais vagas ou mais precisas, mais ou menos deferentes a outros instrumentos jurídicos 

de responsabilização da pessoa jurídica (como a lei antitruste ou a lei de improbidade 

administrativa) – é uma forma de antecipar delimitações e sobreposições entre atores e também 

desenhar as funções que os acordos de leniência podem desempenhar.  

No entanto, a ação tomada por autoridades e funções não são resultado apenas das 

regras do jogo, tais como definidas em lei. Eles se constroem e reorganizam também com ele 

em curso: são repensadas a partir de pedidos, dúvidas e provocações levadas por agentes 

privados às autoridades; são reorganizadas pelas interações entre eles; e são reconfiguradas por 

decisões judiciais e por interpretações dos próprios agentes. 

Para capturar tal dinamismo, o Capítulo 4 descreve como os acordos de leniência foram 

celebrados no Brasil, primeiro com o MPF, depois com a CGU e a AGU. Como se verá, tal 

construção é mais complexa do que a mera subsunção dos fatos às previsões da lei. Ela é uma 
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sucessão de testes, avanços e movimentações feitas por agentes públicos e privados envolvidos 

na negociação dos acordos. São frutos da imaginação e da interpretação dada, em cada caso 

concreto, por atores a elementos como a competência para celebração de acordos, estimativa de 

sanções e ressarcimento de danos, estipulação de programas de integridade, garantias de sigilo 

e compartilhamento de provas, e possibilidade de adesão ao acordo por outras instituições.  

O Capítulo 5 concentra-se no controle externo exercido pelo TCU e Judiciário. O jogo 

não se encerra na celebração de acordos de leniência. As autoridades encarregadas de controlar 

a legalidade e eficácia dos acordos podem configurá-los. No caso, eles atuam por vezes como 

arena de mediação e disputa entre autoridades celebrantes e, em outras, pretendem atuar como 

atores que negociam conteúdo dos acordos.   

Por fim, conclui-se com alguns apontamentos para o futuro. A contribuição da pesquisa 

se desdobra em pelo menos duas. Para a pesquisa jurídica, faz uma análise dos arranjos 

institucionais em políticas públicas, um campo que ainda tem muito a crescer. Ao analisar, 

ainda, os dilemas específicos vistos na implementação dos acordos de leniência a partir da 

relação entre atores e funções, pretende trazer ganhos analíticos quanto a aspectos da eficácia e 

legitimidade do instrumento.  

No campo interdisciplinar daqueles interessados na política de combate à corrupção e 

em seus arranjos institucionais, analiso um novo conjunto de arenas formado pelos acordos de 

leniência. Com isso, mostra-se como o arranjo institucional se desenvolve em terreno com 

características distintas, marcado, sobretudo, pela discricionariedade. Busco observar 

multiplicidade institucional e aspectos de coordenação neste novo contexto. Também, procuro 

reimaginar o papel do direito neste diálogo mais amplo entre instituições e controle da 

corrupção, no qual o direito não é só um pano de fundo, mas um recurso mobilizado e 

reinterpretado a todo tempo para estruturar ações e arenas onde atores interagem. 
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CONCLUSÃO 

  

Entre 2014 e 2018 foram celebrados 28 acordos de leniência na esfera federal. A 

conclusão de acordos de leniência pelo MPF e pela CGU/AGU, com a análise do TCU e 

homologação do Judiciário na frente criminal e cível poderia indicar a sedimentação do 

instrumento como parte do repertório disponível de combate à corrupção no Brasil. Porém, 

quando trataram do futuro dos acordos de leniência, vários dos entrevistados demonstraram 

cautela. Lima afirma que há aprendizado, mas ainda falta de consolidação do instrumento e do 

papel das instituições envolvidas.543 Araújo pergunta se, frente à conjuntura muito específica na 

qual os acordos de leniência se desenvolveram, durante a investigação da Lava Jato, o 

instrumento sobreviverá em outros contextos.544 Badin considera que as múltiplas sanções 

buscadas por diferentes instâncias se acumulam, ameaçam a continuidade das empresas em “um 

horror sem fim”.545 Dias Filho, por outro lado, acredita que deve haver maior atenção à 

capacidade dissuasória dos acordos.546  

Este diagnóstico reflete a ideia de que a implementação de acordos de leniência gera 

dúvidas sobre a capacidade do arranjo institucional produzir acordos efetivos e legítimos. A 

conclusão retoma a discussão sobre o arranjo institucional, atentando para características de 

multiplicidade e coordenação na conexão entre atores e funções de acordos de leniência. Procuro 

debater seu futuro, mesmo sabendo que esse exercício só pode ser tentativo, uma vez que são 

possíveis mudanças em diversas frentes, inclusive algumas imprevisíveis. 

                                                 

543 “Ainda não está consolidado nenhum dos dois institutos - nem a colaboração e muito menos a leniência - a ponto 

de termos clareza dos atores sobre o que está sendo tratado (...) melhor hoje depois de 3 anos, sei lá quanto, a gente 

já está um pouco melhor.” LIMA, Carlos F. S, cit. 
544 “Este instituto vai sobreviver por si só? (...) Talvez o caso concreto tenha sido tão grande que nem o próprio 

instituto sobreviveu ao caos total.” Em outra passagem, ele ressalta que “grande” se refere ao tamanho das 

investigações. ARAUJO, Marcio S., cit. 
545 “Se estas empresas quebrarem e vão quebrar, ninguém aguenta este corredor polonês sem fim. É muita 

insegurança jurídica.” BADIN, Arthur, cit.  
546 “Bem, eu acho que o rumo que o Brasil está tomando não é bom, eu acho que a gente teve um avanço inegável, 

sobretudo nos acordos feitos pelo MP, qualquer nome que se dê, mas eu acho que se os entes não se preocuparem 

devidamente com a capacidade dissuasória desses acordos, eu acho que a gente pode estar rumando para o colapso.” 

DIAS FILHO, Nivaldo, cit. 
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Ainda assim, a análise entre atores, funções e formas de composição, tal qual elaborada 

por esse trabalho permanecerá útil para avaliar o futuro. Para tanto, contrasto alguns dos achados 

da tese com propostas de alteração e fortalecimento dos acordos de leniência, especificamente 

as sugestões contidas no compêndio conhecido como “Novas Medidas Contra Corrupção” para 

reformas legislativas no Brasil.547  

 

1. O arranjo institucional na implementação de acordos de leniência  

O trabalho propôs-se a analisar as interações entre componentes do arranjo institucional 

de combate à corrupção em acordos de leniência, levando em consideração o contexto e a 

dinâmica entre autoridades na implementação das políticas públicas. Tais dinâmicas poderiam 

ensejar mudanças entre versões idealizadas de políticas públicas e seus resultados na prática, 

bem como auxiliar a compreensão de processos de mudança e persistência institucional, como 

tratado no primeiro capítulo. 

A análise dos arranjos institucionais observa a política de combate à corrupção tal como 

condicionada pelas interações que se estabelecem entre autoridades e não pelo desempenho de 

uma instituição isoladamente considerada. Esse tipo de estudo é um campo que está crescendo 

no Brasil, por meio de uma literatura eminentemente interdisciplinar, apresentada no capítulo 2. 

Ela demonstra que no Brasil há um estado de contínua expansão das instituições de controle e 

das reformas dos instrumentos disponíveis a elas nos últimos trinta anos. Tal expansão – sem 

ser completamente organizada e nem igual em todas as suas partes – gera interdependências 

entre funções, entre atores e tipos de sanção legais e não legais no que se chamou de rede de 

accountability. 

A Lei Anticorrupção se insere neste contexto particular de expansão de instrumentos e 

de ganho de capacidades técnicas de diversas instituições. Em seu desenho, ela não estabeleceu 

fronteiras claras com outras legislações, sendo seus ilícitos passíveis de enquadramento em 

várias legislações, como a Lei Antitruste, a Lei de Improbidade Administrativa. A ressalva da 

                                                 

547 As Novas Medidas Contra a Corrupção são um pacote de setenta medidas para reformas legislativas feitas pela 

Transparência Internacional em Parceria com a FGV Direito Rio e a FGV Direito SP, a partir de consulta a diversos 

agentes. MOHALLEM, Michael Freitas et al, Novas Medidas Contra Corrupção, Rio de Janeiro: Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2018. 
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independência entre esses conjuntos de legislação altera três características do jogo: o cálculo 

das pessoas jurídicas sobre a decisão de colaborar, as funções atribuídas aos acordos de leniência 

e a atuação das autoridades envolvidas. O desenho da Lei combinado com um contexto de 

expansão da capacidade e instrumentos disponíveis às instituições de controle gera um cenário 

de fronteiras ambíguas entre autoridades e entre instrumentos que tem propensão a ativar 

sobreposições. 

O estudo de caso mostra este fenômeno em relação aos acordos de leniência. Os atores 

que participam da implementação do instrumento são os mesmos da rede de accountability tal 

qual descrita anteriormente pela literatura: MPF, CGU, AGU, TCU e Poder Judiciário. 

Entretanto, suas atuações em acordos de leniência são distintas daquelas vistas em outros 

processos de responsabilização de agentes públicos e privados e sua atuação como negociadores 

ou controladores de acordo de leniência não havia sido descrita pela literatura. A razão para a 

diferença de atuação está relacionada à característica definidora do instrumento: a 

discricionariedade. Ela é fundamental na negociação da sanção que será aplicada à primeira 

pessoa jurídica que reconhece que cometeu ato ilícito tipificado em lei. 

A discricionariedade tornou-se um elemento visto com desconfiança por parte do 

direito administrativo548 e no campo de estudos da corrupção. É a mesma discricionariedade – 

a margem de escolha justificável 549 – que permite o agente, em uma relação principal-agente, 

se desviar do comando do principal, por vezes de forma ilícita. Grande parte dos controles à 

corrupção foram criados justamente para vigiar a discricionariedade quando não para 

simplesmente suprimi-la.550 No contexto dos acordos de leniência, o arranjo institucional se 

                                                 

548 Conforme Marques Neto e De Palma “Porém, a maior parte da doutrina é refratária à conferência de amplas 

margens de discricionariedade à Administração Pública, mesmo sabendo que a discricionariedade permite um a 

prestação mais eficiente de serviços públicos. (...) É curioso observar que essa expressiva corrente doutrinária 

demanda a expansão orgânica da máquina administrativa e a prestação de serviços públicos, mas ao mesmo tempo, 

defende a discricionariedade mínima. As decisões substantivas devem ficar fora da Administração Pública, no 

Legislativo para ser mais específica.” MARQUES NETO, Floriano Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de, Os 

sete impasses do controle, in: PEREZ, Marcos Augusto; SOUZA, Rodrigo Pagani (Orgs.), Controle da 

Administração Pública, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016, p. 30. 
549 SCHAPIRO, Discricionariedade desenvolvimentista e controles democráticos, p. 217. 
550 Ver a discussão feita no Capítulo 2 sobre Klitgaard e sua fórmula de combate à corrupção. É também um dos 

problemas do controle contemporâneo apontado por Marques Neto e Palma que busca deslocar a discricionariedade 

do gestor público para a discricionariedade do controlador. MARQUES NETO; PALMA, Os sete impasses do 

controle.] 
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defronta com a discricionariedade atribuída aos próprios controladores para reduzir a punição 

em troca da realizações de outras funções como atributo desejável à obtenção de resultados.551  

As amplas funções apontadas pela literatura - monitorar, investigar e sancionar - se 

embaralham na mesa de negociação: investigação e sanção se aproximam ainda mais, uma vez 

que a exata medida da diminuição da sanção é a adequação das informações prestadas. O 

monitoramento é coproduzido pelo monitorado e serve como projeção para o futuro e não etapa 

anterior à investigação ou sanção. O encadeamento entre monitorar, investigar e sancionar – 

propositalmente aberta para lidar com diversas situações – perde força explicativa. Isso não 

significa dizer que “vale tudo” ou que a discricionariedade é irrestrita e não deve contar com 

mecanismos que garantam a sua adesão a resultados eficazes e legítimos. Para isso, é preciso 

analisar a diminuição da sanção por meio de acordos de leniência confrontada a outras funções 

que justificam sua adoção: obtenção de informação, reparação de dano e alteração da conduta 

da pessoa jurídica para o futuro. 

Estas funções representam recursos importantes inclusive para outros processos de 

monitoramento, investigação e sanção. As informações podem alavancar investigações e 

aumentar o poder sancionatório das autoridades de controle, o ressarcimento podem recuperar 

valores aos entes públicos e programas de integridade podem aumentar o poder de 

monitoramento de autoridades sobre empresas ou setores inteiros.  

Em outras palavras, as funções estudadas neste trabalho não só explicitam a que eles 

servem e como olhar sua eficácia e legitimidade, mas também iluminam dinâmicas de 

distribuição de recursos de diversos tipos: informação, ativos, poder de controle na rede de 

accountability. Consequentemente, ao representar diferentes formas de distribuição de recursos 

importantes à rede de accountability, as funções podem motivar a movimentação das 

instituições de controle.552  

                                                 

551 Em que medida a discricionariedade do controlador é percebida como distinta da discricionariedade da 

administração pública no exercício de seu papel é um tema que poderia ser explorado em outros trabalhos. 
552 Ressalto que a existência de mobilização das instituições por recursos não é algo negativo. Ela apenas ajuda a 

explicar como instituições se movimentam, mesmo que tenham como objetivo fortalecer o interesse público. Para 

Mahoney e Thelen, instituições inevitavelmente geram perguntas distributivas: “Em nossa abordagem, as 

instituições estão repletas de tensões porque elas inevitavelmente geram considerações de recursos e elas 

invariavelmente tem consequências distributivas. Qualquer conjunto de regras ou expectativas – formais ou 
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Para Mahoney e Thellen, em cenário que há ambiguidade ao redor das regras, abre-se 

oportunidade para a agência. Os atores – e também os indivíduos - exploram estas aberturas 

buscando estabelecer novos cursos de ação, visando transformar a alocação de poder e 

autoridade.553 Esta parece ser uma interpretação possível para entender como se dá o início da 

implementação de acordos de leniência por instituições como MPF ou o TCU que, em 

momentos diferentes, mobilizam funções para se posicionar no arranjo institucional. 

O contorno da competência para a celebração de acordos de leniência pelo MPF 

depende da interpretação da Lei Anticorrupção com outros conjuntos normativos, como a Lei 

de Improbidade e a legislação penal. Também, naquele momento inicial, a competência mais 

ampla do MPF, seu fortalecimento institucional de décadas, se encontrou com os fatos 

investigados naquele momento na operação Lava Jato. Neste contexto, o MPF pode firmar seu 

espaço de atuação por meio da interpretação de indivíduos que tinham experiência, em uma 

ponta, com acordos de colaboração na esfera criminal, e na outra, com o programa de leniência 

antitruste.  

Além de suas garantias de independência para tratar de corrupção política, a 

mobilização das funções pela instituição desempenha papel fundamental prático e também 

discursivo, como visto em entrevistas: o MPF seria melhor posicionado para lidar com a 

obtenção da informação que articula a narrativa de pessoas físicas (e a sua responsabilidade 

criminal sobre os fatos) e os centros de informação que pessoas jurídicas dispõem. O MPF 

também poderia dar continuidade às investigações e expandir seu escopo nas duas frentes: 

criminal e cível, com mais informações. Apoiando-se nesta conexão, o MPF celebra o primeiro 

acordo de leniência, seguido por grandes acordos, tornando-se incontornável em um arranjo 

institucional que era pouco direto quanto a sua participação. 

O TCU também empreende uma nova interpretação para sua própria atuação, também 

em decorrência, de um lado, de uma lei que não procedimentaliza sua atuação e por outro, da 

                                                 

informais – que conformam a ação terão consequências desiguais para a distribuição de recursos, e claramente 

muitas instituições formais visam especificamente distribuir recursos para alguns tipos de atores e não para outros” 

MAHONEY, James; THELEN, Kathleen Ann (Orgs.), Explaining institutional change: ambiguity, agency, and 

power, Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2009, p. 8.  
553 Ibid., p. 12. 
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extensão de seus poderes sancionatórios, incluindo a declaração de inidoneidade de pessoas 

jurídicas. Mobiliza, no entanto, outra função: a necessidade de reparação de danos, conforme os 

parâmetros estipulados pela Corte de Contas, como condição aos acordos de leniência. Entre o 

controle prévio da IN 74/2015554 e o caso Angra 3, o TCU procura se deslocar de controle 

externo para preservar certo espaço para, até mesmo, estipular condições de negociação dos 

acordos com o controle externo. 555 

Ao longo dos cinco anos, é possível distinguir a mobilização de funções diferentes por 

atores diferentes, compatibilizadas com seu perfil institucional e expertise. Foi verbalizado por 

alguns entrevistados a possibilidade de cada ator se posicionar melhor em relação a uma função: 

o MPF teria papel de investigação e obtenção de informação, a CGU/AGU aprimorariam cálculo 

do dano e as obrigações de integridade, o TCU avaliaria o ressarcimento integral do dano. 

Porém, a análise das funções não permite, por si só, definir áreas de atuação para cada ator no 

arranjo institucional. Ao contrário, o que a análise dos acordos de leniência firmados pelo MPF 

e pela CGU/AGU demonstram é a sobreposição entre eles no desempenho de todas as funções. 

Neste sentido, não se confirma a hipótese levantada que poderia existir uma especialização entre 

atores desenvolvendo funções diferentes nos acordos de leniência.  

A partir das versões públicas dos acordos de leniência, é difícil distinguir em que 

medida os acordos do MPF e da CGU/AGU, quando contrastados, aprimoram a obtenção de 

informação úteis sobre outros ilícitos ou outros envolvidos. É possível concluir que o MPF busca 

compor responsabilidades individuais e da pessoa jurídica de maneira constante, incluindo a 

                                                 

554 Em 31 de dezembro de 2018, o Tribunal de Contas da União publicou nova Instrução Normativa sobre sua 

fiscalização de processos de acordos de leniência feitos pela CGU/AGU. Ela retirou a aprovação de controle prévio 

como condição da eficácia dos acordos de leniência, fator que causava tensão entre o TCU e a CGU/AGU. Porém, 

mantém a previsão de que poderá requerer a qualquer tempo qualquer documento para instruir os processos do 

controle externo, resguardado o sigilo. Prevê ainda em seu artigo 4º que “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”, o que mantém viva a preocupação do limite da atuação do TCU perante as decisões da CGU e 

AGU. 
555 Recentemente, no mesmo caso Angra 3 (Acórdão 580/2019 Relator Walton Alencar Rodrigues aprovado pelo 

plenário em sessão de 20 de março de 2019), o voto do Relator em sede recursal afirma com todas as palavras que 

poderia fazer acordos de leniência: “O TCU não é instância revisora de acordos de leniência firmados com o 

MPF. No entanto, sua atuação emana diretamente da Constituição Federal, não cabendo à lei restringir sua 

competência. Portanto, esta Corte também pode dentro dos limites do escopo de sua atuação firmar acordos. O 

que se pretendeu com a decisão recorrida foi, diante do princípio da celeridade processual e eficiência que o 

deslinde da questão demanda, aproveitar o acordo realizado com o MPF para inserir cláusulas que abarcassem a 

atuação do TCU para agilizar o encaminhamento do processo nesta Corte.” (grifos nossos) 
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homologação criminal dos acordos de leniência. Há acordos da CGU/AGU que também 

estendem seus efeitos cíveis para pessoas físicas, mas esta articulação é menos presente.  

Na função de reparar o dano, é possível ver o aperfeiçoamento da CGU e da AGU – ao 

menos nas versões públicas - em parâmetros para separar a que cada valor pago se refere – multa 

e, dentre o ressarcimento, propina e lucro indevido - e estipular algum método de aferir a dano 

(por meio do disgorgement). Vale lembrar que, para as empresas que firmaram acordos com o 

MPF e a CGU/AGU, há grande coincidência dos valores acordados, o que parece sugerir que o 

aperfeiçoamento da forma de cálculo do dano pode ser interpretado como um aprendizado 

institucional do sistema com os sucessivos acordos feitos e não uma clivagem interpretativa 

insuperável entre as instituições. Porém, isso não resolve uma das maiores questões dos acordos 

de leniência: o ressarcimento integral do dano.  

Os acordos de leniência implementados têm reiterado a ressalva de que o ressarcimento 

integral do dano permanece. Cláusulas nos instrumentos e a análise do controle externo fazem 

essas ressalvas. Apesar de ser um imperativo legal, não é claro quais os parâmetros, as proxies 

que compõem tal equação. Como visto no estudo de caso, o TCU busca produzir estudos que 

avancem a compreensão do dano. Contudo, permanece aberta a pergunta crucial: se e de que 

forma o provimento de informações relevantes para detectar e punir outros ilícitos ou outros 

agentes feita pelo acordo de leniência deve ser considerada no cálculo da reparação integral do 

dano. Parece inegável o fato que os acordos de leniência estipulam uma conexão forte entre 

funções – informação e reparação - que fomenta disputas de significados pelos atores, mas 

também que, se não for seriamente considerada, tem o potencial de tornar o instrumento 

inefetivo.  

Se as pessoas jurídicas não tiverem alguma previsibilidade de sua exposição, 

principalmente em grandes casos complexos de corrupção, podem não serem atraídas a negociar 

no futuro. Contra a enorme tarefa de se estabelecer o que significa a integralidade da reparação 

de danos, é preciso parâmetros razoavelmente claros sobre quais fatores entram ou não nessa 

equação. Caso contrário, os valores dos acordos futuros parecerão sem justificativa suficiente, 

embora sem acordos há pouca efetividade na recuperação de valores. Tais problemas podem, 

no limite, erodir o instrumento, o que impediria, inclusive, o próprio sistema de aprender com 
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acordos de leniência – as informações, os tipos de transação, áreas de vulnerabilidade recorrente, 

dentre outras - para aumentar sua capacidade de detecção e sanção fora deles. 

Ainda em relação à reparação de danos, também existem diferenças importantes na 

distribuição de recursos. Enquanto o MPF testou ao longo dos acordos de leniência analisados, 

diferentes distribuições (e percentuais) entre destinação a entes lesados e outras destinações 

(testando o Fundo Penitenciário, a previsão da Lei de Lavagem de Dinheiro e a destinação de 

recursos para projetos sociais), a CGU/AGU buscou destinar recursos para a União e os entes 

lesados. A escolha destas últimas se combina com o fato de ambas serem parte do Poder 

Executivo e terem como parte de suas competências recuperar ativos à União ou assegurar o 

bom uso dos recursos federais.  

O que fazer com os recursos coletados gera dúvidas específicas para empresas que tem 

acordos duplos, com as três instituições. Gera dúvidas sobre eventuais composições de valores 

entre elas.556 Poucos momentos antes de encerrar este trabalho, a discussão sobre distribuição 

de recursos em acordos de leniência tomou os noticiários, o que, para os fins deste trabalho 

apenas reforça sua importância como dilema importante dos acordos.557 Foi protocolada Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) perante o STF para discutir a destinação 

final dos recursos provindos de acordos (criminais e cíveis) com autoridades. A ação leva para 

o Judiciário, olhando para distribuição de recursos, o difícil equilíbrio entre estipular os limites 

da discricionariedade dos atores sem, no entanto, alcançar a própria existência da mesa de 

                                                 

556 Procura-se uma forma de compatibilizar os valores destinados aos acordos da Odebrecht com MPF e CGU/AGU. 

Para a empresa, a parcela que já foi paga, engloba os dois valores FALCÃO, Mario. MPF e governo ainda discutem 

destino de R$ 8,5 milhões da leniência da Odebrecht. Disponível em: <https://www.jota.info/stf/do-supremo/mpf-

e-governo-ainda-discutem-destino-de-r-85-milhoes-da-leniencia-da-odebrecht-11042019>. Acesso em: 

1 maio 2019. 
557 Trata-se do debate sobre a destinação de recursos provindos de acordo da Petrobras com autoridades americanas. 

Inicialmente, havia acordo com o MPF (denominado Acordo de Assunção de Compromissos) para atribuição de 

628.560.000,00 dólares a um fundo, destinado ao ressarcimento de acionistas minoritários e a projetos sociais. 

Depois de levantar controvérsias, tal destinação foi suspensa e os recursos se encontram em depósito judicial. Há 

ADPF 568 (Relator Ministro Alexandre Moraes) pendente perante o STF que discute seu destino. CARAZZAI, 

Estelita, Petrobras deposita R$ 2,5 bilhões em fundo a ser investido em ações anticorrupção, Folha de S.Paulo, 30 

jan., 2019. 
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negociação. Para esse equilíbrio, distinguir os dilemas específicos das funções possui papel 

fundamental.558  

Em relação a última função, todos os acordos de leniências estipulam obrigações de 

programas de integridade, cada vez mais sofisticados e com um poder acentuado de 

monitoramento atribuído às autoridades. Como comentado no Capítulo 4, isto leva à pergunta 

se pode haver discrepância das exigências entre acordos e entre autoridades. Políticas de 

integridade efetivas se propõe a alterar a forma de a empresa levar a cabo suas atividades, com 

engajamento da alta direção, políticas que atingem empregados e terceiros, treinamentos, canais 

de denúncia e medidas de correção, entre outras. É de se supor que a pessoa jurídica que assume 

tais compromissos irá implementá-los, mas não é trivial a tarefa das autoridades de monitorar 

sua implementação em empresas e grupos econômicos com portes distintos, que atuam em 

setores diferentes – e, portanto, estão sujeitos a riscos também diferentes. Elas terão que 

mobilizar recursos e expertise para que a obrigação de monitoramento seja de fato uma 

realidade. 

Olhando para obtenção de informação, reparação de danos e mudança de conduta, o 

cenário que se desenhou nos últimos cinco ano, é a mobilização entre agentes e funções de forma 

sobreposta, por uma lei que permite circuitos paralelos de responsabilidade e pela ação 

estratégica dos atores. Eles estabeleceram dinâmicas de veto entre si e tentativas de cooperação. 

Resta analisar então quais os efeitos da sobreposição entre atores, entre benefícios e riscos da 

multiplicidade e o caminho intricado da coordenação. 

 

2. Multiplicidade e coordenação em acordos de leniência 

Goodin afirma que instituições são “muitas vezes o produto de atividades intencionais 

que dão errado – resultados não esperados, o produto de várias ações intencionais atravessando 

umas a outras, intenções mal direcionadas, ou então, simples erros”.559 Há intencionalidade, 

                                                 

558 STF, ADPF 569, Relator Ministro Alexandre de Moraes, distribuída em 12 de março de 2019. Talvez não seja 

fundamentalmente prejudicial ao sistema o STF estipular quais as destinações adequadas dos recursos. Porém, tal 

pronunciamento deve ser cuidadoso para não avançar sobre o equilíbrio da negociação: informação, reparação e 

alteração da conduta em troca de redução de sanção, conforme os parâmetros legais.   
559 GOODIN, Robert E. (Org.), The theory of institutional design, 1. paperback ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1998, p. 28. 
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ainda que não se alcance os resultados esperados. As instituições são então a somatória destas 

ações sem que seu resultado seja exatamente o planejado. 

A criação de um cenário de multiplicidade institucional em acordos de leniência é fruto 

de um conjunto de ações tomadas pelas instituições cujos resultados não foram exatamente 

planejados. Foram celebrados ao menos três tipos de acordos nestes anos. Primeiro, acordos 

complemente independentes, celebrados apenas com o MPF ou apenas com a CGU/AGU. Há 

celebração de um acordo negociado em conjunto (com a Mullen Lowe, ainda que executado em 

instrumentos distintos) e alguns acordos sucessivos celebrados pela CGU/AGU reconhecendo 

a existência de acordo anterior com o MPF, caso da Odebrecht ou Andrade Gutierrez. Eles não 

são circuitos independentes e, ao longo do capítulo 4 e 5, foram narradas algumas tentativas de 

ações cruzadas entre instituições, incluindo para barrar a atuação uma da outra. Este cenário 

torna-se ainda mais intricado com a construção da atuação do TCU. Há notícias que, seguindo 

a decisão de Angra 3, algumas pessoas jurídicas também consideram negociar novas condições 

para atender as demandas do controle externo.560  

Ainda que o cenário de multiplicidade não tenha sido planejado, os resultados poderiam 

se justificar, se produzissem, como visto no Capítulo 2, compensação de falhas, adaptação do 

sistema, algumas formas cooperação ou novas coalizões em favor da política (ou do instrumento 

específico). Poderiam aumentar a confiabilidade das informações ou produzir mais resultados. 

Não há evidência suficiente coletada no trabalho que leve à conclusão que a multiplicidade 

institucional no caso dos acordos de leniência produz tais elementos.   

O principal benefício da sobreposição entre atores e funções é também seu maior risco. 

A existência de múltiplos agentes envolvidos na tarefa de obter informações, ressarcir danos e 

alterar condutas, impossibilita um único agente de frear a celebração de acordos de leniência, 

por exemplo, para evitar que as revelações atinjam certos indivíduos. Porém, a multiplicidade 

também facilita pontos de vetos e interferências entre os atores – tentativas de, usando alguma 

avaliação de insuficiência de uma das funções, alterar o alcance ou o conteúdo do acordo e, em 

um cenário extremo, miná-lo ou inviabilizá-lo. 

                                                 

560 LIMA, Daniela. Parecer do Ministério Público de Contas amplia pressão para Odebrecht e Andrade colaborarem 

com o TCU. Folha de São Paulo, 2019. Disponível em: <https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/05/02/parecer-

do-ministerio-publico-de-contas-amplia-pressao-para-odebrecht-e-andrade-colaborarem-com-o-tcu/>. Acesso em: 

2 maio 2019. 
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A multiplicidade tornou mais complexo riscos inerentes a acordos de leniência, como 

tempo da negociação ou à administração de informações sensíveis entre diversas instituições. 

Não só. As ações cruzadas entre instituições geraram novos riscos de sobrecarga de controle e 

instabilidade. Na expressão de alguns entrevistados gerou o risco de se “ganhar, mas não levar”, 

isto é, de os acordos serem firmados, mas não serem efetivos. Para além do contexto das 

empresas envolvidas neste começo de implementação do instrumento, há uma sinalização 

ambígua quanto à solidez do sistema, o que importa em um instrumento que depende de 

negociação, estabilidade e confiança entre as partes.  

Diante de uma multiplicidade que se mostra disfuncional, há tentativas de coordenação 

entre agentes em três categorias distintas: a primeira é a autocomposição, a segunda seria a 

composição por terceiros, via edição normativa ou decisão judicial. É possível ver diversas 

espécies de tentativas de autocomposição. Além da celebração de acordos conjuntos, a primeira 

forma de autocomposição é a existência de mecanismos de adesão de outras autoridades aos 

acordos de leniência, aceitando suas condições para ter acesso a recursos: informações ou 

reparação de danos. Ela se estende não só aos atores com competência para celebrar os acordos, 

mas também a órgãos de outros entes federativos e entes lesados. Tanto MPF quanto CGU/AGU 

possuem previsões deste tipo. E não é sem sucesso. Em alguns acordos, membros de outros 

braços do Ministério Público assinam em conjunto. Em outros, entes lesados assinam como 

intervenientes anuentes. É possível, então, adicionar estas cláusulas em acordos de leniência ao 

repertório de coordenação identificado por Machado e Paschoal.561  

Elas não representam uma solução que isoladamente são capaz de coordenar as 

principais entidades.562 A aproximação entre atores é incerta, porque eles podem tentar obter os 

benefícios dos acordos de leniência por outras vias: pedindo o compartilhamento de prova em 

juízo, por exemplo, ou buscando medidas cautelares para aumentar a reparação de danos, como 

visto no capítulo 5. Isso mostra que soluções de autocomposição estão ligadas às ações tomadas 

pelo Judiciário. Se ele reconhece a completa independência entre autoridades e permite de outras 

                                                 

561 MACHADO, Maíra R.; PASCHOAL, Bruno, cit. 
562 Por exemplo, no caso da Odebrecht, o Ministério Público de São Paulo recusou aderir ao acordo do MPF. 

CARVALHO, Mario Cesar. Ministério Público de São Paulo rejeita acordo com Odebrecht, Poder. Folha de São 

Paulo, 25/09/2017.Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1921432-ministerio-publico-

de-sao-paulo-rejeita-acordo-com-odebrecht.shtml>. Acesso em: 16 maio 2019. 
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maneiras o compartilhamento de provas ou medidas cautelares, soluções que buscam a 

autocomposição são mais facilmente desmontadas. 

Há também acordos sucessivos e tentativas de acordos negociados em conjunto. Como 

visto no item acima, eles podem gerar outros dilemas de coordenação, como a comentada 

compatibilização da distribuição de recursos entre instituições. Mesmo que nenhum dos dilemas 

apontados ao longo dos capítulos 4 e 5 se manifestassem, eles são soluções pontuais, que 

dependem da empresa e das pessoas que compõem as autoridades. São, em última medida, uma 

estratégia compensatória à multiplicidade que envolvem custos de várias rodadas de 

negociações, riscos de tempo de investigação e segurança da informação, sobrecarga de 

punições sem um ganho claro de efetividade ou reforço de legitimidade, ao menos olhando para 

as funções específicas que os acordos de leniência buscam desempenhar como desenhados na 

tese. 

A última tentativa de autocomposição, feita pela CGU e AGU, se mostra mais 

promissora. Como comentado no capítulo 4, a Portaria Interministerial 2.278/2016 busca 

compatibilizar de forma mais perene perfis institucionais distintos em negociações conjuntas – 

a AGU teria a experiência das ações de improbidade administrativa e recuperação de ativos e a 

CGU sua experiência com auditorias e programas de integridade. Este tipo de coordenação olha 

para as ligações que agentes estabelecem com as funções.  

O Ministério Público possui arranjos formalizados com o CADE, o que demonstra que 

não seria impossível este tipo de coordenação formal, por meio de entendimentos entre 

Executivo e Ministério Público. Porém, além da legislação subjacente ser distinta,563 estes 

primeiros anos de implementação e tensão talvez dificultem este tipo de solução. A coordenação 

implica em ceder espaço, tempo e recursos a outra instituição e, para que ela ocorra, é preciso 

que as instituições enxerguem prejuízos tangíveis para elas no caso de não-coordenação, ainda 

que não haja sanção (legal ou outras) propriamente ditas.  

Além de tentativas de autocomposição, há edição normativa que busca eliminar as 

sobreposições. A MP 703/2015 foi fracassada, em parte pelo contexto político no qual se 

desenvolveu, em parte por falta de diálogo e aproximações entre instituições que pudessem 

                                                 

563 A Lei Antitruste estipula que os acordos de leniência impedem o oferecimento de denúncia contra colaborador, 

conforme o art. 87.  
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sustentar o projeto e, em parte, pela opção do desenho que parecia concentrar competências à 

CGU, impedindo a atuação de outras, se assim fosse estipulado no instrumento de leniência. 

Tentou-se uma coordenação via mecanismo de hierarquia (a edição legislativa) para instituições 

independentes e fortalecidas – MPF e TCU, dentre outras – que foram capazes de resistir à ideia 

top-down, ao menos naquele momento. 

Por fim, a tentativa de composição pode se originar da mediação do Poder Judiciário. 

Em casos de improbidade administrativa, o Poder Judiciário reconheceu a independência da 

atuação da CGU e do MPF, o que aprofundou o cenário de multiplicidade. Em outro caso, a 

mediação do Poder Judiciário ao arranjo institucional foi feita por meio de uma das funções 

(obtenção de informações) para estabelecimento de balizas ao compartilhamento de prova. 

Naquele caso, o Poder Judiciário, por meio do controle de um recurso valioso (informações), 

buscou estabelecer algum limite para a atuação individual das instituições: as provas não 

poderiam ser utilizadas para punir a mesma pessoa jurídica que colabora, mas poderiam ser 

utilizadas para o ressarcimento de danos. É visível que a decisão não resolve um dos principais 

pontos de atrito entre instituições que é, justamente, os parâmetros de reparação do dano. Porém, 

o caso mostra que o Judiciário como agente capaz de recompor o arranjo institucional não 

precisa suprimir a discricionariedade inerente ao instrumento ou intervir diretamente na mesa 

de negociações.  

Em um cenário ideal, as interações múltiplas poderiam permitir os agentes ensinarem 

uns aos outros formas de produzir benefícios mútuos.564 No entanto, em um cenário de tensão e 

disputa que se desenhou entre os agentes, estas possibilidades de aprendizado não são 

plenamente incorporadas no sistema. As iniciativas de coordenação vistas raramente 

produziram resultados suficientes e, salvo raras exceções, há poucos indicativos de cristalização 

de inovações feitas pelos acordos de leniência firmados ou lições retiradas do embate entre 

agentes.  

Seria possível debater o quanto os problemas gerados por múltiplos agentes negociando 

e analisando múltiplos acordos poderia ser reconfigurado por meio do redesenho institucional. 

Este trabalho passa a analisar, então, uma proposta de reforma. 

                                                 

564 Essa é uma adaptação da ideia de tit-for-tat em dilemas do prisioneiro repetidos. AXELROD, Robert M., The 

evolution of cooperation, rev. ed. New York, NY: Basic Books, 2006. 
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3. Proposta de reforma à luz da combinação entre agentes e função 

As novas medidas contra a corrupção pretendem ser a “construção coletiva e plural do 

maior pacote anticorrupção do mundo”.565 As propostas de mudanças em acordos de leniência 

da Lei Anticorrupção se encontram no bloco 9 do compêndio.  

O primeiro grande ponto da proposta é lidar com a multiplicidade institucional 

separando competências. O MP somente poderia atuar em casos no qual (i) houver 

envolvimento de agentes políticos detentores de mandatos eletivos, secretários e ministros, 

membros do Poder Judiciário, MP ou Tribunal de Contas (ii) houver vinculação da eficácia 

probatória do acordo de leniência à acordos de colaboração premiada em âmbito penal ou  (iii) 

quando forem praticados atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Estipula ainda 

que o Conselho Superior do Ministério Público homologará o acordo. Nos demais casos, caberia 

aos órgãos de controle interno. 

Apesar da linguagem tratar da atuação do MP como excepcional, ela atribui a ele todos 

os grandes casos de corrupção política. Reforça a ideia de que se a pessoa jurídica irá relatar 

atos ilícitos cometidos pelo alto escalão de certo governo, o Poder Executivo não deve ser 

responsável pelo julgamento de sua adequação ou não. Haveria certa “suspeição institucional” 

em sua atuação. A independência do MP em relação a outros poderes geraria vantagem 

comparativa nesta situação.   

A segunda parte trata da relação entre pessoa física e pessoa jurídica. Como foi visto 

ao longo do capítulo2, é difícil imaginar que em casos de corrupção política que essa conexão 

não se estabelecerá, seja pela necessidade de pessoas físicas relatarem o que aconteceu, seja em 

razão da estrutura societária brasileira ainda bastante concentrada, o que atrela o destino da 

empresa ao de seu beneficiário final, geralmente pessoas físicas específicas. 

Dentre outras mudanças, são previstas reformas pontuais como a possibilidade de a 

empresa não ser a primeira a colaborar – previsão que estava na MP 703/2015 – desde que 

                                                 

565 https://unidoscontraacorrupcao.org.br/#as-novas-medidas Último acesso em 2 de maio de 2019. 

https://unidoscontraacorrupcao.org.br/#as-novas-medidas
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agregue informações e tipificação da figura do monitor independente – uma inovação do acordo 

da Odebrecht que não estava previsto no ordenamento e é incorporado pelo projeto. 

Em relação aos problemas identificados ao longo da tese de ações cruzadas e tentativas 

de sanções sobrepostas, o projeto visa atribuir “efeitos transversais” ao acordo, impedindo a 

aplicação de sanções aos órgãos que não aderirem ao acordo – estimulando assim mecanismos 

de adesão – ressalvada a possibilidade de recuperação de tributos e a reparação do dano. São 

exatamente os parâmetros dados pela decisão do judiciário relacionada ao compartilhamento de 

provas analisadas no capítulo 5. 

A proposta busca incluir expressamente o comprometimento da pessoa jurídica com 

mecanismos de conformidade como parte constitutiva do acordo de leniência, uma das previsões 

que o projeto empresta da antiga MP 703/2015. Em relação à reparação de dano, não dá quitação 

à obrigação de repará-lo integralmente, mas estipula a eventual compensação dos valores pagos 

em decorrência do acordo – tal qual feito por diversos acordos nos últimos cinco anos – e a 

garantia do benefício de ordem em relação aos demais responsáveis pelos atos ilícitos, uma 

discussão que se tornou presente quando da atuação do TCU e também das decisões em ação de 

improbidade administrativa.  

Em relação ao controle externo, pelos Tribunais de Contas, o acordo de leniência isenta 

as pessoas jurídicas de sanções em relação aos fatos previstos na Lei Orgânica (ou em outras 

leis específicas às cortes de contas) e limita a condenação ao ressarcimento dos danos à cota-

parte da pessoa jurídica, garantindo o benefício de ordem. O acordo de leniência vincularia, 

então, a própria atuação dos tribunais de contas, ideia altamente contestada por seus integrantes. 

A proposta reduz o paralelismo entre as leis. Ela regulamenta a possibilidade de 

acordos de leniência na LIA. Ressalta que a definição de interesse público será evidenciada 

quando o acordo permitir avançar investigação e reparar o dano antecipada e consensualmente 

- ainda que de forma parcial. São ambas previsões que se inspiram nos acordos de leniência 

celebrados, como descritos nos capítulos desta tese.  

A reparação de dano ganha parâmetros de estimativa: deve levar em consideração os 

custos diretos e indiretos da lide, o tempo de duração do processo, a perspectiva de 

adimplemento ao final e a probabilidade de sucesso ao final. O acordo também impediria 

também a propositura de ação de improbidade administrativa por colegitimados. 
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Há outras mudanças. Porém, fica claro pela leitura da proposta que ela busca cristalizar 

algumas das inovações trazidas pela implementação da lei anticorrupção nos últimos cinco anos 

em forma de lei. Sem dizer explicitamente, reconhece que a discricionariedade produziu efeitos 

positivos em muitos pontos para criar soluções aos problemas que se colocaram na frente das 

autoridades – foi assim com a adoção de programas de integridade, compensação de valores de 

ressarcimento, controle da informação via mecanismos de adesão. Várias das disposições 

encontram correspondência aos processos de aprendizado na implementação do acordo de 

leniência. Também buscam resolver suas crises mais agudas. Identificam a multiplicidade na 

celebração e a possibilidade de imposição de sanções sucessivas aos colaboradores como 

atributos indesejáveis que podem afetar a atratividade dos acordos. 

O que não está escrito é que o projeto não aposta na autocomposição entre agentes ou 

em uma conformação adequada pelo Poder Judiciário. Eles também poderiam cristalizar 

aprendizados importantes, no primeiro caso, com o benefício de criar canais de articulação entre 

agentes e troca de expertise e, no segundo, atribuir segurança jurídica, dado que o Poder 

Judiciário, pelo desenho constitucional brasileiro, sempre terá a última palavra – e deve se 

pronunciar sobre alguns pontos de acordos de leniência em breve.  

Da mesma forma, apostar neste desenho institucional sem um certo concerto entre 

atores sobre suas próprias áreas de atuação será infrutífero. Poderia ser um novo desenho apenas 

ideal, que tanto marca as políticas de combate à corrupção globalmente. Os atores continuariam, 

como fizeram nos últimos cinco anos, testando as fronteiras das divisões de atribuição, 

mobilizando o arcabouço jurídico, aqui manifestado por suas funções, para reorganizar o arranjo 

institucional. Também, a proposta não considera que o desenho institucional não será suficiente 

para lidar com todas as questões envolvidas em coordenação entre autoridades, também 

relacionadas ao ambiente em que reformas se inserem, como práticas em fluxos processuais ou 

trocas de informações.566 

                                                 

566 Para Machado, olhando para relação entre esfera penal e civil em casos de corrupção: “(...) a questão da 

coordenação não se limita a um problema de desenho institucional: para que seja suficientemente descrita e 

discutida é imprescindível considerar o ambiente jurídico no qual os mecanismos de coordenação serão chamados 

a operar. Este nível observa não apenas a interação entre instituições do sistema de justiça, mas os fluxos 

processuais, a possibilidade de conduzir investigações conjuntas, emprestar provas e, até mesmo, levar em 

consideração sanções previamente impostas na definição de sanções aplicáveis por outras autoridades.” 

MACHADO, Maíra, Crime e/ou Improbidade?, cit., p. 11. 
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O Judiciário, por sua vez, pode eleger diversas vias interpretativas com diferentes 

impactos no arranjo institucional. Pode privilegiar a independência de esferas, como visto no 

Capítulo 5, agravando alguns dos problemas de multiplicidade. Pode, em um cenário 

indesejável, construir interpretações que buscam retirar completamente a discricionariedade da 

mesa de negociação que, como visto, foi capaz de produzir inovações importante para que o 

instrumento respondesse às demandas do caso colocado. Alternativamente, pode se aproximar 

do assunto de forma incremental, preservando a discricionariedade e a flexibilidade do 

instrumento, buscando regular pontos muito específicos, por meio de comparações sucessivas, 

com base nas experiências existentes.567  

O projeto de reformas escolhe a edição de novas leis para retirar a multiplicidade 

institucional quando possível. Sobram dúvidas como esse desenho ideal seria sequer aprovado 

e implementado, porque ele, de novo, pressupõe algum nível de coordenação: o 

compartilhamento de recursos, tempo e espaço que as instituições de controle pouco 

demonstraram nos últimos cinco anos, em um contexto que reflete a importância que a Lava 

Jato adquiriu para o país, mas que também se insere na expansão das capacidades e dos 

instrumentais do controle de forma mais ampla.  

A aposta deste trabalho é que a combinação entre agentes, funções e tentativas de 

composição permanecerá relevante para explicar as formas de desvio do desenho ideal para os 

resultados empíricos.568 Ao final, é esta análise, do “jogo jogado”, entendendo a distribuição de 

poder, os gargalos e soluções construídas que aprofundarão a eficácia e legitimidade do 

                                                 

567 Essa possibilidade de intervenção do Judiciário é inspirada na teoria da restrição judicial criada por King para 

guiar a interpretação de direitos sociais. A teoria de King busca criar parâmetros incrementais à intervenção do 

Judiciário que podem ser úteis para pensar contexto de julgamentos que impactam os instrumentos de combate à 

corrupção, na medida em que eles também apresentam características policêntricas e cenários incertos. As decisões 

judiciais atingem uma rede de interesses e relacionamentos diversos e multifacetados e devem se atentar ao fato, e, 

também, cenários nos quais as adaptações da administração pública (do Estado amplamente considerado) a 

circunstâncias inesperadas são importantes e as decisões judiciais devem considerar esta flexibilidade. KING, Jeff, 

Judging social rights, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2012.Ele se baseia na teoria de Lindblom que propõe 

a adoção de método de tomada de decisões da administração pública por meio de comparações sucessivas e 

limitadas. Limitam-se análises abrangentes, partindo-se da situação existente e comparando apenas escolhas de 

políticas públicas que apresentam divergências marginais àquelas implementadas. Como políticas são refeitas a 

todo tempo por meio de mudanças incrementais, a aproximação de seus grandes objetivos por meio de escolhas 

sucessivas e comparadas diminui o número de alternativas consideradas àquelas próximas da política existente e 

evita grandes saltos que podem gerar erros que não são possíveis de antecipar racionalmente por aquele que 

administra. LINDBLOM, Charles E., The Science of “Muddling Through”, Public Administration Review, v. 19, 

n. 2, p. 79, 1959. 
568 GOODIN, Robert E, cit., p. 35. 
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instrumento. O arcabouço jurídico, em sua relação com o arranjo institucional, torna-se ângulo 

de análise importante. Analisar instituições e suas mudanças, nesta chave, além do voluntarismo 

de desenho institucional perfeitos, é uma agenda de pesquisa valiosa ao combate à corrupção a 

longo prazo.  
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