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RESUMO 

 

 

SANTANA, Artur Cardoso Carvalho. Corrupção e consensualismo: os acordos de 

leniência sob a ótica da concertação administrativa interorgânica. 2020. 290 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A pesquisa visa analisar o contexto em que são negociados e celebrados os acordos de 

leniência da seara anticorrupção federal, ou seja, aquele expressamente previsto na Lei n. 

12.846/2013, bem como aqueles firmados pelo Ministério Público Federal no âmbito de 

incidência material da Lei de Improbidade Administrativa. De maneira específica, na medida 

em que compõem o referido contexto, serão objeto de análise as relações interinstitucionais 

entre os órgãos envolvidos em tal esfera, quais sejam, a Controladoria-Geral da União 

(CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público Federal (MPF) e o 

Tribunal de Contas da União (TCU). A partir da análise de casos selecionados 

intencionalmente, buscou-se identificar a ocorrência de conflitos entre as instituições com 

competências concernentes aos acordos de leniência anticorrupção, tendo como plano de 

fundo um ambiente marcado pela multiplicidade institucional, resultante de um processo 

histórico de incrementalismo, que, ao mesmo tempo em que possibilitou o surgimento de 

inúmeras instituições com atribuições relacionadas à temática, nunca apresentou esforços 

relevantes na busca por uma compatibilização da sua atuação. Ao fim, são elaboradas 

possíveis propostas para a solução dos problemas identificados. 

 

Palavras-chave: Acordo. Administração. Consensualismo. Corrupção. Estado. Instituição. 

Leniência. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SANTANA, Artur Cardoso Carvalho. Corruption and consensualism: the leniency 

agreements under the optics of interorganic administrative concertation. 2020. 290 p. 

Dissertation (Master in Public Law) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

The research aims to analyze the context in which leniency agreements in the federal anti-

corruption field are negotiated and signed, that is, the one expressly provided for in Law no. 

12,846/2013, as well as those signed by the Federal Prosecution Service within the scope of 

the material impact of the Administrative Improbity Law. Specifically, to the extent that they 

make up the aforementioned context, the interinstitutional relations between the bodies 

involved in such a sphere will be the object of analysis, namely the Office of the Comptroller 

General (CGU), Federal Attorney General’s Office (AGU), Federal Prosecution Service 

(MPF) and Federal Court of Accounts (TCU). Based on the analysis of intentionally selected 

cases, we sought to identify the occurrence of conflicts between the institutions with 

competences concerning anti-corruption leniency agreements, having as background an 

environment marked by institutional multiplicity, resulting from a historical process of 

incrementalism, that, at the same time that it made possible the appearance of innumerable 

institutions with attributions related to the theme, it never presented relevant efforts in the 

search for a compatibility of its performance. At the end, possible proposals are elaborated 

for the solution of the identified problems. 

 

Keywords: Agreement. Administration. Consensualism. Corruption. Institution. State. 

Leniency.  
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INTRODUÇÃO 

O fenômeno da corrupção não é algo novo no Brasil, tendo sido importante alvo de 

atenção pública em diversos momentos-chave da história nacional. Historicamente, 

campanhas anticorrupção foram utilizadas politicamente para desestabilizar governos desde 

a proclamação da República – vide a deflagrada pela União Democrática Nacional (UDN) 

contra o segundo governo de Getúlio Vargas, ou aquela iniciada por determinados setores 

da sociedade em desfavor do governo de João Goulart, às vésperas do Golpe de 1964 

(STARLING, 2012, p. 348). Ainda no campo político, o tema da corrupção também foi 

instrumentalizado por diversas campanhas eleitorais, dentre as quais, se destacam a de 

candidatos à Presidência da República, a exemplo da campanha de Jânio Quadros, cujo jingle 

associava a figura do candidato ao combate à “bandalheira”.1 

Se, por um lado, a questão da corrupção sempre esteve presente no imaginário 

político-eleitoral brasileiro, não menos atenção o assunto tem recebido no plano da 

administração e da organização do Estado. Ao longo da história nacional, diversas iniciativas 

foram adotadas no sentido de moralizar e profissionalizar a gestão administrativa pública, 

visando, portanto, dar fim ao crônico quadro brasileiro de favorecimentos indevidos, desvios 

de finalidade e apropriação privada do patrimônio público. Interessantes exemplos nesse 

sentido podem ser encontrados nas várias reformas administrativas intentadas desde a 

proclamação da República, como a implementação do modelo “daspiano” de administração 

pública durante a Era Vargas, por meio da qual pretendeu-se criar uma “burocracia, 

meritocrática, profissional e universalista” (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p. 36). 

Contudo, as inovações não se restringiram ao modo de estruturação do Estado, 

concretizado através das assim denominadas normas de organização (REALE, 2001, p. 89). 

Em tal contexto, normas de conduta também desempenharam, e ainda desempenham, 

importante papel no quadro de controle da corrupção. Ao menos nas últimas décadas, 

importantes diplomas legislativos foram criados no intuito de reduzir a ocorrência do 

 
1 Conforme resgate realizado por Luiz Cláudio Lourenço (2009, p. 208), o referido jingle possuía a seguinte 

letra: “varre, varre, varre, varre vassourinha / varre, varre a bandalheira / que o povo já tá cansado / de sofrer 

dessa maneira / Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado”. 
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referido desvio. Pode-se citar como um dos maiores exemplos a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n. 8.429/1992), que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos e aos particulares que atuem em conjunto com estes nos casos de: (i) 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional2; (ii) prática de atos que causem prejuízo ao erário3;  

(iii) concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário4, (iv) atuação que 

atente contra os princípios da Administração Pública.5 6 

 Mais recentemente, destaca-se a denominada Lei Anticorrupção. Em 29 de janeiro 

de 2014, entrou em vigor a Lei nº 12.846/2013, dispondo sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 

Pública, nacional ou estrangeira. No bojo das inúmeras disposições do novel diploma 

legislativo, criaram-se os acordos de leniência para infrações de corrupção, os quais se 

configuram como “um ajuste entre certo ente estatal e um infrator confesso pelo qual o 

primeiro recebe a colaboração probatória do segundo em troca da suavização da punição ou 

mesmo de sua extinção” (MARRARA, 2015, p. 512). 

 Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) vem firmando acordos de leniência 

atípicos com pessoas jurídicas envolvidas em práticas corruptas e processadas em ações de 

improbidade administrativa, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, cuja base legal 

 
2 “Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (...)” 
3 “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)” 
4 “Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou 

manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da Lei 

Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.” 
5 “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: (...)”. 
6 Nem sempre os atos de improbidade podem ser identificados como condutas corruptas. É o caso, por exemplo, 

do grave atraso ou omissão indevida de prática de ato de ofício ou da grave quebra de sigilo funcional. No 

entanto, é certo que as condutas ímprobas mais relevantes se enquadram em tal conceito.  
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de validade seria as convenções internacionais de combate à corrupção, ratificadas pelo 

Brasil, como a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção.7 

 Logo, não é difícil notar que a Lei nº 12.846/2013 apresenta-se como um marco 

importantíssimo na utilização de instrumentos consensuais enquanto meio de facilitação das 

investigações relacionadas à corrupção. No entanto, a utilização de tais instrumentos ainda 

se encontra em estágio embrionário, o que se percebe tanto pelo baixo número de acordos 

celebrados até o momento quanto pela intensa insegurança jurídica que cerca aqueles que já 

foram formalizados (OLIVEIRA, 2017). Até o momento, conforme informação divulgada 

pela Controladoria-Geral da União (CGU), foram assinados doze acordos de leniência com 

empresas investigadas pela prática de condutas lesivas previstas na Lei Anticorrupção e na 

Lei n. 8.666/1993, por meio dos quais foi acordado o ressarcimento de cerca de R$ 13,67 

bilhões.8 

 Não obstante a vultuosidade dos valores recuperados, diversos são os exemplos que 

demonstram o atual cenário de incerteza relativo à matéria, como o recente julgamento do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ao julgar o Agravo de Instrumento nº 

5023972-66.2017.4.04.0000/PR (BRASIL, 2017b), ocasião em que se discutia a 

possibilidade de bloqueio dos bens das empresas pertencentes ao Grupo Odebrecht, mesmo 

após a celebração de acordo de leniência com o Ministério Público Federal, o TRF-4 

entendeu que, no âmbito do Poder Executivo Federal, a autoridade competente para firmar 

tal espécie de acordo seria a CGU. 9 Na ocasião, a Corte Federal concluiu que a celebração 

do acordo apenas com o MPF não ensejaria efeitos jurídicos válidos, devendo o ato ser 

rerratificado pelo órgão competente, no caso, a CGU, bem como pela Advocacia-Geral da 

União (AGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).10 

 
7 Neste sentido, cita-se o acordo firmado com a sociedade empresária Construções e Comércio Camargo 

Corrêa, cuja Cláusula 1ª deixa explícitas as bases jurídicas da avença. O inteiro teor da proposta de leniência 

encontra-se nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, nº 50006717-18.2015.4.04.7000. 
8 Informações disponíveis em: http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-

anticorrupcao/acordo-leniencia. Acesso em: 09/07/2019. 
9 Tendo em vista as inúmeras mudanças na denominação do órgão superior de controle interno da União 

Federal no período recente, este será mencionado no trabalho apenas pela nomenclatura atual, ou seja, 

Controladoria-Geral da União (CGU). 
10 Neste sentido, vale citar o seguinte trecho da referida decisão (BRASIL, 2017b): “12. O acordo de leniência 

firmado pelo Grupo Odebrecht no âmbito administrativo necessita ser re-ratificado pelo ente competente, com 
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 Outro exemplo importante remonta ao fato de que diversas autoridades públicas vêm 

se manifestando no sentido de reconhecer que o descompasso entre as ações dos diversos 

órgãos envolvidos nas negociações de tais acordos é o principal empecilho à concretização 

dos objetivos legais (TEIXEIRA, 2017). Apesar do reconhecimento do problema, ainda 

predomina um relacionamento conflituoso entre tais instituições, o que é bastante perceptível 

no posicionamento defendido por integrantes do TCU, uma vez que a Corte de Contas não 

se vincula ao conteúdo de eventuais acordos de leniência firmados com a CGU (ZYMLER; 

DIOS, 2016, p. 172). Concretamente, tal posicionamento resultou na edição da Instrução 

Normativa n. 74/2015 do TCU e, posteriormente, da Instrução Normativa n. 83/2018, as 

quais determinam que a celebração de acordos de leniência por órgãos e entidades da 

Administração Pública federal é ato administrativo sujeito à jurisdição do TCU quanto a sua 

legalidade, legitimidade e economicidade, nos termos do art. 70 da Constituição. 

 Percebe-se, portanto, que a plena eficácia dos acordos de leniência está relacionada 

ao modo pelo qual interagem as instituições estatais, cujas competências, implícita ou 

explicitamente, autorizam sua participação em tais acordos – problema que motivou a 

escolha do tema aqui proposto. 

 O objeto da presente pesquisa consistirá na análise das relações interinstitucionais 

dos órgãos da Administração Pública envolvidos no âmbito da celebração de acordos de 

leniência relacionados à prática de condutas associadas à corrupção, especificamente aquelas 

enquadradas como atos de improbidade administrativa e aquelas tipificadas na Lei 

Anticorrupção. Pretende-se realizar, à vista disso, uma análise institucional do atual cenário 

no qual tais acordos são celebrados, a partir de uma abordagem centrada em questões de 

cooperação, de coordenação e de competição entre instituições, assim como no princípio da 

eficiência administrativa e na segurança jurídica. 

Uma vez delimitado o objeto e os objetivos da pesquisa, resta expor as razões que 

justificam a escolha pela investigação proposta. Duas são as justificativas para a escolha do 

 
participação dos demais entes, levando-se em conta o ressarcimento ao erário e a multa, sob pena de não ensejar 

efeitos jurídicos válidos.  

 13. Enquanto não houver a re-ratificação do acordo de leniência, a empresa deverá permanecer na 

ação de improbidade, persistindo o interesse no bloqueio dos bens, não porque o MP não pode transacionar 

sobre as penas, mas porque o referido acordo possui vícios que precisam ser sanados para que resulte íntegra 

sua validade, gerando os efeitos previstos naquele ato negocial”. 
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objeto da pesquisa em comento. A primeira, de ordem econômico-social, reside na estreita 

relação entre a questão da corrupção e o desenvolvimento econômico e social. Por outro 

lado, a segunda justificativa possui um viés estritamente jurídico, consistente no atual 

momento vivenciado pela teoria do Direito Administrativo. 

No que toca à causalidade entre corrupção e desenvolvimento econômico-social, 

muito embora não seja possível precisar o grau de influência negativa que a corrupção gera 

no desenvolvimento, pode-se constatar a existência de uma causalidade recíproca que 

propicia a existência de um círculo vicioso (ROSE-ACKERMAN; PALIFKA, 2016, p. 35). 

Nessa toada, elencam-se como principais consequências da corrupção: a alocação ineficiente 

de recursos e distorções concorrenciais; a concentração de renda em determinadas elites e o 

aumento dos níveis de desigualdade social (OXFAM INTERNATIONAL, 2014), e a 

deslegitimação das instituições democráticas atrelada à reprodução de distorções na 

representação política (FILGUEIRAS, 2008, p. 159). 

Não obstante a relevante presença de fatores culturais e morais, a corrupção é, em 

grande parte, um problema relacionado ao conjunto de incentivos e de desincentivos 

resultante da forma de estruturação do Estado (TREBILCOCK; MOTA PRADO, 2012, p. 

184) e da ineficácia dos instrumentos de prevenção e repressão (SILVA, 1999). Sob esse 

ponto de vista, a adequada estruturação da Administração Pública mostra-se como um dos 

principais elementos no enfrentamento do problema em questão (ROSE-ACKERMAN; 

PALIFKA, 2016, p. 165-179), razão pela qual a pesquisa aqui proposta terá como eixo 

central a análise institucional da dinâmica relativa à celebração dos acordos de leniência e, 

posteriormente, a proposição de possíveis soluções jurídicas para as deficiências encontradas 

com a utilização de métodos de pesquisa empírica. 

Ademais, entende-se que a análise crítica e a proposição de possíveis soluções para 

um problema pontual, como é o caso da celebração dos acordos de leniência, poderão  

subsidiar uma evolução institucional gradual com grandes chances de implementação e 

perpetuação, uma vez que as mudanças incrementais muitas vezes passam despercebidas 

pelos detentores de poder de veto, assim como não requerem a construção de grandes 

coalizões de reforma (PRAÇA; TAYLOR, 2014). 
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Desse modo, fica evidente que a presente pesquisa não se limitará a aspectos 

dogmáticos e teórico-abstratos da disciplina jurídica. Para tanto, pretende-se adotar como 

linha mestra a noção de que cabe ao pesquisador abordar temáticas com relevância prática 

para o desenvolvimento da sociedade em que vive, ainda que tal relevância se apresente de 

maneira indireta. Aqui vale tomar de empréstimo as palavras de Darcy Ribeiro, para quem 

“Um poeta inglês pode ser só poeta. Mas num país com o intestino à mostra, como o Brasil, 

o intelectual tem obrigação de tomar posição” (SANTOS; FERRAZ, 2014, p. 245).  

A tomada de posição do intelectual não necessariamente equivale ao engajamento 

em movimentos sociais ou em atividades político-partidárias, podendo se manifestar 

também na preocupação em analisar criticamente problemas nacionais e propor soluções 

para os mesmos, sem que se caia no teoricismo e dogmatismo que tanto assolam o 

pensamento jurídico brasileiro. Por consequência, espera-se do jurista não apenas o 

aperfeiçoamento da expressão formal de categorias e institutos jurídicos, mas também que 

este tenha a “capacidade de escolher e aprimorar as instituições sociais existentes, ou de criar 

outras, novas, em função de objetivos que lhe são propostos pelas necessidades da vida” 

(COUTINHO, 2016, p. 220). 

Apesar das exigências associadas à realidade social, uma análise jurídica não pode 

se dada completamente descolada das construções teórico-doutrinárias formuladas ao longo 

do desenvolvimento de determinada sociedade. Nesse passo, como mencionado acima, a 

segunda justificativa para a escolha do tema está relacionada ao atual momento vivenciado 

pelo Direito Administrativo em nosso país, cujas principais características podem ser assim 

resumidas: (i) tendência crítica para com o complexo normativo do direito administrativo e 

com o conjunto teórico formado no decorrer de sua evolução histórica; (ii) propensão teórica 

à fundamentação do Direito Administrativo a partir das bases constitucionais postas pela 

nova Constituição e, por último, (iii) atenção especial ao tema dos princípios constitucionais 

e aos direitos fundamentais como vetores da atuação da Administração Pública (ALMEIDA, 

2015, p. 391-392). 

Tendo isso em vista, a presente pesquisa pretende inserir-se no cenário 

contemporâneo, precisamente ao abordar a proliferação de instrumentos consensuais 

utilizados pela Administração. Por sua vez, a propensão teórica à fundamentação do direito 
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administrativo a partir das bases fixadas pela atual Constituição Federal e, 

consequentemente, da maior atenção dada aos direitos fundamentais garante uma maior 

visibilidade aos resultados decorrentes da atuação do Estado. Logo, a substituição da atuação 

unilateral do Estado-administração por métodos consensuais e a preocupação teórica com os 

resultados da atividade administrativa acabam fornecendo o pano de fundo teórico para a 

análise dos acordos aqui em discussão (SCHMIDT-ASSMAN, 2003). 
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NOTA METODOLÓGICA 

 Conforme destacado na introdução, a presente pesquisa visa analisar o contexto em 

que são negociados e celebrados os acordos de leniência da seara anticorrupção federal, ou 

seja, aquele expressamente previsto no Capítulo V da Lei n. 12.846/2013, bem como aqueles 

firmados pelo Ministério Público Federal no âmbito de incidência material da Lei de 

Improbidade Administrativa. De maneira específica, na medida em que compõem o referido 

contexto, serão objeto de análise as relações interinstitucionais entre os órgãos envolvidos 

em tal esfera, assim sendo a CGU, a AGU, o MPF e o TCU. Como dito, tal empreitada visa 

à realização de uma análise institucional, da qual fazem parte o momento de diagnóstico e, 

posteriormente, a elaboração de propostas de aperfeiçoamento do contexto jurídico-

institucional no qual se desenvolve a dinâmica de celebração de tais acordos (COUTINHO, 

2016). 

 No que diz respeito à finalidade da presente pesquisa, dois serão os seus objetivos 

primários: (a) a identificação e análise das razões pelas quais os acordos de leniência 

voltados ao enfrentamento da corrupção ainda não atingiram o seu pleno potencial e (b) a 

proposição de soluções jurídicas para os problemas encontrados. Diante disso, entende-se 

que, para atingir os objetivos propostos, faz-se necessário que a análise empreendida não se 

restrinja aos aspectos dogmático-teóricos dos acordos estudados, razão pela qual se opta pela 

realização de um diagnóstico institucional, a qual possui abrangência mais ampla, levando 

em consideração aspectos que não são estritamente jurídicos, principalmente por meio de 

um estudo empírico e da referência a outros campos científicos, em especial, a Ciência 

Política e a Economia. 

 Contudo, os esclarecimentos metodológicos da presente pesquisa não se esgotam no 

exposto até o momento. Para que tal empreitada esteja completa, é preciso apresentar o que 

se entende por análise institucional, ao menos para os fins da pesquisa, e como essa será 

efetivada.  

 Ao tratar da análise institucional no campo do Direito Econômico, Diogo Rosenthal 

Coutinho (2016) assevera que abrangeria dois momentos distintos: diagnóstico e 
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aperfeiçoamento. No que concerne ao momento do diagnóstico, esse é dividido em quatro 

etapas, conforme aponta o referido autor:  

 

Um diagnóstico jurídico-institucional consistiria, basicamente, em quatro 

etapas. A primeira é a identificação das funções técnicas e políticas 

desempenhadas pelos arranjos institucionais em certa política pública no curso de 

sua implementação. A pergunta-chave seria: quais são os principais arranjos 

institucionais que estruturam tais funções? A segunda etapa consiste em se tentar 

compreender e descrever como o direito influenciou e influencia o funcionamento 

de tais arranjos. Perguntar-se-ia: de que formas o arcabouço jurídico molda ou 

determina o funcionamento desses arranjos? Que atribuições as normas e 

processos jurídicos lhes dão? Que capacidades técnicas e políticas são definidas e 

como elas podem ser alteradas? A terceira etapa corresponde à comparação entre 

as funções efetivamente cumpridas pelos arranjos analisados e as funções 

formalmente definidas nas normas jurídicas que estruturam as respectivas 

políticas. A forma jurídica atribui ao arranjo institucional as mesmas funções que 

ele concretamente desempenha ou há descompasso entre ambas? Que fatores 

teriam motivado o descompasso? Que consequências ele traz? A quarta etapa 

traduz o esforço de identificação de “gargalos”, isto é, de circunstâncias nas quais 

se pode atribuir, direta ou indiretamente, ao direito a responsabilidade por mitigar 

capacidades estatais técnicas ou políticas ou por de qualquer outra forma obstruir 

a implementação adequada e a efetividade de políticas públicas. Que normas, 

processos ou instituições jurídicas frustram o desempenho das funções atribuídas 

ao arranjo em questão? Como isso ocorre? É possível identificar causalidades? 

Quem com eles perde, quem deles se beneficia? (COUTINHO, 2016, p. 247-248) 

 

 A fase de aperfeiçoamento se caracteriza pela formulação de prescrições, as quais 

não se restringem a simples juízos normativos. Em outras palavras, tal fase deve ser marcada 

pela busca por “prescrições embasadas no sentido da modificação e do ajuste (técnico e 

político) das engrenagens dos arranjos analisados” (COUTINHO, 2016, p. 248). Assim, as 

prescrições em questão não podem se limitar às alterações formais nos diplomas normativos 

constantes do ordenamento jurídico. Muito pelo contrário, tais prescrições também devem 

operar no plano de execução das disposições legais, como no campo de atuação concreta dos 

agentes públicos incumbidos de determinada função. 

 No presente trabalho, os quatro primeiros capítulos se dedicarão às quatro fases do 

diagnóstico jurídico-institucional, enquanto o quarto e último capítulo serão centrados no 

desenvolvimento de propostas de aperfeiçoamento. Além disso, cumpre destacar que tais 
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etapas não utilizarão as mesmas abordagens de investigação.11 Primeiramente, a análise se 

debruçará sobre aspectos dogmáticos e teóricos, para, em seguida, empregar técnicas de 

pesquisa empírica. Ao fim, os achados empíricos serão combinados com uma nova análise 

teórica, de maneira que possam ser encontradas soluções para a problemática estudada, 

compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio. 

 Nos três primeiros capítulos da dissertação, serão abordados aspectos teóricos 

relacionados ao objeto da pesquisa, como o conceito de corrupção e os seus efeitos 

econômico-sociais; o desenvolvimento histórico institucional da agenda global 

anticorrupção; o contexto de surgimento da Lei Anticorrupção brasileira e do acordo de 

leniência previsto em seu corpo; assim como as funções e os pressupostos lógico-jurídicos 

de tais acordos. De maneira mais precisa, os dois primeiros capítulos serão local de 

desenvolvimento da primeira fase do diagnóstico jurídico-institucional, ou seja, “a 

identificação das funções técnicas e políticas desempenhadas pelos arranjos institucionais”. 

A seu turno, o terceiro capítulo será dedicado à segunda etapa do diagnóstico: “compreender 

e descrever como o direito influenciou e influencia o funcionamento de tais arranjos” , 

principalmente por meio da exposição das instituições envolvidas na dinâmica de celebração 

dos acordos de leniência e das competências atribuídas a estas pelo ordenamento jurídico. 

 Por sua vez, o quarto capítulo cuidará das outras etapas do diagnóstico jurídico 

institucional: (a) a comparação entre as funções formalmente estabelecidas no ordenamento 

jurídico e aquelas concretamente decorrentes da ação dos arranjos institucionais estudados, 

assim como (b) a identificação das circunstâncias que se apresentam como óbices à 

implementação adequada e à plena efetividade dos objetivos de determinada política 

(COUTINHO, 2016). 

 Diferentemente dos capítulos anteriores, aqui não será suficiente para a realização de 

um estudo teórico-dogmático. A análise da dinâmica das relações interinstitucionais entre os 

 
11 Como bem destaca Diogo Coutinho (2016, p. 248), “Percorrer as etapas do diagnóstico requer o emprego de 

diferentes abordagens de investigação. Para responder às perguntas acima formuladas, algo que, na prática, 

não seria necessariamente feito na exata sequência apontada, é preciso escolher as ferramentas de pesquisa 

adequadas, vale dizer. Uma análise institucional de direito econômico não deve predeterminar ou antecipar 

métodos - deve, ao contrário, ser aberta à multiplicidade de abordagens no campo das pesquisas jurídicas. 

Desde que haja consistência em seu uso e combinação, nada impede que diferentes métodos sejam usados para 

dar conta das indagações formuladas ao longo do mapeamento”. 
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órgãos envolvidos na negociação e celebração dos acordos de leniência necessita de uma 

análise de natureza empírica, mais especificamente, uma de caráter qualitativo, a qual 

objetiva estabelecer uma observação mais próxima do objeto estudado e harmonizada com 

as suas características (CARDANO, 2017). No que diz respeito ao primeiro fator, trata-se 

de uma escolha pelo “aprofundamento do detalhe à reconstrução do todo”, buscando 

“individuar e representar” todos os detalhes do domínio observado (CARDANO, 2017, p. 

24-25). Já no que tange ao aspecto da harmonização com as características do objeto 

estudado, a análise se verifica em função da ausência de fontes de informação 

estatisticamente significativas, já que ainda é escassa a quantidade de acordos de leniência 

firmados, sendo importante salientar também que parte considerável da documentação 

existente é sigilosa. 

 Para tanto, a empreitada proposta será concretizada por meio da utilização do método 

de estudo de caso. Grosso modo, os estudos de caso se voltam a explorar “como” ou “por 

que” algum fenômeno social ocorre (TASSIGNY, 2016). Para ser mais preciso, será 

realizado um estudo de múltiplos casos. Conforme explica Robert Yin, o estudo de caso é 

utilizado para investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto (YIN, 2001). 

Além disso, tal método é caracterizado por ser um estudo intensivo, que visa considerar o 

assunto investigado como um todo (FACHIN, 2006). Para tanto, faz-se necessário que este 

se baseie em múltiplas fontes de evidências, cujas informações levantadas precisam 

convergir após uma triangulação (YIN, 2001). Contudo, apesar de ser um método de 

natureza empírica, a sua estruturação não é independente de aspectos teóricos, sendo de 

fundamental importância o “desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir 

a coleta e a análise de dados” (YIN, 2001, p. 33). Para além disso, a importância do estudo 

de caso para a ciência jurídica pode ser resumida da seguinte forma: 

 

[...] a utilização do método do estudo de caso na pesquisa jurídica valoriza 

o trabalho do pesquisador. Com efeito, demonstra que a busca não se limitou 

apenas aos aspectos teóricos da ciência jurídica, mas foi além, procurou soluções 

na realidade social, que pudessem apresentar-lhe dados concretos, dando maior 

credibilidade para uma futura aplicabilidade prática do trabalho produzido, de 

modo que cada resultado encontrado será mais do que mera reprodução de texto, 

trará algo novo para determinado fenômeno humano, que servirá de auxílio para a 

melhoria do sistema jurídico (TASSIGNY, 2016, p. 51) . 
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 Considerando que o objetivo aqui pretendido é a construção e análise da 

representação de um fenômeno da forma em que este se manifesta naturalmente, ou seja, 

“dar explicação a interações sociais não ativadas pelo pesquisador”, utilizaremos a técnica 

de pesquisa denominada de “observação de documentos naturais” (CARDANO, 2017, p. 35-

36). Em outras palavras, pretende-se utilizar dados ”naturalistas” de natureza documental, 

“cuja disponibilidade não depende da intervenção do pesquisador” (CARDANO, 2017, p. 

33). 

 Embora sejam documentais, todas as fontes de evidência colhidas na presente 

pesquisa têm origem em diferentes fontes, variando desde manifestações em processos 

judiciais até declarações na imprensa. No caso, foram selecionados documentos que 

pudessem fornecer informações relevantes sobre a dinâmica institucional a ser abordada, 

como decisões do TCU, ofícios da CGU, petições da AGU em processos judiciais, 

entrevistas de autoridades públicas em órgãos de imprensa e manifestações de entidades de 

classe dos servidores integrantes dos órgãos estudados. 

 Ademais, é importante destacar que a escolha dos casos de estudo foi proposital, ou 

seja, não randômica, de forma que foram escolhidos casos emblemáticos e cuja conformação 

pudesse ilustrar de maneira mais nítida a problemática enfrentada, ou seja, o conflito entre 

diferentes instituições no microssistema anticorrupção. De forma mais precisa, os casos 

foram intencionalmente selecionados visando a obtenção de exemplos de distintas formas 

de conflito interinstitucional. 

 Especificamente, foram selecionados casos emblemáticos no âmbito da denominada 

Operação Lava Jato, bem como outras ocorrências notórias de corrupção no cenário 

contemporâneo. Vale frisar que tal método é algo amplamente utilizado no campo das 

pesquisas empíricas de natureza qualitativa. Em regra, as pesquisas de caráter qualitativo 

tendem a focar em um menor número de fontes de dados, na medida em que possam ser ricas 

em informações e permitam um estudo mais aprofundado do objeto de análise (WEBLEY, 

2010, p. 934). Seguindo tal linha de raciocínio, são comuns as investigações que selecionam 

intencionalmente os fatos a serem estudados, não se partindo de uma amostragem aleatória. 

Em tais hipóteses, a intenção do pesquisador é selecionar eventos ou pessoas-chave que 

possam se caracterizar como ricas fontes de informações, o que pode ser denominado como 
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amostragem proposital (purposeful sampling) ou amostragem intencional estratificada 

(intentionally stratified sampling method) (WEBLEY, 2010, p. 934). 

 Apesar da intencionalidade na seleção dos casos, isso não afeta a confiabilidade da 

análise empreendida, pois o objetivo da pesquisa não é apresentar estatísticas quantitativas 

a respeito da frequência de ocorrência de determinada prática, assim como o presente 

trabalho não visa alcançar conclusões amplamente generalizáveis de um ponto de vista 

estatístico. Como bem destaca Robert Yin (2001, p. 29), os estudos de caso são 

“generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos”, por consequência, 

em tais casos, “o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização 

analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística)”. No mesmo sentido, Lisa 

Webley (2010, p. 934) ressalta que, em regra, as pesquisas qualitativas não estão 

preocupadas com o fato de que a sua amostragem seja estatisticamente representativa, uma 

vez que a sua intenção não é chegar aos achados generalizáveis à determinada população ou 

conjunto. Para a autora, tais pesquisas visam uma análise mais aprofundada, de maneira que 

são desenhadas para ir além da simples descrição, visando encontrar o sentido das 

ocorrências estudadas (WEBLEY, 2010, p. 934). 

  Conforme exposto acima, a generalização que se busca por meio do estudo de 

múltiplos casos é de natureza analítica, ou seja, se objetiva generalizar teorias. Assim, 

pretende-se demonstrar como os casos selecionados e analisados corroboram as explicações 

teóricas que afirmam ser o microssistema anticorrupção brasileiro, marcado pela ausência 

de cooperação e de coordenação entre as instituições que o integram. De maneira ainda mais 

específica, a pesquisa pretende evidenciar que, em sua generalidade, tais conclusões sobre o 

microssistema anticorrupção podem ser estendidas ao âmbito mais restrito da dinâmica 

institucional envolta na negociação e na celebração de acordos de leniência em matéria de 

corrupção. 

 Resta, portanto, detalhar a maneira como serão analisadas as informações obtidas por 

meio do estudo das fontes documentais selecionadas. Uma vez coletado o material, será 

realizada a sua segmentação, ou seja, a “identificação de segmentos relativamente 

homogêneos para submeter à comparação no interior dos materiais empíricos” (CARDANO, 

2017, p. 272). Tal processo se dá em razão de as provas documentais se constituírem como 
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um fluxo contínuo de informações, o que exige que o pesquisador proceda a sua 

decomposição, “apontando a lente de forma seletiva para algumas de suas partes” 

(CARDANO, 2017, p. 272-273). Assim, por meio da segmentação, pretendemos facilitar a 

análise das estruturas argumentativas presentes nos documentos selecionados, ou seja, 

recortar as partes do texto nas quais ocorra a defesa ou a enunciação de uma tese 

(CARDANO, 2017, p. 290). Logo, o foco será o recorte de trechos que estejam presentes 

questões que digam respeito aos possíveis conflitos institucionais, a exemplo de 

considerações sobre competências próprias ou de outras instituições. 

 Além da segmentação, será necessária a qualificação do material, ou seja, “a 

atribuição de uma ou mais propriedades a um determinado segmento da documentação 

empírica, úteis a sua caracterização” (CARDANO, 2017, p. 293). No caso, tal operação será 

feita simultaneamente com a segmentação. 

 Visando compatibilizar tais procedimentos com a estratégia do estudo de caso, em 

grande medida, a análise terá uma estrutura próxima a de uma narrativa, com intensa 

utilização da transcrição dos segmentos escolhidos. Somente em um segundo momento que 

os aspectos teóricos serão trabalhados em conjunto com o cenário identificado. Além disso, 

as comparações serão mais implícitas do que explícitas, integrando-se ao corpo da narrativa 

e da análise. Tais características, comumente encontradas em estudos de caso, são muito 

bem descritas por Robert Stake (1983, p. 283): 

 

But in the social science literature, most case studies feature: descriptions 

that are complex, holistic, and involving a myriad of not highly isolated variables; 

data that are likely to be gathered at least partly by personalistic observation; and 

a writing style that is informal, perhaps narrative, possibly with verbatim 

quotation, illustration, and even allusion and metaphor. Comparisons are implicit 

rather than explicit. Themes and hypotheses may be important, but they remain 

subordinate to the understanding of the case. 

 

 Ao fim do trabalho, ou seja, no quinto capítulo, serão desenvolvidas prescrições de 

natureza jurídico-institucional, as quais não se restringirão a simples propostas de 

modificação da normatização vigente. Em outras palavras, trata-se aqui da fase de 

aperfeiçoamento que, como dito anteriormente, é posterior à fase do diagnóstico 

institucional. Nesse momento, como já ressaltado, os achados empíricos serão combinados 
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com uma nova análise teórica, de maneira que possam ser encontradas soluções para a 

problemática estudada, compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 Inicialmente idealizados como mecanismos de fortalecimento da capacidade 

investigativa do Estado, os acordos de leniência anticorrupção logo se revelaram 

instrumentos de difícil aplicação na realidade brasileira, marcada pela adoção de um modelo 

anticorrupção fundado na multiplicidade institucional e resultante de um processo 

cumulativo e incremental. Inspirados em instrumentos e sistemáticas presentes em contextos 

jurídico-institucionais distintos da realidade nacional, a efetivação de tais acordos tem 

encontrado óbice em significativos conflitos institucionais, os quais, muitas vezes, são 

resultado da forma de organização do Estado brasileiro. 

 Os casos analisados nos permitiram identificar uma ampla gama de conflitos entre as 

instituições com competências concernentes aos acordos de leniência anticorrupção. Das 

discussões em torno da competência do TCU para controlar os processos de negociação e 

celebração de tais acordos até a problemática envolvendo a extensão dos efeitos de acordos 

firmados sobre as competências de instituições não celebrantes, transparece a falta de 

coerência interna da atividade estatal brasileira de controle da corrupção e a baixa 

sistematicidade de tal aparato institucional. 

 Em tal contexto, os conflitos identificados nem sempre podem ser equiparados entre 

si. Em síntese, estes se manifestam de formas distintas, apresentam graus diferentes de 

litigiosidade, bem como ensejaram diferentes respostas dos atores envolvidos. Não obstante 

as particularidades de cada caso analisado, em sua essência, estes compartilham de 

características comuns que permitem a sua utilização para o diagnóstico do atual cenário 

envolto na celebração dos acordos de leniência anticorrupção no Brasil. Em suma, todos os 

casos apresentam as seguintes notas em comum: 

 

a) Discordâncias quanto aos limites das competências dos demais órgãos envolvidos na 

negociação e celebração dos acordos estudados, assim como insegurança quanto às 

fronteiras de suas atribuições próprias; 
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b) Ainda que se considere a existência de um objetivo final compartilhado, qual seja, o 

controle da corrupção, os órgãos envolvidos não comungam dos mesmos métodos e 

instrumentos para o alcance de tal objetivo, muitas vezes atuando de forma 

conflitante e contraproducente; 

 

c) Ausência de uma efetiva cultura institucional de cooperação e coordenação no 

enfrentamento da corrupção, a qual ainda é embrionária e opera em grande medida 

de forma casuística, pontual e personalizada, o que revela o seu baixo grau de 

institucionalização e a sua forte dependência em aspectos subjetivos dos agentes 

públicos envolvidos; 

 

d) Ao fim e ao cabo, todas as variações de conflitos expostas no presente trabalho 

resultam nas mesmas consequências negativas para a sociedade e para o 

microssistema anticorrupção, quais sejam a criação de um cenário de insegurança 

jurídica que, além de facilitar a violação aos direitos do colaborador, resulta em uma 

diminuição da eficiência estatal, na medida em que desestimula a celebração de 

acordos de leniência e reduz o impacto dos benefícios para a atividade investigativa 

advindos destes. 

 

 Pode-se afirmar que, ao menos em parte, o cenário identificado por meio do 

diagnóstico institucional aqui empreendido se deve ao incipiente desenvolvimento do 

instituto da leniência na prática institucional brasileira, vez que o mesmo ainda se trata de 

um instrumento relativamente recente.  

 No entanto, a principal causa dos problemas identificados consiste na tentativa de 

importação um modelo negocial idealizado em outros contextos nacionais para um sistema 

de evolução e estruturação institucional distintos, especificamente no que diz respeito à 

peculiar organização institucional brasileira em matéria de controle da corrupção. De 

maneira precisa, tal estruturação consiste justamente na multiplicidade institucional em 

matéria de enfrentamento da corrupção, cujo desenvolvimento se deu em razão de um 

processo histórico de incrementalismo institucional, que, ao mesmo tempo em que 
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possibilitou o surgimento de inúmeras instituições com atribuições relacionadas à temática, 

nunca apresentou esforços relevantes na busca por uma compatibilização entre a atuação 

destas. 

 Diante disso, parcela significativa dos problemas identificados pode ser solucionada 

por meio da institucionalização consensual de padrões de atuação e organização das 

instituições envolvidas, de maneira que possam se conduzir de maneira consistente, 

apresentando padrões de conduta reiterados e previsíveis. Trata-se de projeto alicerçado no 

conceito teórico de concertação administrativa interorgânica, ou seja, na utilização de meios 

consensuais para a mediação da atuação conjunta entre entes despersonalizados do Estado. 

Nessa toada, o pilar do aprimoramento institucional aqui proposto consiste na formulação 

de um “balcão único” de negociação instituído pela via da concertação interorgânica, ou 

seja, por meio da formalização de um parâmetro consensual para a modulação do exercício 

das competências legalmente atribuídas a distintos órgãos públicos. 

 É importante destacar que a proposta de aperfeiçoamento em questão não está 

descolada da realidade jurídica nacional. Esta encontra fundamento no recente processo de 

descentralização administrativa em sentido material, marcada pela atribuição de 

considerável autonomia de atuação determinados centros de competência, sendo irrelevante 

a sua constituição ou não como pessoa jurídica. Além disso, outro pilar das ideias aqui 

trabalhadas diz respeito à atual estruturação constitucional do Estado brasileiro, marcado por 

uma pluralidade material interna, decorrente da diversificação de interesses protegidos pelo 

ordenamento jurídico, cuja principal característica é uma organização estatal fundada na 

divisão do trabalho e na especialização de funções em um ambiente de pluralidade orgânica. 

Em tal contexto, faz-se presente a subjetivação dos órgãos estatais, os quais passam a se 

constituir como centros parciais de imputação e a agirem como verdadeiros sujeitos de 

direito. 

 Por fim, embora parcela considerável do problema diagnosticado possa ser 

solucionada pela via da concertação administrativa interorgânica, especificamente por meio 

da celebração de um acordo de cooperação, não se pode ignorar o papel complementar 

exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário. Isso se deve ao fato de que determinados 
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aspectos da dinâmica interinstitucional em questão não podem ser enfrentados apenas com 

base em recursos consensuais de natureza administrativa. 

 É certo que, a depender da forma de interação administrativa a ser adotada pelos 

órgãos envolvidos na celebração dos acordos de leniência anticorrupção, em último caso, o 

Poder Judiciário poderá ser chamado a dar a palavra final sobre o alcance e a eficácia de tais 

acordos. Além de inafastável em determinadas hipóteses, tal espécie de controle é 

fundamental em um ambiente no qual a insegurança jurídica se mantenha, especialmente 

quando se tem em vista o evidente risco de violação não só da esfera juridicamente protegida 

dos colaboradores, mas também dos interesses públicos envoltos na questão, especialmente 

aqueles relacionados à identificação de outros infratores e à facilitação da reparação dos 

danos causados. 

 Feitas estas considerações finais, é importante relembrar que a proposta de 

aperfeiçoamento apresentada no presente trabalho não deve ser enxergada como uma obra 

perfeita e acabada, sendo importante destacar também que esta não se configura como um 

modelo ideal de aperfeiçoamento. Em verdade, a proposta aqui encampada consiste no modo 

de resolução do problema apresentado da maneira que entendemos ser a mais factível. Por 

consequência, no lugar da proposição de uma ampla reforma normativa, o que demoraria 

anos e certamente seria alvo do poder de veto de determinadas elites políticas e burocráticas, 

entendemos ser mais adequada a proposição de mudanças na forma de atuação das 

instituições envolvidas na dinâmica institucional dos acordos de leniência anticorrupção, 

especificamente, por meio de um instrumento jurídico específico, qual seja, o acordo 

administrativo, cuja implementação deverá ser complementada por atuações pontuais do 

Legislativo e do Judiciário. Em outras palavras, a proposta em questão é apenas um passo 

no processo de constante aprimoramento e construção do aparato institucional brasileiro de 

controle da corrupção. 
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