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RESUMO
A corrupção, definida por Brüning (1997) é uma conduta que pretende obter benefícios privados em custa do patrimônio
público,  sendo considerada ilegítima pela sociedade, sob este viés analisa-se esta quanto aos crimes do colarinho
branco, que possuem alto índice na sociedade, porém suas condutas são difíceis de serem caracterizadas. 
Assim, no ordenamento pátrio por meio da lei 12.846/03, denominada como lei anticorrupção, em busca de uma melhor
forma para descobrir  quanto  a  estas  condutas,  observa-se o  instituto  do acordo de leniência,  trazendo uma visão
totalmente  positiva  para  o  poder  público  obter  informações,  por  meio  das  pessoas  infratoras  quanto  aos  crimes
praticados,  e  estas  receberiam  determinados  benefícios,  porém  temos  alguns  pontos  falhos,  tanto  quanto  a
constitucionalidade deste instituto  quanto a participação do Ministério Público,  principal  defensor dos interesses da
sociedade e do patrimônio público.
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1 INTRODUÇÃO

Com o passar  dos  tempos,  observou-se  que  a  população  brasileira,  vem obtendo  maior
interesse e participação política, e que comportamentos antes considerados como intrínsecos de
nossa sociedade, hoje já não são mais aceitos, por cada vez mais estarem obtendo um pensamento
mais crítico em relação a sua situação. Por este fato, em observância ao cenário pátrio, do qual vem
trazendo  várias  situações  de  corrupção,  principalmente  no  meio  político,  veem-se  uma  grande
necessidade em buscar maneiras de acabar com tais problemas.

Sendo assim, primeiramente analisamos os crimes do colarinho branco, denominados como
aqueles  praticados  por  pessoas  com  grande  poder  econômico  ou  proprietários  de  grandes
empreendimentos, suas fraudes são praticadas em detrimento do sistema financeiro nacional.

De forma inicial,  o poder legislativo no ano de 2003 criou a lei  12.846,  sendo esta a Lei
anticorrupção, da qual busca não somente a punição daqueles que praticam tais atos, mas trazem à
tona, benefícios para aqueles que colaboram com o poder público.

As colaborações realizadas são mais conhecidas como Acordos de Leniência,  do qual  a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em nome da União, firma com as pessoas infratoras, em
que estas poderão auxiliar  na investigação de seu próprio processo administrativo e apresentar
provas inéditas e suficientes para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração.

Ocorre  que,  este  instituto  é  muito  hodierno  em  nosso  ordenamento,  e  traz  vários
questionamentos,  principalmente  em relação  a  sua  constitucionalidade,  pois  ao  cooperarem de
forma  efetiva,  os  infratores  poderão  receber  o  benefício  de  afastamento  das  penalidades
administrativas e a punibilidade de crimes contra a ordem econômica. 

Ainda assim, a decisão para aceitação deste acordo é totalmente administrativa, o que afasta
a atuação do Poder  judiciário,  e  assim ao extinguir  a  punibilidade mencionada estaria  o  poder
Executivo interferindo em matéria de competência judiciária.

Por fim, quanto a intervenção do Ministério Público, durante a negociação destes acordos,
uma de suas principais funções é a fiscalização da lei, ocorre que a lei anticorrupção não define a
participação da promotoria durante estas negociações, o que acaba impossibilitando o mesmo de
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exercer  sua  função,  segundo  entendimento  de  Marcelo  Ferreira  de  Camargo,  estes  acordos
deveriam ser passíveis de intervenção do mesmo, uma vez que ele realiza a proteção do patrimônio
público, e a impossibilidade de participação do Ministério Público geraria uma frustração ardilosa das
investigações e ações penais e civis públicas deste (MARRARA, 2013)

2 METODOLOGIA

Se  utilizará  do  método  hipotético-dedutivo,  segundo  a  escola  do  Círculo  de  Viena,  cuja
hipótese proposta nos resultados abaixo será colocada a prova por meio de testes de confirmação.
As técnicas de pesquisa serão regidas pelo método teórico bibliográfico, consistente na pesquisa de
obras, artigos de periódicos e documentos eletrônicos que tratam do tema. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como os crimes do colarinho branco, possuem certa dificuldade em serem identificados, pois
as condutas geralmente acontecem de forma muito bem planejada pelos infratores, o objetivo deste
trabalho será encontrarmos formas para que o poder público e os infratores realizem acordos de
leniência efetivos, ocorre que para que isto aconteça, busca-se uma melhora na legislação que
regulamenta  estes  acordos,  sendo esta  principalmente  a lei  12.846/03,  uma vez que sem uma
aplicação efetiva os acordos podem trazer problemas no momento de sua pactuação, o que pode
trazer prejuízos tanto para a sociedade quanto para o poder público.

4 CONCLUSÃO

A lei  12.346/2013  ao  trazer  o  acordo  de  leniência,  como  forma  de  colaboração  entre  a
administração pública e os infratores, analisando sob a perspectiva dos crimes do colarinho branco
como sendo aqueles praticados por pessoas de grande influência, há de se considerar que por mais
que  a  intenção  do  legislador  foi  uma  condenação  mais  rápida  e  uma forma  de  obter  maiores
informações quanto aos crimes por estes praticados, como também outros ainda desconhecidos,
muitas peculiaridades quanto suas formalidades e matéria de abrangência ainda devem passar por
análises e discussões.

Uma  vez  que,  ao  conceder  benefícios,  como  por  exemplo,  o  de  redução  das  punição
administrativas, estaria o legislador interferindo em matéria judiciária, trazendo uma supressão dos
poderes, além disto o maior defensor dos interesses públicos, sendo este o Ministério Público, segue
sem possuir uma possibilidade de interferência durante as negociações, ou seja, as decisões são
todas administrativas.

Por fim, ao conseguir, de certa forma, obturar as lacunas ainda existentes na lei anticorrupção
(lei 12.486/2013), cada vez mais será possível uma maior efetividade no momento de sua aplicação,
assim  o  combate  a  corrupção,  no  ordenamento  pátrio  estaria  tomando  proporções  que  trazem
esperança de um novo comportamento e punidade quanto aqueles que a praticam.
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