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1.#Justificativas#
para#a#instituição#
de#um#Programa#
de#Leniência

1.1. Detecção da infração
1.2. Obtenção de provas
1.3. Eficiência investigativa
1.4. Cessação da infração
1.5. Sanção aos infratores
1.6. Reparação/Ressarcimento
1.7. Dissuasão futura



1.1.#Detecção#de#práticas

•A autoridade passa a ter conhecimento de 
práticas que eram total ou parcialmente 
desconhecidas

• Foco: práticas de difícil detecção



1.2.$Obtenção$de$provas

•Obtenção de informações e documentos 
“internos”/“diretos”, de quem 
participa/participou da infração

• Provas que dificilmente poderiam ser obtidas 
de outro modo (B&A não equivale ao HC)

• Relevância da cooperação, do testemunho e dos 
detalhes (entrevistas/depoimentos/oitivas)



1.3.$Eficiência$investigativa

• Redução de custos para iniciação dos 
casos (gastos públicos)

• Redução dos custos de instrução 
processual (gastos públicos)

• Possivelmente, melhores resultados 
(eficiência na gestão administrativa)



1.4.$Cessação$da$prática

• Se a infração estiver em curso, 
cessação imediata

• Redução dos prejuízos à sociedade



1.5.$Sanção$aos$infratores

• Imunidade ou redução da pena para o 
primeiro, para ter maiores chances de 
sancionar os demais

• Relevância de haver decisões/ 
condenações/punições



1.6.$Reparação/Ressarcimento

•Reparação/Ressarcimento antecipado, 
pelo Signatário, total ou parcial, dos 
danos causados à sociedade brasileira

• Subsidia as ações de Reparação/ 
Ressarcimento em face dos envolvidos



1.7.$Dissuasão$futura
• Inserção de um elemento adicional de 

incerteza/desconfiança

• Receio de ser denunciado por um 
“colega” infrator

•Riscos maiores que as vantagens !
dissuasão de novas infrações

• Programas de Compliance
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2.#Pilares#de#um#
Programa#de#
Leniência#efetivo

2.1. Alto risco de detecção
2.2. Receio de severas punições
2.3. Transparência, 
previsibilidade e segurança 
jurídica



2.1$Alto$risco$de$detecção

•A autoridade deve ser temida como 
capaz de investigar

• Importante ter métodos reativos e 
também proativos de detecção de 
infrações



2.2#Receio#de#severas#punições

•A autoridade deve ser temida como capaz de 
punir (“possuir dentes”)

• Severidade das penas

• Relevância de haver decisões/ 
condenações/punições



2.3$Transparência,$previsibilidade$e$
segurança$jurídica
• Compreensão da legislação (Guias)
• Requisitos?
• Elegibilidade?
• Vedações?
• Prazos?
• Cláusulas?

• Compreensão dos procedimentos internos
(“dia-a-dia” da negociação)

• Benefícios?
• Riscos?
• Repercussões em 

outras esferas?
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3.#Fases#das#
negociações#dos#
Acordos#de#
Leniência#no#Brasil

3.1. Leniência Antitruste
3.2. Leniência no SFN
3.3. Leniência Anticorrupção
3.4. Leniência do MP



3.1.$Fases$da$negociação$da$Leniência$Antitruste

FASE 1: 
Da proposta 
de Acordo 

de Leniência 
e da 

qualificação/
admissibilida

de

FASE 2: 
Da 

negociação 
dos termos 
do Acordo 

de Leniência 
no SFN e da 
elaboração 

do Histórico 
da Conduta

FASE 3: 
Da tomada 
de decisão 
colegiada 
sobre a 

assinatura do 
Acordo de 

Leniência no 
SFN

FASE 4:
Da 

publicização
obrigatória 
do Acordo 

de Leniência 
Antitruste

FASE 5:
Da 

declaração de 
cumpriment
o do Acordo 
de Leniência 
pelo Tribunal 

do Cade

Não há controle judicial obrigatório



3.2.$Fases$da$negociação$da$Leniência$no$SFN

FASE 1: 
Da 

proposta de 
Acordo de 
Leniência

FASE 2: 
Da 

negociação 
dos termos 
do Acordo 

de Leniência 
e da 

elaboração 
do Histórico 
da Conduta

FASE 3: 
Da tomada 
de decisão 
colegiada 
sobre a 

assinatura 
do Acordo 

de 
Leniência

FASE 4:
Da 

publicização  
obrigatória 
do Acordo 

de Leniência

FASE 5:
Da 

declaração 
de 

cumprimento 
(ou não) do 
Acordo de 
Leniência

Não há controle judicial obrigatório



3.3.#Fases#da#negociação#da#Leniência#Anticorrupção

FASE 1: 
Da proposta de 

Acordo de 
Leniência à 
CGU e da 

assinatura do 
Memorando de 
Entendimentos

FASE 2: 
Da negociação 
dos termos do 

Acordo de 
Leniência com 

a CGU e a 
AGU

FASE 3: 
Da assinatura 
do Acordo de 

Leniência

FASE 
ADICIONAL?:

Da concessão 
(ou não) de 

benefícios pelo 
TCU

Não há controle judicial obrigatório



3.4.$Fases$da$negociação$da$Leniência$no$MP

FASE 1: 
Da proposta de 

Acordo de 
Leniência

FASE 2: 
Da assinatura 
do termo de 

confidencialida
de e do início 

das negociações

FASE 3: 
Da assinatura 
pelo MP e da 
homologação 

interna

FASE 4:
Da 

confirmação (ou 
não) dos 

benefícios do 
Acordo de 

Leniência em 
juízo

Há controle judicial obrigatório
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4.#Controle#de#
legalidade#dos#
Acordos#de#Leniência#
pelo#Poder#Judiciário



4.1.$Discussões$atuais$sobre$controle$de$
legalidade$dos$Acordos$de$Leniência$pelo$Poder$
Judiciário
• Obrigatoriedade?

•Momento do controle: durante ou posterior?

• Conteúdo do controle: formal (rito processual) ou 
material (discricionariedade)? 



Lançamento 10/04/2019
Livraria Cultura, Shopping 
Iguatemi, Brasília/DF



Obrigada!

Amanda&Athayde
profa.amanda.athayde@gmail.com
www.amandaathayde.com.br


