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RESUMO 

 
A presente pesquisa tem como finalidade analisar a possibilidade e a efetividade da 

utilização da colaboração premiada, ferramenta essencial no combate à corrupção, no 

âmbito civil, em ação civil pública por improbidade administrativa, movida pelo 

Ministério Público. O objetivo do presente trabalho consiste verificar se a aplicação do 

instituto de direito penal nas ações civis de improbidade administrativa, por meio da 

analogia e diálogo das fontes, é possível e efetiva. A metodologia utilizada na presente 

pesquisa terá natureza qualitativa, pelo tipo jurídico sociológico de investigação da 

corrupção, da colaboração premiada, da lei de improbidade administrativa e o estudo dos 

posicionamentos de importantes órgãos e doutrinadores sobre o tema. Além disso, 

procedeu-se à pesquisa exploratória e explicativa, pelo método hipotético dedutivo e 

dialético, ao analisar hipóteses e identificar fatores para se chegar à conclusão, qual seja, 

é possível a utilização da colaboração premiada, regulada pela Lei nº 12.850/2013 no 

âmbito da Lei nº 8.429/1992, que passou a permitir, em janeiro de 2020, acordos de não 

persecução cível, em seu art. 17, §1º, uma vez que integram o microssistema de tutela ao 

patrimônio público e de combate à corrupção, sendo fundamental o diálogo das normas. 

Em que pese a lei de improbidade ter sofrido alteração, ainda carece de regulamentação, 

o que cede espaço para utilização da colaboração premiada, instituto já existente e efetivo 

no direito penal, no âmbito das ações civis por improbidade administrativa. 

  

Palavras Chave: Colaboração Premiada. Combate à corrupção. Ação civil pública por 

improbidade administrativa. Ministério Público. Diálogo das fontes. Analogia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem por escopo realizar uma análise atual sobre a 

possibilidade e efetividade da utilização, no Brasil, da Colaboração Premiada, ferramenta 

essencial no combate à corrupção, por analogia e diálogo das fontes no âmbito cível, em 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público. 

Este importante instituto do direito penal, demonstra ser imprescindível para 

o funcionamento efetivo de grandes operações de combate à corrupção. Segundo CFOAB 

(2020), em pesquisas realizadas pelo Instituto Não Aceito Corrupção em parceria com a 

Associação Brasileira de Jurimetria, constatou-se que em apenas três anos de vigência da 

Lei nº 12.850/2013, houve a recuperação de mais de R$10 bilhões de reais aos cofres 

públicos, ao passo que os processos envolvendo improbidade administrativa ressarciram 

ao erário R$3,2 bilhões de reais, segundo levantamento realizado entre 1995 e 2016. 

A recente modificação do art. 17, §1º da Lei 8.429/1992, feita pela Lei nº 

13.964/2019, passou a permitir a celebração de acordo de não persecução cível, em ação 

civil pública, por ato de improbidade administrativa. A alteração colocou fim às 

discussões quanto à impossibilidade de celebração de acordos com os sujeitos que 

praticam atos de improbidade administrativa, todavia, abriu espaço para novos debates, 

uma vez que o dispositivo trouxe o conteúdo permissivo, mas não a regulamentação.  

Diante da ausência de norma disciplinadora acerca do procedimento, resta um 

cenário de incertezas quanto ao desenvolvimento dos acordos, seus efeitos e 

possibilidades, como é o caso de quem realmente deteria a legitimidade para propositura 

de acordo, quais as possíveis legislações poderiam aplicadas, os limites, os requisitos que 

o colaborador teria que cumprir para obter, em troca, benefícios, dentre outros. 

Nesse diapasão, a presente pesquisa buscou avaliar qual é a melhor solução 

para garantir a efetividade dos acordos no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa 

(LIA). Nesse seguimento, vislumbrou-se duas possíveis soluções para o problema: 1) a 

regulamentação na própria LIA, que proporcionaria maior transparência e especificidade 

aos acordos no âmbito da improbidade administrativa, mas enfrentaria o problema da 

morosidade do Poder Legislativo; 2) a utilização dos institutos já existentes, como o 

acordo de leniência e a colaboração premiada, por analogia e diálogo das fontes. 

Com efeito, acredita-se que a segunda hipótese é mais viável, uma vez que 

tais normas já compõem o microssistema jurídico de tutela do patrimônio público, 

juntamente com a LIA, e detêm nítido caráter de negócio jurídico processual, com 
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inegável contribuição ao combate à corrupção e satisfação ao interesse público de modo 

célere e eficaz. 

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em verificar tanto a 

possibilidade, quanto a efetividade da utilização da colaboração premiada nas ações civis 

públicas envolvendo improbidade administrativa. Para isso, a abordagem levará em conta 

a utilização do referido instituto por analogia e pela teoria do diálogo das fontes.  

Os objetivos específicos consistem em estudar a corrupção e seus efeitos no 

atual cenário brasileiro, analisar o instituto da colaboração premiada, examinar a Lei de 

Improbidade Administrativa e a recente alteração do art. 17, §1º, que passou a permitir a 

celebração de acordos de não persecução cível, mas não trouxe a respectiva 

regulamentação, abordar a analogia e a Teoria do Diálogo das Fontes, do jurista Erik 

Jayme, estudar os posicionamentos do Ministério Público Federal (MPF), da Advocacia 

Geral da União (AGU), da Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(CFOAB) e o Instituto de Garantias Penais (IGP) acerca do tema, bem como o 

posicionamento dos doutrinadores Didier Júnior e Santos Bomfim e a coletânea de artigos 

sobre os avanços e desafios no combate à corrupção após 25 anos de vigência da lei de 

improbidade administrativa, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPF 

e, por fim, concluir quanto ao objetivo geral. 

Os principais fundamentos, que justificam a presente pesquisa, são a ordem 

social, o interesse público e a efetiva tutela da probidade na Administração Pública. Do 

ponto de vista científico, mostra-se um tema de extrema relevância para o direito pátrio, 

uma vez que a colaboração premiada se mostra um efetivo instrumento no combate à 

corrupção e, por isso, não deve se manter restrita à esfera penal, uma vez que pode servir, 

com a mesma efetividade, à esfera cível nas ações de improbidade administrativa. 

Para que seja atendida a finalidade pretendida, a pesquisa irá se iniciar com 

um estudo histórico da corrupção no país e seus efeitos. Segundo a UNODC, a corrupção 

é um fenômeno social, econômico e político complexo, dotado da capacidade de 

prejudicar as bases das instituições democráticas, dado o potencial de minar do Estado de 

Direito e deslegitimar a democracia. Além disso, freia o desenvolvimento econômico, 

uma vez que afasta investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento de empresas 

no país, bem como contribui para instabilidade política, distorcendo processos eleitorais 

em todos os países do mundo. 
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Segundo a CFOAB (2020), a corrupção corrói o Estado de direito, afeta a 

justiça social, a dignidade da pessoa humana, o princípio republicano, o princípio da 

moralidade e da probidade administrativa. 

Além disso, será feita a análise do Instituto da colaboração premiada e sua 

evolução no Brasil, com seus conceitos e disposições legais, bem como seu âmbito de 

aplicação. A Lei nº 12.850/2013 é a principal que trata do tema e prevê a colaboração 

premiada como um meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse 

públicos, e consiste na colaboração efetiva e voluntária de um dos acusados, com a 

investigação e com o processo criminal, que admita participação no crime, para fins de 

identificar, nas organizações criminosas, os demais coautores e partícipes e as infrações 

penais por eles praticadas; revelar a estrutura hierárquica e divisão de tarefas; prevenir o 

cometimento de novas infrações; recuperar total ou parcialmente o produto ou proveito 

obtido com as infrações penais; e a localização de eventual vítima com sua integridade 

física preservada. 

Será examinada, ainda, a Lei de Improbidade, que concretizou no direto 

pátrio, desde sua promulgação, a possibilidade de responsabilização por atos de 

improbidade administrativa. Segundo MELO (2018), a lei estabeleceu, com a maior 

amplitude possível, os sujeitos ativos e passivos; a tipologia dos atos, divididos entre 

aqueles que importam enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da 

administração; às respectivas sanções aplicáveis e suas gradações; o rito; a prescrição e a 

medida cautelar de indisponibilidade, prevista no texto constitucional. 

A recente alteração na LIA, promovida pela Lei nº 13.964/2019, também será 

objeto de estudo da presente pesquisa. A mudança viabilizou a solução consensual, uma 

vez que o atual texto do art. 17, §1º passou a dispor sobre a possibilidade de celebração 

de acordo de não persecução cível. Esta mudança coloca fim de forma expressa às 

discussões acerca da (im) possibilidade de realização de negócios jurídicos nas ações de 

improbidade administrativa, além de viabilizar a utilização de negociações como a 

colaboração premiada, por analogia e diálogo das fontes. 

No intuito de viabilizar a utilização de instituto do direito penal no âmbito 

cível, mister se faz o estudo da Teoria do Diálogo das Fontes, do jurista Erik Jayme, 

professor da Universidade de Helderberg, trazida ao Brasil por Claudia Lima Marques. A 

teoria apresenta a ideia de que o direito deve ser interpretado de forma harmônica, 

sistêmica e coordenada, de forma que uma norma jurídica não tem o condão de excluir a 
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outra, pelo contrário, elas se complementam. Bem como será feita uma breve análise da 

analogia no direito, com a finalidade de colmatar eventuais lacunas normativas. 

Para o debate teórico e legislativo do tema, conforme mencionado, serão 

estudados os entendimentos do MPF, da AGU, do CFOAB e do IGP, no âmbito do 

Recurso Extraordinário com Agravo 1.175.650/PR, representativo do Tema 1043 de 

sistemática de Repercussão Geral. Além desses, serão estudados os posicionamentos dos 

doutrinadores Didier Júnior e Santos Bomfim, que defendem a possibilidade e efetividade 

da utilização da colaboração premiada nas ações de improbidade administrativa, a 

coletânea de artigos sobre os avanços e desafios no combate à corrupção após 25 anos de 

vigência da Lei de Improbidade Administrativa, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

Criminal do MPF. 

Em outro sentido, serão estudadas as lições da doutrinadora administrativista 

Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre o tema, principalmente sob a perspectiva da 

indisponibilidade do interesse público. 

A metodologia utilizada na presente pesquisa terá natureza qualitativa: serão 

interpretados fenômenos sociais e atribuídos significados a eles a fim de solucionar o 

problema, pelo tipo jurídico-sociológico de investigação, e se chegar à um resultado. 

Além disso, a pesquisa é classificada, com base no objetivo geral, como exploratória e 

explicativa: o problema será explicitado e serão construídas hipóteses que irão determinar 

ou contribuir para aplicabilidade da colaboração premiada no âmbito da LIA. 

Para isso, se utilizará do método hipotético dedutivo e dialético, ante as 

divergências quanto a possibilidade da utilização da colaboração premiada no âmbito da 

LIA, haja vista a lacuna normativa regulamentadora dos acordos previstos do art. 17, §1º. 

As técnicas a serem utilizadas são a pesquisa bibliográfica, que consiste na 

leitura de livros, periódicos, artigos científicos e artigos de opinião, bem como sites 

jurídicos; e a pesquisa documental, que consiste na análise da Constituição Federal, das 

leis, jurisprudências, sentenças, acórdãos, pareceres, portarias, dentre outros. Os dados 

serão coletados por meio da pesquisa e análise de tais conteúdos. 

E assim, levando em conta nova a possibilidade conferida à Lei 8.429/1992 

de celebração de acordo de não persecução cível, se chegou a conclusão quanto à 

possibilidade e a efetividade da utilização, no Brasil, do instituto da Colaboração 

Premiada, ferramenta essencial no combate à corrupção, por analogia e diálogo das 

fontes, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, 

movida pelo Ministério Público.  
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2 CORRUPÇÃO 

 

2.1 Conceito 

 

A palavra corrupção, segundo Simplicio (2013), tem origem do latim 

“corruptione”, que significa decomposição, putrefação, depravação, desmoralização, 

sedução e suborno. Trata-se de um fenômeno complexo, que tem grande potencial 

destrutivo do Estado de Direito, uma vez que envolve não somente a economia de um 

país, mas também influencia no âmbito político e social, segundo a UNODC, afetando a 

justiça social, o princípio republicano e os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

moralidade e da probidade administrativa, previstos nos artigos 1º, inciso III e 37, caput 

e §4º da Constituição Federal, segundo CFOAB (2020). 

Nos dizeres do Ministro Alexandre de Moraes: 

 

A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a 

manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois 
não só desvia os recursos necessários para efetiva e eficiente prestação dos 

serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e 

contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital 

para a preservação da democracia representativa [...]. STF (2019). 

 

No Brasil, a corrupção se tornou sistêmica, arraigada na cultura de 

desonestidade e esperteza, que permeia não somente os agentes públicos, mas também o 

particular, segundo o STF (2015). Há um quadro de violação massiva e contínua dos 

direitos fundamentais da sociedade e dos indivíduos, podendo ser classificada como um 

estado de coisas inconstitucional, uma vez que afeta os cofres públicos, comprometendo 

todos os serviços essenciais à população, como saúde, educação, segurança pública, 

transporte, vias públicas, dentre tantos outros. Além disso, limita o crescimento 

econômico, na medida em que interfere diretamente nos investimentos no país, conforme 

entendimento da CFOAB (2020, p. 12). 

 

2.2 Contextualização histórica da corrupção no brasil 

 

A corrupção é um fenômeno presente em diferentes partes de uma sociedade 

ou nação, não sendo exclusiva de um partido político, de um governo ou de um grupo de 

pessoas, e é conceituada, desde a antiguidade, por vários filósofos e pensadores, na 
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tentativa de analisar as condutas humanas e suas implicações na sociedade. 

No Brasil, a corrupção teve origem no período de colonização, com a chegada 

dos portugueses no litoral sul da Bahia, no ano de 1500. Segundo Rozani (2007), os 

hábitos lusitanos migraram ao Brasil juntamente com os portugueses, que enxergavam a 

função pública como meio para aquisição de fortuna pessoal, lesando a Coroa sem 

constrangimentos. 

A dominação de Portugal se deu sob o sistema patrimonialista, que consiste 

em uma forma de governo na qual os dirigentes não fazem qualquer distinção entre o que 

é público e o que é privado, não havendo limitação no uso de bens públicos para atender 

a interesses particulares de líderes políticos e, segundo Bueno (2016, p.2), “toda 

sociedade tem suas raízes no sistema que a originou”, daí parte a compreensão do porquê 

a corrupção ganhar tamanha projeção no Brasil. 

O patrimonialismo é o poder utilizado de maneira arbitrária pelo soberano, 

numa perspectiva de que o Estado age na condição de “cliente” da sociedade ao invés de 

atuar em prol dela. Dessa forma, os funcionários públicos que serviam o soberano, eram 

indicados pelo critério da confiança e se tornavam nobres ao exercerem tal função, 

desencadeando a concentração de renda, a miséria social e a subserviência do cidadão, 

segundo Ribeiro, Pereira e Benedicto (2013, p.3). 

O modelo administrativo patrimonialista permaneceu vigente durante o 

colonialismo, imperialismo e pós proclamação da República, até 1930, quando foi 

substituído pelo modelo democrático, pelo então Presidente da República, Getúlio 

Vargas. 

Segundo Pains (2015), em 1808, quando Dom João desembarcou no Rio de 

Janeiro, um traficante de escravos chamado Elias Antônio Lopes, o presenteou com a 

melhor casa da cidade, no terreno mais belo, como uma forma de obter privilégios da 

corte e estreitar as relações com o Rei. Juntamente com o traficante, haviam outros 

homens de negócios apoiando sua conduta, como fazendeiros, donos de terras, outros 

traficantes de escravos, com o objetivo de estabelecer, um regime de “toma lá, dá cá” e 

se tornarem nobres. 

Esse costume prosperou e, em pouco tempo, viabilizou a prática da 

“caixinha”, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito, pagamentos de propina e 

solicitações ou recebimentos indevidos em razão do cargo, confundindo, dessa forma, os 

interesses públicos com os privados, segundo Pains (2015). 

Além disso, junto com Dom João, 15 mil portugueses desembarcaram no 
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Brasil, sem terem real interesse no desenvolvimento da colônia, já que acreditavam que 

logo retornariam ao seu país. Diante disso, os lusitanos se utilizavam dos privilégios que 

lhes eram concedidos pela corte para se enriquecerem às custas do Estado, desprezando 

o interesse público e a justiça, uma vez que sequer havia punição para os membros da 

Corte, segundo Gomes (2007, p. 189). 

As despesas com o pessoal que compunha a corte era alta. Advogados, padres, 

praticantes de medicina, militares, oficiais, serviçais, fidalgos e eclesiásticos, compunham 

a chamada “Ucharia Real”, segundo Gomes (2007), que era custeada pela corte sem 

qualquer preocupação com a procedência dos recursos, o que deu origem a práticas 

administrativas lesivas aos interesses coletivos, voltadas para o poder centralizador e 

patrimonialista. 

Diante das transformações políticas, econômicas e sociais, Dom João elevou 

o Brasil da condição de colônia à Reino e retornou a Portugal em 1820, devido à revolução 

liberal que ocorria naquele território. Antes de retornar, Dom João nomeou seu filho, Dom 

Pedro I como príncipe regente do Brasil, que veio a ser o primeiro imperador do país, 

após o Grito do Ipiranga. Posteriormente, Pedro I abdicou do poder, transmitindo para 

seu filho Dom Pedro II, que foi o último monarca do Império do Brasil. 

Em 15 de novembro de 1889, com o golpe de estado político-militar liderado 

pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, houve a Proclamação da República do Brasil 

e a instauração do sistema presidencialista de governo, colocando fim ao sistema 

monárquico. Nessa época, houve acontecimentos importantes na sociedade, como a 

abolição da escravatura, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio 

rural para os centros urbanos, a instituição da forma federativa de estado, o 

estabelecimento da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o voto 

passou a sofrer menos restrições, a separação entre igreja e Estado, a instituição do habeas 

corpus, dentre outros. 

Depois disso, e até os dias atuais, o Brasil contou com 38 Presidentes da 

República, eleitos ou por golpes de Estado, e diversos sistemas de governo, como o 

presidencialismo, o parlamentarismo e as ditaduras militares. Em todos os governos, até 

mesmo nos períodos de extrema censura, como nas ditaduras, houve escândalos de 

corrupção, ainda que os militares alegassem que um dos maiores motivos do golpe era 

justamente o combate à corrupção.  

Segundo Sasaki (2018), a vinculação da Odebrecht com a Petrobrás vem da 

década de 50, mas foi consolidada no período da ditadura. Bem como a “Operação 
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Capemi”, investigada por uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI na década de 

80. Nessa CPI, foi apurado que a empresa, dirigida por militares, foi beneficiada em 

concorrência, para explorar madeira no estado do Pará, e desviou pelo menos 10 milhões 

de dólares em prol de agentes do Serviço Nacional de Informação – SNI, que era um 

órgão de inteligência do Regime Militar. 

A partir de então, diversos outros casos de corrupção vieram à tona. Hermes 

(2016), listou os 10 maiores casos de corrupção, dentre eles destaca-se o caso “Jorgina de 

Freitas”, descoberto em 1991, que envolvia fraudes ao INSS lideradas pela Advogada 

Jorgina Maria de Freitas Fernandes e causou um prejuízo de 2 bilhões de reais ao erário. 

Outro caso de grande notoriedade foi o “Anões do Orçamento”, ocorrido no final da 

década de 80, que se tratou de desvios de recursos, por meio de emendas parlamentares, 

às entidades filantrópicas de fachada, para financiar campanhas políticas, principalmente 

do partido PMDB. Além disso, em 2007, surgiu a operação “Navalha na Carne”, que 

também envolveu desvio de recursos, por meio de emendas parlamentares e fraude às 

licitações, para o custeio de obras públicas, com prejuízos estimados em 1,06 bilhões de 

reais. Entretanto, sem margem de dúvidas, a “Operação Lava Jato” é a maior iniciativa 

de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Iniciada em 2014, em 

Curitiba, a investigação apontou irregularidades em contratos com a Petrobrás e hoje 

possui desdobramentos no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, bem como 

inquéritos criminais do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e já se encontra na sua 71ª fase, segundo o Ministério Público Federal (2020). 

Segundo dados constantes do “site” da Polícia Federal (2017), do início da 

“Operação Lava Jato”, até agosto de 2017, foram apuradas operações financeiras de 

aproximadamente 12 trilhões de reais. 

Segundo a Organização Transparência Internacional - OTI (2019), principal 

indicador de corrupção no setor público do mundo, em 2019, o Brasil obteve a pontuação 

de 35/100 (sendo “0” um país altamente corrupto e “100” um país muito íntegro), e ocupa 

o 106º lugar no ranking dentre os 180 países analisados (sendo a 1º posição a menos 

corrupta e a 180ª posição a mais corrupta).  

Desde 1995 a organização produz os relatórios, utilizando-se de 13 fontes de 

dados para o cálculo dos índices, dentre elas o Banco Central e o Fórum Econômico 

Mundial, e, em 2019, o Brasil manteve-se no pior patamar da série histórica do índice de 

percepção da corrupção. 

O relatório da OTI (2019) apontou como causas de estagnação do Brasil no 
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ranking, as interferências políticas em órgãos e controle, bem como a falta de aprovação 

de reformas que atacassem a raiz da corrupção. Ainda, citou como exemplos de 

retrocessos a decisão liminar no Ministro Dias Tóffoli, que determinou a paralisação das 

investigações criminais que utilizavam dados do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF) e outros órgãos de controle sem autorização judicial prévia, o que 

praticamente paralisou, durante metade do ano de 2019, o sistema de combate à corrupção 

e lavagem de dinheiro no Brasil. Apontou, também, as polêmicas substituições na Polícia 

Federal e na Receita Federal e a nomeação do Procurador Geral da República fora da 

listra tríplice. E, por fim, destacou a aprovação de leis na contramão do combate à 

corrupção, como é o caso da Lei nº 13.877/2019, que criou mecanismos que 

enfraqueceram a transparência dos partidos políticos e o controle nos gastos públicos nas 

campanhas eleitorais. 

 

2.3 Efeitos da corrupção no cenário brasileiro atual 

 

Segundo Relatório produzido pela Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP (2010), o custo médio da corrupção no Brasil é estimado em 1,38% a 2,3% 

do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, de R$41,5 bilhões a R$69,1 bilhões de reais (em 

2008), dinheiro este que poderia ser investido nas principais necessidades da população, 

como moradia, saúde, educação, saneamento e infraestrutura.  

Além disso, os efeitos da corrupção se revelam mais amplos e extremamente 

nocivos ao desenvolvimento socioeconômico do país, uma vez que prejudicam a 

estabilidade do ambiente de negócios, ao reduzir a atratividade dos investimentos 

produtivos. Bem como geram consequências negativas sobre o nível do PIB per capita, 

sobre os índices sociais de desenvolvimento, como o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), e sobre a competitividade e o potencial de crescimento da economia. 

Em que pese o Brasil atualmente ocupar a 8ª posição na tabela das maiores 

economias mundiais, segundo a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG, 2020), ainda 

não superou a barreira do subdesenvolvimento e enfrenta problemas básicos e 

desigualdades. 

Segundo Simplicio (2013), o último Censo, realizado em 2010, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que mais de 27 milhões de 

residências, nas quais vivem 105 milhões de pessoas, não possuem níveis satisfatórios de 

abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo e possuem mais de 2 moradores 
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por dormitório.  

Nesse seguimento, o Censo revela que apenas 30 milhões de domicílios (cerca 

de 52,5% do total) são considerados adequados para moradia. Este percentual varia de 

acordo com a localização, sendo na região Norte 16,3%, Nordeste, 35%, Sul, 59,35%, e 

Sudeste, 68,9%. Aponta, ainda, que quanto menor a renda, menor a parcela de residências 

adequadas à moradia e que nas residências adequadas à moradia o rendimento médio é 

de R$3.403,57, ao passo que nas residências inadequadas o rendimento médio é de 

R$732,27, segundo Simplicio (2013). 

Nesse seguimento, verifica-se que a parcela do custo da corrupção na área da 

saúde também é grande. Se fosse aplicado ao Sistema Único de Saúde (SUS) o montante 

médio anual gasto com a corrupção no Brasil, seria possível, por exemplo, manter, ao 

invés de quase 368 mil leitos, quase 700 mil leitos de internação, nos termos do relatório 

do FIESP (2010). 

Nesse diapasão, se estes mesmos recursos desviados indevidamente, fossem 

investidos na educação, o número de alunos matriculados na rede pública de ensino 

fundamental, passaria de 34,5 milhões para quase 51 milhões, um aumento de 48% ou, 

por outra perspectiva, seria possível manter o mesmo número de alunos já matriculados, 

mas melhorar a qualidade do serviço de educação prestado, aumentando o gasto médio 

por aluno, de R$2.236,00 para R$3.302,00, segundo a FIESP (2010). 

O saneamento básico, também é digno de análise, por constituir condição 

essencial para qualidade mínima de vida digna. Tendo como base as metas do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), de 2007 a 2010, seriam atendidos com saneamento 

22.500.000 domicílios. Entretanto, se houvesse a aplicação do montante médio anual 

gasto com a corrupção no Brasil, poderiam ser atendidos mais 23.347.547 domicílios, o 

que representaria um aumento de 103,8%, segundo a pesquisa do FIESP (2010). 

No mesmo sentido, na perspectiva da infraestrutura, o PAC previu que seriam 

gastos 55,9 milhões para atender 3,96 milhões de famílias no quesito habitação. Contudo, 

se fossem utilizados os R$41,5 milhões gastos anualmente com corrupção, seria possível 

atender 2,94 milhões de famílias, ou seja, 74% do que estava previsto no PAC. Sob outra 

perspectiva, seriam necessários 33,4 milhões de reais para construção de 45,3 mil 

quilômetros de rodovias, mas, se aplicadas as verbas desviadas pela corrupção, seria 

possível construir 56,3 mil quilômetros, ou seja, 11 mil quilômetros a mais, nos termos 

constantes do relatório apresentado pela FIESP (2010). 

O Programa também previu que seriam construídos 2.518 quilômetros de 
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ferrovias, quando, em verdade, poderiam ser construídos 13.230, representando um 

aumento de 525,4%. Poderiam ser construídos, ao invés de 12 portos, 184, o que 

expressaria um aumento de 1.537,3%, ou ao invés de 20 aeroportos, 277, representando 

um ganho de 1.383,6%, conforme os estudos apresentados pela FIESP (2010). 

O que se extrai, é que o custo com a corrupção no Brasil é demasiadamente 

elevado e prejudica não somente o crescimento e a competitividade do país, mas também 

o aumento da renda per capita. Resta evidente que a extensão do dano é muito maior, uma 

vez que impossibilita a melhoria da condição econômica e de bem-estar social da 

população, que fica privada de seus direitos básicos garantidos pela Constituição Federal.  

As empresas também sofrem duramente os efeitos da corrupção, pois veem 

cerceadas as possibilidades de crescimento dos investimentos, melhores condições de 

infraestrutura e estabilidade dos negócios e do mercado. 

Diante disso, é inquestionável a necessidade da criação e fortalecimento de 

mecanismos de prevenção, controle e monitoramento da corrupção na administração 

pública, para que não seja perpetuada a sensação de impunidade e seja garantida uma 

justiça mais rápida e efetiva, que traga retorno para sociedade e concretize o real interesse 

público. 
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3 COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

3.1 Conceito e evolução histórica 

 

O acordo de Colaboração Premiada é negócio jurídico, com reflexos no 

âmbito processual e material, servindo como meio de obtenção de prova, que pressupõe 

utilidade e interesse públicos, os quais são atendidos desde que advenham um ou mais 

dos resultados previstos no art. 4º da Lei nº 12.850/2013 e pode ser celebrado em relação 

aos crimes previstos no Código Penal e na legislação extravagante, é o que está definido 

no art. 1º da orientação conjunta n° 1/2018, da 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão 

do Ministério Público Federal (MPF, 2018). 

O negócio é celebrado pela exteriorização de vontades das partes, a qualquer 

tempo, tendo, de um lado, o Ministério Público ou o delegado de polícia, no inquérito 

policial (com a participação do Ministério Público) e, do outro, o acusado (assistido por 

seu defensor, é a chamada “dupla garantia”), segundo Mendonça (2013, p. 8). 

A colaboração premiada no Brasil é um instituto previsto desde o século 

XVII, no título CXVI do Livro V, das Ordenações Filipinas: “[…] se perdoará aos 

malfeitores que derem outros à prisão”. O diploma vigorou de 1630 até 1830, quando da 

promulgação do Código Criminal do Império do Brasil, segundo CFOAB (2020). 

Conforme ensinamentos de Silveira (2017), após a promulgação da 

Constituição da República de 1988, o instituto da colaboração premiada se tornou 

integrante do ordenamento jurídico pátrio, no âmbito penal, por meio da Lei dos Crimes 

Hediondos, que dispõe “[...] O participante e o associado que denunciar à autoridade o 

bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a 

dois terços”, segundo art. 8º, parágrafo único da Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990 

(Brasil, 1990). 

Contudo, tal norma era aplicada nas hipóteses de crimes hediondos e 

equiparados somente se praticados em associação criminosa, nos termos do art. 288 do 

Código Penal. Ou seja, ainda que informações prestadas pelo colaborador pudessem 

ajudar na solução de um crime, não seria aplicado o benefício da colaboração se não 

houvesse associação criminosa. 

Segundo Silveira (2017), a referida Lei trouxe, ainda, o acréscimo do § 4º ao 

art. 159 do Código Penal, nos seguintes termos: “[...] se o crime é cometido por quadrilha 
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ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, 

terá sua pena reduzida de um a dois terços", segundo art. 7º da Lei nº 8.072 de 25 de julho 

de 1990 (Brasil, 1990). 

O texto foi posteriormente modificado, devido às críticas da doutrina acerca 

dos termos “quadrilha ou bando”, passando a dispor a seguinte redação: “[...] Se o crime 

é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a 

libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços)", segundo 

art. 1º da Lei nº 9.269 de 02 de abril de 1996 (Brasil, 1996). Ou seja, o uso da colaboração 

não estava mais limitado às quadrilhas ou bandos, que deveriam ser compostos por, no 

mínimo, 4 integrantes, conforme ensinamentos de Silveira (2017). 

Nessa assentada, a Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e 

Relações de Consumo, dispõe: “[...] Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em 

quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar 

à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a 

dois terços”, segundo art. 16, parágrafo único da Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990 

(Brasil, 1990). 

Posteriormente, a Lei nº 9.034/1995, que dispunha sobre a utilização de meios 

operacionais para prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, 

incluiu o instituto da Colaboração Premiada, todavia, sofreu revogação pela atual Lei nº 

12.850/2013, diploma básico de enfrentamento ao crime organizado no país, segundo 

Silveira (2017). 

Noutro giro, a Lei que trata dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 

apresenta a seguinte redação: “[...] Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em 

quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar 

à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a 

dois terços”, segundo art. 25, §2º da Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986 (Brasil, 1986). 

De mais a mais, a Lei nº 9.613/1998, que regula Crimes de Lavagem de 

Dinheiro preceitua que:  

 

A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em regime 

aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de 

direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as 

autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das 

infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores 

objeto do crime (Brasil, 1998, art. 1º, § 5º).  
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Destaca-se, ainda, a Lei nº 9.807/1999, de Proteção às Vítimas e Testemunhas 

que dispõe:  

 

Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão 

judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo 

primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o 

processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a 

identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; II - a 
localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a 

recuperação total ou parcial do produto do crime (Brasil, 1999, art. 13º e 

incisos).  
 

Por outro lado, na Lei nº 11.343/2006, Lei de Drogas, a colaboração foi 

trazida da seguinte maneira: 

 

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 

policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou 

partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no 

caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços (Brasil, 2006, 

art. 41).  

 

Por fim, a Lei nº 12.850/2013, que trata de Organizações Criminosas e traz o 

estudo mais atual e específico quanto à Colaboração Premiada, traçando-a de maneira 

detalhada, dispõe que: 

 

[...] O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 

por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 

dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a 

identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 
infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e 

da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção de infrações 

penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 

total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua 

integridade física preservada (Brasil, 2013, art. 4º e incisos). 

 

A Lei de 2013 decorre do Projeto de Lei nº 150/06, apresentado pela Senadora 

Serys Slhessarenko, convertido pela Câmara no Projeto de Lei nº 6578/09 e trouxe 

disposições sobre a legitimidade para propositura do acordo de colaboração, a atuação 

dos envolvidos, os requisitos para concessão das vantagens, as garantias das partes, os 

direitos do colaborador e o procedimento à ser observado. O legislador buscou o 

equilíbrio entre os interesses do investigado/acusado e os interesses públicos da sociedade 

na persecução penal, segundo Mendonça (2013). 
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A Lei de Organizações Criminosas aprimorou o sistema jurídico brasileiro no 

âmbito processual e material, haja vista a tipificação do delito cometido pelas 

organizações criminosas, de modo a suprir as lacunas antes existentes no sistema. Bem 

como, disciplinou sobre os diversos meios de obtenção de provas, em observância a 

tendência internacional, tendo em vista que o crime organizado, em razão de suas 

características, necessita de meios excepcionais de investigação, ante a insuficiência dos 

métodos tradicionais, segundo Mendonça (2013, p. 1). 

Embora houvesse previsão de colaboração premiada antes da Lei nº 

12.850/2013, era tratada apenas no âmbito material e, ainda assim, os benefícios se davam 

de maneira variada e sem qualquer uniformização. O procedimento, por sua vez, era 

disciplinado pela prática jurídica, ante a ausência de regulamentação específica sobre para 

o instituto. 

Com o advento da Lei de Organizações Criminosas, voltada tanto para 

prevenção, quanto para repressão dos delitos, a colaboração premiada passou a ser 

regulada de maneira pormenorizada, dos artigos 4º ao 7º, tanto no aspecto material, 

quanto no processual. 

 

3.2 Legitimidade e natureza jurídica 

 

A colaboração premiada tem natureza de ato jurídico em sentido lato, segundo 

Didier e Bomfim (2017, p. 116), uma vez que o seu suporte fático, seu núcleo, tem como 

elemento a vontade exteriorizada das partes, que são: o delegado de polícia, no inquérito 

policial, com a participação do Ministério Público, ou apenas o Ministério Público de um 

lado e, do outro, o acusado, assistido por seu advogado, com o fim de celebrar um acordo 

de colaboração, definindo as consequências jurídicas e o seu conteúdo, dentro dos limites 

do sistema, daí surge, também, sua natureza de negócio jurídico. 

Ressalta-se que o juiz não é parte, haja vista não exteriorizar vontade no 

momento da celebração do acordo, apenas posteriormente, quando da sua homologação, 

que constitui elemento para eficácia do negócio, nos termos do art. 4º, §2º e §6º da Lei nº 

12.850/2013. Dessa maneira, resta preservada a imparcialidade do juiz, bem como lhe 

possibilita exercer melhor controle do acordo quando procede à homologação, segundo 

Didier e Bomfim (2017, p. 110). 

Segundo os doutrinadores, cumpre esclarecer que tanto o delegado de polícia, 

quanto o investigado/acusado, são incapazes, relativamente. O delegado possui apenas 
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capacidade negocial, e desde que complementada com a participação do Ministério 

Público, mas não possui a capacidade para propor a demanda. Assim como o colaborador, 

que depende da participação de seu advogado, que não age na condição de parte do 

negócio, mas assistindo ao acusado quanto ao significado e consequências da vontade que 

será exteriorizada por seu cliente. 

Por disposição constitucional expressa, no art. 129, inciso I, o Ministério 

Público é titular privativo da ação penal pública, razão pela qual o acordo resultante da 

negociação feita pelo delegado necessita da concordância, participação efetiva ou 

ratificação do Ministério Público para que seja passível de homologação em juízo, 

segundo Mendonça (2013, p. 14). 

Dito isso, não há dúvidas de que a exteriorização de vontade das partes é o 

cerne e o pressuposto fático do ato jurídico e atua no âmbito de sua eficácia, sempre 

respeitando os limites legais, conforme ensinamentos de Didier e Bomfim (2017, p. 116), 

sendo, portanto, negócio jurídico. A própria Lei nº 12.850/2013 se utiliza das expressões: 

negociações, acordo de colaboração, voluntariedade, homologação de acordo, claros 

indicativos do conteúdo negocial moldado pelo autorregramento. 

Contudo, cumpre enfatizar quanto à extensão da liberalidade de acordar, que 

é limitada, segundo Didier e Bomfim: 

 

O espaço do autorregramento da vontade é aquele deixado pelo sistema 

jurídico, que confere aos sujeitos o poder de escolha, em menor ou maior 

medida, das categorias eficaciais e, no que for possível, de estrutura e conteúdo 

das relações jurídicas, sempre dentro dos limites estabelecidos pelo sistema. 
Em nenhum âmbito do direito, pode-se falar em autorregramento sem limites; 

ao contrário, o autorregramento pressupõe um espaço atribuído e limitado pelo 

próprio sistema. DIDIER e BOMFIM (2017, p. 112). 

 

 

Segundo este entendimento, a lei deixou espaço para o autorregramento da 

vontade, limitado pelo próprio ordenamento jurídico e, por isso, não parecer ser possível 

a criação voluntária de efeitos não admitidos em lei. Dessa forma, extrai-se que a vontade 

das partes permite a escolha do conteúdo do acordo celebrado, mas sempre de situações 

jurídicas previstas pelo sistema.  

A negociação define quais as prestações de colaboração serão devidas pelo 

acusado em razão do negócio, que estabelece não só seu conteúdo, mas também as 

consequências jurídicas, como é o caso da renúncia do direito ao silêncio e a assunção de 

participação no delito, pelo colaborador, bem como estabelece as vantagens concedidas à 

serem concedidas a ele, como o perdão judicial, a redução de até 2/3 da pena ou a 
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substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Há, também, a 

possibilidade de suspensão do inquérito policial ou do processo penal, juntamente com 

os prazos prescricionais, para que sejam cumpridos os compromissos firmados. Tanto as 

concessões feitas, como as vantagens obtidas pelo colaborador, são as consequências 

jurídicas passíveis de definição no acordo de vontades celebrado. 

Além da classificação de negócio jurídico, a colaboração premiada, prevista 

na Lei nº 12.850/2013, é classificada como bilateral, pois é formada pela exteriorização 

de vontades de duas partes (Ministério Público ou delegado, com a manifestação do órgão 

ministerial e o colaborador com o seu advogado), que assumem o dever de prestar, 

constituindo-se, assim, uma relação causal recíproca, sendo uma a razão de ser da outra, 

ou seja, é um negócio jurídico, além de bilateral, sinalagmático, segundo Didier e Bomfim 

(2017, p. 113). 

Os negócios jurídicos bilaterais normalmente são divididos em convenção, 

quando o interesse das partes é comum e se converge, ou contrato, quando o interesse das 

partes é contraposto. Assim, a colaboração premiada é negócio jurídico bilateral com 

característica de contrato, já que, de um lado espera-se a colaboração do investigado ou 

acusado, com o fim de colheita de provas e informações pelo órgão de investigação ou 

acusação e, de outro lado o colaborador terá benefícios e vantagens pela contribuição com 

as investigações ou com o processo e, principalmente, com o interesse público, Didier e 

Bomfim (2017, p. 113). 

Os contratos podem ser divididos em onerosos ou gratuitos. No caso do 

acordo de colaboração premiada está-se diante de um contrato oneroso, uma vez que as 

partes visam a obtenção de vantagens e, para consegui-las, terão desvantagens 

correspondentes ao proveito da outra parte, conforme lecionam Didier e Bomfim (2017, 

p. 114). 

Ainda, a natureza jurídica da obrigação de colaborar é mista, uma vez que 

gera efeitos tanto no âmbito processual, quanto no âmbito material, vejamos. A natureza 

processual decorre dos reflexos no âmbito do processo, como é o caso do direito do 

Ministério Público ou do delegado de obter prova oral do colaborador, ou o pacto de 

suspensão do inquérito ou do processo, ou até mesmo o não oferecimento, pelo Ministério 

Público, da denúncia (o que seria um efeito gerado no âmbito pré-processual). Já quanto 

à natureza material, observam-se os reflexos gerados na aplicação da pena prevista para 

o delito, como é o caso da concessão de perdão judicial, causas de extinção da 
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punibilidade, redução da pena privativa de liberdade ou sua conversão em restritiva de 

direitos, segundo Didier e Bomfim (2017, p. 115). 

No mesmo sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento do Habeas Corpus 127.483 (Brasil, 2015), quanto as considerações a respeito 

da natureza da colaboração premiada. Foi exposto que se trata precipuamente de negócio 

jurídico processual, pois, além de ser meio de obtenção de prova, tem como objeto a 

cooperação do investigado/acusado para investigação ou processo criminal, mas, apesar 

disso, há de se considerar os efeitos jurídicos no âmbito material, quanto às sanções 

premiais que serão atribuídas ao colaborador se exitosa sua cooperação. 

Ou seja, trata-se, em verdade, de um negócio jurídico processual atípico, uma 

vez que o acerto envolve tanto situações de natureza jurídica material, quanto processual, 

segundo o MPF (2020, p. 19). 

Diante disso, é possível concluir, segundo os ensinamentos de Didier e 

Bomfim (2017, p. 116), que a colaboração premiada, prevista na Lei nº 12.850/2013 é um 

ato jurídico em sentido amplo, uma vez que a exteriorização de vontades das partes é 

elemento que compõe o núcleo de seu suporte fático; é também negócio jurídico, pois o 

aspecto volitivo atua na eficácia do ato, por meio de escolhas do conteúdo e das categorias 

eficaciais, dentro dos limites do ordenamento jurídico; é um negócio jurídico bilateral de 

natureza mista (negócio jurídico processual atípico), haja vista que se forma pela 

exteriorização de vontades de duas partes com consequências jurídicas principalmente no 

âmbito pré-processual/processual, mas, também no âmbito material; e é um contrato 

oneroso e sinalagmático, já que existe a contraposição dos interesses envolvidos, com 

vantagens e desvantagens para ambas as partes, que têm a obrigação de prestar, 

constituindo-se uma relação causal recíproca, sendo uma a razão de ser da outra. 

 

3.3 Momento de aplicação 

 

Segundo Mendonça (2013, p.7), nos termos da Lei nº 12.850/2013, verifica-

se a possibilidade de utilização da colaboração premiada tanto em momento pré-

processual, como processual, e até mesmo após o trânsito em julgado, na fase de execução 

da pena. Nitidamente a nova legislação priorizou a efetiva contribuição para persecução 

de infrações graves, em detrimento do momento de utilização do instituto. 

Nesse diapasão, a colaboração pré-processual (ou inicial) se dá em momento 

anterior ao oferecimento da denúncia. Já a colaboração processual (ou intercorrente), 
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pode ocorrer entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado. Por fim, a 

colaboração pós-processual (ou tardia), ocorre após o trânsito em julgado, segundo 

Mendonça (2013, p.7) 

 

3.4 Âmbito de aplicação 

 

A Lei nº 12.850/2013 prevê a possibilidade de utilização da colaboração 

premiada no combate às organizações criminosas ou às organizações criminosas por 

equiparação. A lei define o requisito estrutural, finalístico e temporal, para que seja 

caracterizada uma organização criminosa: 

 

[...] a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo 

de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional (Brasil, 2013, art. 1º, §1º).  
 

O requisito estrutural consiste na associação de 4 ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente. O requisito finalístico, consiste no objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

Por fim, o requisito temporal, que se encontra implícito, é a permanência e estabilidade 

da prática delituosa, segundo Mendonça (2013, p.5). 

Por outro lado, há também a possibilidade de aplicação da colaboração às 

organizações criminosas por equiparação, previstas no §2º: 

 

[...] Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou 

convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha 

ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações 

terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de 

terrorismo legalmente definidos Lei nº 12.850 (2013, art. 1º, §2º).  
 

Dessa maneira, é possível concluir que a lei também se aplica à estas situações 

equiparadas, por extensão, ainda que inexista a característica da delinquência estruturada, 

por gerarem o mesmo perigo, segundo Cunha e Pinto (2013, p.16). 

A colaboração premiada, desde 1990, foi objeto tratado em diversas leis do 

país, ao menos sob o aspecto material e, segundo Mendonça (2013, p.4), não parece haver 
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dúvidas de que o procedimento regulado pela Lei nº 12.850/2013, se aplica 

analogicamente a todos os crimes previstos na legislação. 

No mesmo sentido, já havia decidido a sexta turma do STJ em 2012, no 

julgamento do Recurso Especial 1109486/DF, tendo por base a Lei nº 9.807/1999: 

 

[...] A Lei 9.807/99 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas), que trata da 

delação premiada, não traz qualquer restrição relativa à sua aplicação apenas a 

determinados delitos. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento, para 

determinar o retorno dos autos à origem, para que seja analisado o 

preenchimento dos requisitos legais para aplicação dos benefícios da delação 

premiada. (Brasil, 2012). 

 

Todavia, o instituto não deve ser banalizado, sendo utilizado como meio de 

obtenção de prova para infrações sem gravidade, sob pena de afronta ao princípio da 

proporcionalidade, devendo ser utilizada apenas para crimes de maior gravidade. 

Relevante destacar que a colaboração pode ser utilizada para fatos distintos 

do objeto da investigação, uma vez que a relevância reside na eficácia da contribuição 

para persecução penal, que consiste em atingir algum dos resultados previstos nos incisos 

do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, seja em relação a fato próprio ou alheio. Tal ensinamento 

é corroborado pela possibilidade da utilização da colaboração na fase de execução, uma 

vez que após o trânsito em julgado a colaboração ocorrerá, em regra, em relação a fatos 

de terceiros, devido a vedação da revisão criminal pro societatis, segundo Mendonça 

(2013, p.10). 

 

3.5 Requisitos para utilização 

 

Segundo Mendonça (2013, p. 7), a Lei nº 12.850/2013, prevê três requisitos 

a serem observados para utilização da colaboração premiada, quais sejam, a 

voluntariedade, a eficácia e as circunstâncias subjetivas e objetivas favoráveis.  

A voluntariedade indica que a colaboração não pode advir de nenhum tipo de 

coação, seja física ou psicológica e tem que ser voluntária (o que não se confunde com 

espontânea, uma vez que pode decorrer de orientação do advogado ou proposta do 

Ministério Público), conforme dispõe Mendonça (2013, p. 8). 

O acordo deve ser firmado por escrito, assinado por todas as partes e 

necessariamente contar com a presença do advogado do colaborador. Segundo Mendonça, 

(2013, p. 8), é a denominada “dupla garantia”, por Antonio Scarance Fernandes, com o 
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fim de que se tenha plena ciência das consequências penais, processuais e pessoais 

decorrentes do acordo de colaboração.  

A homologação judicial reforça a garantia da voluntariedade, uma vez que o 

Poder Judiciário procede a verificação da regularidade, legalidade de voluntariedade do 

acordo, podendo, inclusive, ouvir o colaborador na presença de seu advogado para 

confirmação. Ademais, a lei estabelece que a colaboração deve ser registrada por 

gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, para 

obter maior fidelidade das informações, segundo Mendonça, (2013, p. 8). 

A eficácia do acordo diz respeito aos objetivos a serem alcançados com a 

colaboração premiada, que não se trata da simples vontade do agente em colaborar, ou 

sua confissão, mas uma obrigação de resultado, sendo condição sine qua non para 

concessão dos benefícios previstos em lei, que os resultados sejam efetivamente 

alcançados, segundo entendimento do TRF da 4ª Região (2008). 

Com o fim de obtenção de informações e colheita de provas, será considerada 

eficaz a colaboração desde que atinja ao menos um dos requisitos previstos em nos incisos 

do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, vejamos. 

 

[...] I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização 

criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 

estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a 

prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 

infrações penais praticadas pela organização criminosa; V - a localização de 

eventual vítima com a sua integridade física preservada. Lei nº 12.850 (2013, 

art. 4º).  

 

Segundo Mendonça (2013), o inciso I trata da identificação dos demais 

coautores, o inciso II prevê o resultado de revelação da estrutura hierárquica e divisão de 

tarefas da organização criminosa, é o chamado “agente revelador”, no inciso III, está 

prevista a prevenção de infrações penais, é a chamada “colaboração preventiva”, o inciso 

IV trata da recuperação do patrimônio da organização criminosa, é a chamada 

“colaboração para localização e recuperação dos ativos” e, por fim, o inciso V tutela a 

vida e a integridade física de possíveis vítimas, chamada de “colaboração para 

libertação”. 

Cumpre ressaltar, segundo o autor, que existe uma escala crescente de 

importância a ser observada nos incisos, de forma que os benefícios concedidos ao 
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colaborador devem ser, também, crescentes na mesma direção e a colaboração que 

entregar mais de um resultado, deve, consequentemente, ter ampliados os benefícios. 

O último requisito para aplicação da colaboração premiada é o das 

circunstancias subjetivas e objetivas favoráveis do caso concreto, uma vez que devem ser 

consideradas a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e 

a repercussão social do fato criminoso, além da eficácia da contribuição, analisada acima, 

conforme disposto no art. 4º, §1º da Lei nº 12.850/2013. Ou seja, o Ministério Público e 

o Delegado de Polícia devem verificar a adequação da colaboração ao caso concreto, 

como estratégia investigativa, não sendo obrigados a propor o acordo ou aceitar a oferta 

de colaboração quando não julgarem necessária, segundo manual do ENCCLA (2014). 

Além disso, é imprescindível que o colaborador demonstre efetivo interesse 

em colaborar revelando e não ocultando informações importantes para as investigações, 

de maneira que não haja reservas mentais por parte do agente, sob pena de rescisão do 

acordo. 

 

3.6 Aspectos procedimentais  

 

A Lei nº 12.850/2013 trouxe o procedimento para utilização da colaboração 

premiada, de forma a diminuir a insegurança jurídica e melhor disciplinar os direitos e 

garantias das partes, constituindo-se meio legítimo para obtenção dos resultados 

pretendidos, segundo Mendonça (2013, p.12).  

Em que pese o acordo poder ser celebrado antes, durante ou após o processo, 

a presente pesquisa irá abordar, precipuamente, os aspectos procedimentais da 

colaboração feita antes do oferecimento da denúncia, pelo Ministério Público. 

O acordo tem início com os atos de negociação, também chamados de “regras 

de ouro”, que vão desde as primeiras tratativas, no contato inicial das partes, até a 

formalização do acordo e possuem três regras fundamentais: cautela, corroboração da 

colaboração e acordo feito com integrantes da organização criminosa, que não sejam os 

líderes, vejamos. 

A colaboração deve ser feita com extrema precaução e cautela, haja vista o 

colaborador ter cometido delitos e estar interessado nas vantagens que lhe serão 

concedidas. Todavia, em que pese ser necessário o cuidado na verificação do propósito 

pretendido pelo colaborador, não devem ser depreciadas as afirmações prestadas por ele, 

segundo Mendonça (2013, p. 12-13). 
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Além disso, as declarações prestadas devem ser corroboradas por outros 

meios de prova, para que haja qualquer sentença condenatória, nos termos do art. 4º, §16, 

da Lei nº 12.850/2013. Desde o início das tratativas o Ministério Público deve analisar se 

os fatos são passíveis de serem corroborados por outros elementos probatórios, ainda que 

externos e em poder de terceiros e, caso entenda serem insuficientes, deverá adotar atos 

de certificação, incluindo a realização de entrevista do proponente, que pode 

complementar os anexos apresentados pela defesa do colaborador, é o que preceitua a 

Orientação Conjunta nº 1/2018 do MPF, nos artigos 14 e 15 (MPF, 2018). 

O acordo deve ser feito com o integrante de pequena ou média importância 

da organização criminosa, e o primeiro a prestar efetiva colaboração, com a finalidade de 

descobrir os líderes, causando um efeito dominó. Careceria de razão fazer acordo com o 

chefe hierárquico para incriminar seus subordinados executores, pois, o instrumento da 

colaboração deve ser utilizado no sentido de viabilizar a escalada da investigação e da 

persecução na hierarquia da organização, segundo Moro (2010, apud Mendonça, 2013, 

p.13) e o art. 4º, §4º, I e II da Lei nº 12.850/2013. 

O procedimento é instaurado a partir do momento em que é autuado como 

“procedimento administrativo” em caráter confidencial no sistema do Ministério Público 

e o recebimento da proposta para formalização do acordo demarca o início das 

negociações e da confidencialidade, sendo considerada violação de sigilo e quebra da 

confiança e boa-fé a divulgação das tratativas iniciais e dos documentos contidos na 

proposta, até o levantamento do sigilo, por decisão judicial, nos termos da Orientação 

Conjunta nº 1/2018 do MPF, artigos 3º e 4º e do art. 7º, §3º, da Lei 12.850/2013. 

A proposta de colaboração é retratável por qualquer das partes até a assinatura 

do acordo, que poderá ser precedido de investigação ou instrução se houver necessidade 

de complementação dos fatos ou por relevância, utilidade ou interesse públicos, de modo 

a confirmar o potencial da colaboração antes de fixar os benefícios ao colaborador. 

Enquanto existirem fatos pendentes de apuração, pode-se, por cautela, realizar o pré-

acordo de colaboração, tudo conforme disposições dos artigos 6, 11 e 12 da Orientação 

Conjunta nº 1/2018 do MPF. 

O acordo pode prever a possibilidade de o Ministério Público Federal, a seu 

critério, conceder melhor benefício ao colaborador, considerando-se a relevância da 

colaboração prestada, ainda que tal benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, 

segundo art. 4º, §2º, da Lei 12.850/2013.  
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O acordo deve ser celebrado por escrito e os benefícios a serem concedidos 

ao colaborador somente serão estabelecidos, consensualmente, após a definição dos fatos 

delitivos narrados e a suficiência dos elementos probatórios. O Ministério Público deve 

considerar parâmetros objetivos para propositura dos benefícios, como: 1) quantidade de 

fatos delitivos narrados; 2) o momento em que foram revelados os fatos desconhecidos 

da investigação; 3) a natureza e credibilidade da descrição dos fatos narrados; 4) a 

culpabilidade do agente em relação ao fato; 5) os antecedentes criminais; 6) a disposição 

do agente em cooperar com a investigação e persecução de outros fatos; 7) os interesses 

da vítima; 8) o potencial probatório da colaboração e outras consequências em caso de 

condenação; 9) as provas apresentadas pelo colaborador e as linhas de investigação 

ampliadas, conforme artigos 16 a 18 da Orientação Conjunta nº 1/2018 do MPF. 

Ressalta-se que os benefícios previstos no acordo devem obedecer, 

preferencialmente, ao estabelecimento de marcos punitivos máximos, a serem apreciados 

pelo juiz e, alternativamente, o estabelecimento dos patamares mínimos e máximos, a 

serem delimitados na sentença. O benefício de não exercício da ação penal só deve ser 

proposto em situações extraordinárias, de acordo não só com o estabelecido em lei, mas 

com os parâmetros fixados pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 20 e 26 da 

Orientação Conjunta nº 1/2018 do MPF. 

O efeito imediato, necessariamente previsto no acordo, deve ser a perda do 

produto ou proveito da atividade criminosa e a forma de execução dos bens dados como 

garantia da indenização do dano e do pagamento da multa, após a homologação judicial. 

Deve estar previsto, ainda, a possibilidade de recurso contra a sentença somente no que 

extrapolar os limites estabelecidos em acordo, como desdobramento do princípio do nemo 

potest venire contra factum proprium, nos termos dos artigos 31 da Orientação Conjunta 

nº 1/2018 do MPF. 

Ao juiz caberá, então, a análise da regularidade, legalidade e voluntariedade 

do acordo, podendo tomar 3 diferentes medidas: homologar o acordo como apresentado, 

discordar dos benefícios concedidos e possibilitar a adequação, ou não homologar o 

acordo, caso não atendidos aos requisitos legais, cabendo ao Ministério Público, nos dois 

últimos casos, tomar as medidas processuais cabíveis. Compete ao magistrado verificar a 

eficácia do acordo, conforme disposto no art. 4º, §11 da Lei 12.850/2013 e, caso o 

colaborador tenha efetivamente contribuído da maneira proposta, a ele devem ser 

concedidos os benefícios estipulados, em observância aos princípios da lealdade, da 
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moralidade e da segurança jurídica, que o Estado deve àquele que colaborou com a 

persecução penal. 

Eventual descumprimento do acordo e a causa de sua rescisão devem ser 

levados à juízo, observando o contraditório e preservada a validade das provas produzidas 

até então. É possível o estabelecimento de sanções para o colaborador que omitir 

informações quanto aos demais agentes ou elementos probatórios, fato que não deve 

ensejar, por si só, a rescisão do acordo, desde que devidamente complementadas e 

esclarecidas, conforme artigos 36 a 38 da Orientação Conjunta nº 1/2018 do MPF. 

As provas originadas do acordo podem ser compartilhadas com outros órgãos 

e autoridades públicas brasileiras para fins cíveis, fiscais e administrativos, bem como 

com autoridades estrangeiras, inclusive para fins criminais, não podendo, contudo, serem 

utilizadas contra o próprio colaborador para punições além das previstas no acordo. Caso 

o acordo não seja celebrado, o Ministério Público não poderá utilizar-se das informações 

ou provas apresentadas pelo colaborador para qualquer fim, salvo as investigações 

totalmente independentes e, restando frustradas as tratativas, deve o procedimento ser 

arquivado e garantida a sua confidencialidade e restituição dos elementos probatórios ao 

interessado, segundo artigos 39 a 41 da Orientação Conjunta nº 1/2018 do MPF. 

Uma vez homologado o acordo, inicia-se sua execução, fase na qual o 

colaborador irá, efetivamente, contribuir para o real alcance dos resultados previstos em 

lei. Em regra, nesta fase, o colaborador presta seu depoimento, com a finalidade de 

viabilizar os meios para o alcance dos fins pretendidos, renunciando o direito ao silêncio 

e prestando o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder pelos crimes 

de colaboração caluniosa, fraudulenta ou omissa, segundo os artigos 4º, §14, 19, 20 e 21 

da Lei 12.850/2013.  

O colaborador, ao prestar depoimento, poderá ser ouvido como testemunha, 

com o compromisso de dizer a verdade, quando narra fato de terceiros no qual não teve 

envolvimento, ou como informante, quando for autor ou partícipe do fato delituoso, 

segundo entendimento do STF previsto no informativo nº 544/2009, na TERC. QUEST. 

ORD. EM AP N. 470-MG (Brasil, 2009). 

Diante de tudo quanto exposto, verifica-se que o instituto da colaboração 

premiada é, hoje, um mecanismo importante, completo e autônomo que viabiliza o 

desmantelamento de organizações criminosas em troca de alguns benefícios concedidos 

aos colaboradores, contribuindo, de forma efetiva, para a persecução penal e a satisfação 

do real interesse público. 
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4 LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI 8.429/1992 

 

4.1 Da Improbidade e da fundamentação constitucional 

 

A probidade administrativa se encontra vinculada a moralidade 

administrativa, não bastando, para que se tenha uma conduta proba, a legalidade formal 

e restrita da atuação administrativa, sendo necessário atuar com ética, lealdade e boa-fé, 

segundo ensinamentos de Di Pietro (2019, p. 1791), que ainda dispõe: 

 

A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição foi um 
reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o combate 

à corrupção e à impunidade no setor público. Até então, a improbidade 

administrativa constituía infração prevista e definida apenas para os agentes 

políticos. Para os demais, punia-se apenas o enriquecimento ilícito no exercício 

do cargo. Com a inserção do princípio da moralidade na Constituição, a 

exigência de moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a 

improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e 

sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e a 

abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito. (DI 

PIETRO, 2019, p. 1792). 

 

A responsabilização pelos atos de improbidade administrativa encontra 

respaldo na Constituição da República de 1988, que prevê em seu art. 37, §4º, as sanções 

impostas aos sujeitos que praticam atos de improbidade administrativa, no âmbito da 

administração direta e indireta de qualquer dos poderes, são elas: a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao 

erário, na forma e gradação previstas em lei.  

A previsão constitucional do princípio da moralidade, decorre de evolução do 

princípio da legalidade, que levou à instituição do Estado Democrático de Direito, 

previsto no preâmbulo e no art. 1º da Constituição Federal, e significou repulsa ao 

positivismo puro e simples e a ampliação da legalidade, de maneira a abranger outros 

valores, como razoabilidade, boa-fé, moralidade, dentre outros. Houve uma reconquista 

do conteúdo axiológico do direito, em detrimento do positivismo jurídico, cedendo 

espaço tanto para legalidade restrita, quanto para legalidade em sentido amplo (que 

abrange todos os valores consagrados no ordenamento jurídico), conforme ensinamentos 

de Di Pietro (2019, p.1793). 

Assim, quando se fala em imoralidade, diz respeito àquela conduta praticada 

com inobservância aos deveres de honestidade, das regras da boa administração, de 
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atendimento ao interesse público, de boa-fé e de lealdade. Todavia, quando se fala em 

improbidade como ato ilícito, sendo uma infração passível de sanção, abrange não só os 

atos imorais, mas também os ilegais, que se encontram previstos na Lei nº 8.429/1992, 

que regula o art. 37, §4º da Constituição Federal em âmbito nacional, aplicável à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sendo a lesão à moralidade apenas uma 

das hipóteses de atos de improbidade administrativa. 

 

4.2 Da natureza jurídica das sanções e da concomitância e comunicabilidade das 

esferas civil, penal e administrativa 

 

O art. 37, §4º da Constituição Federal prevê que a lei estabeleça a forma e 

gradação das medidas previstas no dispositivo constitucional, sendo uma norma de 

eficácia limitada que dependia de regulamentação (feita posteriormente pela Lei nº 

8.429/1992). 

Primeiramente cumpre esclarecer que um ato de improbidade administrativa 

pode corresponder à um ilícito penal, quando puder ser enquadrado em algum tipo 

previsto no Código Penal ou em suas legislações complementares, segundo o próprio 

texto constitucional, que dispõe “sem prejuízo da ação penal cabível”. Dessa forma, 

conclui-se que o ato de improbidade em si não constitui crime, mas pode corresponder à 

um crime definido em lei, caso em que a apuração da improbidade pela ação cabível será 

feita concomitantemente com o processo criminal. 

A improbidade administrativa pode, ainda, constituir ilícito administrativo, 

quando praticado por servidor público, caso em que será apurada de acordo com a 

legislação estatutária de cada ente federativo, mediante a instauração de processo 

administrativo. 

Diante disso, conclui-se que, embora os atos de improbidade administrativa 

possam gerar reflexos nas esferas criminal, caso também se caracterizem tipos penais, e 

administrativa, como é o caso da perda da função pública, da proibição de contratar com 

o Poder Público e da proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios do Poder 

Público, caracterizam-se ilícitos de natureza civil, por implicar suspensão dos direitos 

políticos, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e multa civil, e política, como 

é o caso da suspensão dos direitos políticos, podendo atingir até mesmo particulares, que 

não são servidores ou agentes públicos.  
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Assim, o âmbito adequado para aplicação das sanções previstas no texto 

constitucional é o processual civil e o ente competente para legislar sobre a matéria é a 

União, privativamente, conforme art. 22, I da Constituição Federal. 

Dessa forma, o mesmo ato de improbidade administrativa pode ensejar 

responsabilização civil, criminal e disciplinar administrativa, circunstância em que 

poderão ser instaurados processos nas três esferas concomitantemente, com 

independência entre as instâncias, em regra. A exceção se dá apenas na esfera penal, uma 

vez que, havendo condenação criminal, haverá, também, na esfera cível e administrativa. 

Por outro lado, havendo absolvição no âmbito penal, fundada na inexistência do fato ou 

ausência de autoria, haverá, consequentemente, extensão para as demais esferas. 

Cumpre esclarecer, que nem todas as medidas estabelecidas na Lei de 

Improbidade Administrativa têm caráter sancionatório, como é o caso da medida cautelar 

de indisponibilidade de bens, que visa assegurar uma possível execução contra a pessoa 

investigada, de modo a garantir que não seja frustrada. Bem como o ressarcimento ao 

erário, que não é uma punição propriamente dita, mas uma reposição das coisas no status 

quo ante. 

 

4.3 Dos elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa 

 

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA), dispõe sobre três elementos 

constitutivos do ato de improbidade administrativa, segundo Di Pietro (2019, p. 1807), 

são eles: I) os sujeitos passivo e ativo; II) a ocorrência do ato danoso descrito na lei; III) 

o elemento subjetivo de dolo ou culpa. 

Os sujeitos passivos, previstos no art. 1º, são as entidades que podem ser 

vítimas imediatas dos atos de improbidade, são elas: 1) a administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 2) empresa incorporada ao patrimônio público; 3) entidade 

para cuja criação ou custeio o erário concorra ou haja concorrido com mais de 50% do 

patrimônio ou receita anual; 4) entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, 

fiscal ou creditício, de órgão público e tenha seu patrimônio atingido; 5) entidade para 

cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do 

patrimônio ou receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 

repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, e tenha seu patrimônio 

atingido. 
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Tais entidades (sujeitos passivos), por serem diretamente atingidas, possuem 

legitimidade ativa ad causam para instaurar a ação de improbidade administrativa, em 

concorrência com o Ministério Público. 

É de ver-se, contudo, que a ação civil proposta pelo Ministério Público tem 

previsão na Constituição Federal, no art. 129, III, constituindo-se uma verdadeira missão 

constitucional de proteção do patrimônio público e da probidade administrativa, uma 

tutela de interesse público primário, preponderantemente. Lado outro, a pessoa jurídica 

interessada tem legitimidade ativa ad causam restrita à lei, agindo, precipuamente, na 

busca pelo ressarcimento do prejuízo ao seu patrimônio, defendendo o interesse público 

secundário, segundo MPF (2019, p. 28-29). 

Em outro sentido, os sujeitos ativos, previstos nos artigos 1º e 3º, são aqueles 

que podem praticar os atos de improbidade administrativa e sofrer as sanções impostas 

pela Lei: 1) os agentes públicos, servidores ou não; 2) o terceiro, que mesmo não sendo 

agente público, induza, concorra ou se beneficie da prática do ato, de forma direta ou 

indireta.  

Estas pessoas, por serem sujeitos ativos dos atos de improbidade 

administrativa, detêm, consequentemente, a legitimidade passiva nas ações judiciais de 

improbidade administrativa.  

Cumpre ressaltar que, para ser punido por improbidade administrativa, o 

particular que não é agente público deve induzir, concorrer ou se beneficiar da prática do 

ato pelo agente público. Ou seja, a pessoa que cometer isoladamente algum ato que 

prejudique o aparato estatal, poderá responder pelas leis penais ou civis, mas nunca 

poderá ter uma ação civil de improbidade administrativa ajuizada exclusivamente contra 

ela, caso não se enquadre na condição de agente público. 

Agente público, nos termos do art. 2º da LIA, é aquele que exerce mandato, 

cargo, emprego ou função, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, nas entidades que são os sujeitos passivos. Ou seja, o agente público não é 

somente o servidor com vínculo empregatício ou estatutário, mas todos aqueles que 

prestam serviço ao Estado: a) os agentes políticos – parlamentares, chefes do executivo, 

secretários e ministros; b) servidores públicos – com vínculo empregatício, estatutário ou 

contratual, inclusive os membros da magistratura, do Ministério Público ou do Tribunal 

de Contas; c) militares; d) particulares em colaboração com o Poder Público – não tem 

vínculo empregatício e atuam por delegação, requisição ou espontaneamente. 
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Por sua vez, a ocorrência do ato danoso, segundo elemento caracterizador da 

improbidade administrativa, compreende quatro modalidades, previstas nos artigos 9º a 

11 da LIA, que podem ser um ato administrativo, uma omissão ou uma conduta: 1) que 

importe em enriquecimento ilícito; 2) que cause prejuízo ao erário; 3) que decorra de 

concessão, aplicação ou manutenção indevida de benefício tributário ou financeiro 

contrário ao que dispõe a Lei Complementar nº 116/2003 sobre a alíquota mínima do 

Imposto Sobre Serviço (ISS); 4) que atente contra os princípios da administração pública. 

Ressalta-se que o rol previsto nestes artigos é meramente exemplificativo. 

Para que se enquadrem como improbidade, tais atos devem, ainda, ser 

praticados no exercício da função pública, ainda que por terceiro que não se enquadre no 

conceito de agente público, mas reflita na função pública exercida por algum agente 

público. 

Por fim, o terceiro elemento constitutivo de um ato de improbidade 

administrativa é o elemento subjetivo, sendo caracterizado pelo dolo ou pela culpa do 

sujeito ativo. Ainda que o ato praticado seja ilegal, é preciso verificar se houve um 

mínimo de má-fé que revele um comportamento desonesto do agente, que se justifica em 

razão da enorme quantidade de leis, decretos, regulamentos, portarias, medidas 

provisórias, que tornam inviável a aplicação “cega” do princípio de que todos conhecem 

a lei, principalmente quando os sujeitos ativos não pertencem à área jurídica, segundo Di 

Pietro (2019, p. 1824). 

A autora ressalta, ainda, que a culpa e o dolo estão previstos expressamente 

apenas quanto aos atos previstos no art. 10, que geram prejuízo ao erário. Entretanto, para 

doutrina majoritária o dolo deve se fazer presente em todos os atos e a culpa somente nos 

atos que acarretem prejuízo ao erário, por estar expressa, ou, para alguns doutrinadores, 

a culpa também deve estar presente na hipótese de enriquecimento ilícito, que pode ter a 

culpa presumida, para serem passíveis de sanção os atos de improbidade administrativa 

previstos na Lei nº 8.429/1992. Isto porque, a responsabilidade objetiva, para ser 

admissível, deve ser expressa em lei.  

As sanções previstas na Carta Magna se apresentam com objetivo de punir 

infrações que tenham uma gravidade mínima, seja por dano ao patrimônio público, seja 

por conceder benefícios para o agente ou terceiros, e devem guardar observância ao 

princípio da razoabilidade, sob o aspecto da proporcionalidade entre os meios e fins, 

segundo Di Pietro (2019, p. 1824). 
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4.4 Dos atos de improbidade e as respectivas sanções 

 

A LIA dividiu os atos de improbidade em quatro grupos, estabelecendo uma 

ideia de hierarquia quanto a gravidade e lesividade social, são eles: os que importam em 

enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário, as ações ou omissões que 

concedam, apliquem ou mantenham, indevidamente, benefícios financeiros ou tributários 

contrários ao que dispõe a Lei Complementar nº 116/2003 sobre a alíquota mínima do 

Imposto Sobre Serviço (ISS) e os que atentam contra os princípios da administração 

pública, nos termos dos artigos 9º, 10, 10-A e 11, respectivamente.  

As cominações previstas na Lei 8.429/1992, podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, a depender da gravidade do ato, sem prejuízo das sanções penais, civis 

e administrativas previstas em legislação específica. Ou seja, um ato pode atingir o 

patrimônio público econômico-financeiro, o patrimônio público moral ou interesse de 

toda coletividade. Neste sentido, o sujeito ativo pode ser atingido com a perda de bens e 

valores, ou obrigado a reparar os prejuízos causados, ou ser suspenso de exercer seus 

direitos políticos, dentre outros, podendo as sanções, previstas no art. 12, ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativa, a depender da extensão do dano causado e do proveito 

obtido pelo agente, segundo o parágrafo único do art. 12. 

Noutro giro, se um mesmo ato caracterizar mais de um tipo de improbidade, 

serão aplicadas as sanções previstas para a infração mais grave, Di Pietro (2019, p. 1828). 

Cumpre ressaltar que os atos constantes do rol dos artigos 9º a 11 e incisos, 

não são taxativos, comportando outras ações que importem em enriquecimento ilícito, 

lesão ao erário ou atente contra os princípios da administração pública. Bem como, nem 

todas as medidas cabíveis constantes na LIA têm natureza de sanção, como é o caso da 

indisponibilidade de bens, que tem a finalidade de acautelar os interesses do erário, em 

caráter preventivo, evitando a dilapidação, transferência ou ocultação dos bens durante a 

apuração dos fatos, segundo Di Pietro (2019, p. 1825). 

São atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, 

previstos n o art. 9º e incisos, aqueles que proporcionam vantagem patrimonial indevida, 

em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 

que são sujeitos passivos da lei de improbidade administrativa. São os atos mais lesivos 

e juridicamente reprováveis, segundo Alexandrino e Paulo (2015, p. 996). 

Para o enriquecimento ilícito, a lei prevê, em seu art. 12, I, as seguintes 

sanções: a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a obrigação de 
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ressarcimento integral do dano, se houver, a perda da função pública, a suspensão dos 

direitos políticos de 8 a 10 anos, o pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do 

acréscimo patrimonial, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. 

Por outro lado, são atos de improbidade administrativa que causam lesão ao 

erário, previstos no art. 10 e incisos, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 

ou haveres dos sujeitos passivos. Estes atos ocupam uma posição intermediária, no que 

se refere à gravidade e lesividade social, segundo Alexandrino e Paulo (2015, p. 996). 

O responsável pela prática de atos que importem lesão ao erário se sujeita às 

seguintes sanções, nos termos do art. 12, II: a obrigação de ressarcimento integral do 

dano, se houver, a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 

houver, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, o 

pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, a proibição de contratar com o 

Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 5 anos. 

Art. 10-A Também são atos de improbidade administrativa, acrescidos pela 

LC 157/2016, os decorrentes de qualquer ação ou omissão, para conceder, aplicar ou 

manter indevidamente, benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a Lei 

Complementar nº 116/2003 sobre a alíquota mínima do Imposto Sobre Serviço (ISS). 

Para tais atos, a lei prevê as sanções no art. 12, IV que consiste na perda da 

função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 

vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 

Por fim, são atos de improbidade administrativa que atentam contra os 

princípios da administração pública, previstos no art. 11 e incisos, qualquer ação ou 

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

instituições. Tais atos são considerados menos graves que os demais e para restarem 

configurados, basta demonstração de lesão à moralidade administrativa, por dolo ou 

culpa, não sendo necessária a demonstração de ilegalidade do ato, segundo Alexandrino 

e Paulo (2015, p. 996). 

Para atos que atentam contra os princípios da administração pública, a lei 

prevê, em seu art. 12, III, as seguintes sanções: a obrigação de ressarcimento integral do 
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dano, se houver, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 

anos, o pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. 

A aplicação de qualquer das sanções previstas na LIA, de competência 

exclusiva do Poder Judiciário, independe da efetiva ocorrência de dano econômico ao 

patrimônio público, exceto quanto à pena de ressarcimento, que só é aplicada se houver 

algum dano econômico ao erário, bem como independe da aprovação ou rejeição das 

contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas, nos termos 

do art. 21, segundo Alexandrino e Paulo (2015, p. 997). 

O ressarcimento integral do dano é cabível quando o ato de improbidade, 

omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, tenha gerado algum prejuízo ao erário ou ao 

patrimônio público, a fim de recompor o patrimônio lesado, segundo disposto no art. 5º 

da Lei de Improbidade e o art. 186 do Código Civil. 

Evidencia-se que a responsabilização do agente pela prática de atos de 

improbidade administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo, se 

consubstanciando no dolo, para os casos de enriquecimento ilícito ou violação dos 

princípios da administração pública, e culpa, para o caso de prejuízo ao erário, segundo 

Alexandrino e Paulo (2015, p. 997). 

 

4.5 Do procedimento administrativo, da ação judicial e das medidas cautelares 

 

A lei prevê, em seu art. 14 e parágrafos, que qualquer pessoa pode representar 

à autoridade administrativa competente (ou ao Ministério Público) para que seja 

instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Direito este 

já garantido pela Constituição Federal, no art. 5º, XXXIV, a: “são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. 

Uma vez preenchidos os requisitos da representação (ser escrita e assinada, 

ou oral reduzida a termo, qualificação do representante, informações sobre o fato e sua 

autoria e indicação de provas), a autoridade competente tem o dever de instaurar processo 

administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Uma vez instaurado, o processo deve 

observar as normas previstas em lei específica para cada ente da federação, a depender da 
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esfera a qual o servidor integra. Por exemplo, se o investigado for servidor for federal, 

eventual processo administrativo disciplinar deve observar as regras previstas na Lei 

8.112/1990. 

O Ministério Público e o Tribunal ou Conselho de Contas competente devem 

ser cientificados, pela comissão processante, acerca da existência do PAD, para apurarem 

a prática de ato de improbidade e, a requerimento, designarem representante para 

acompanhar o processo disciplinar, conforme preceitua o art. 15. Ressalta-se que o 

Ministério Público não pode intervir no PAD, apenas acompanha-lo e adotar as medidas 

de sua atribuição, quais sejam, a instauração de inquérito civil ou criminal. 

Se além de responder ao processo disciplinar, o sujeito ativo praticar os atos 

puníveis pela Lei de Improbidade Administrativa, tais atos somente poderão ser 

processados perante Poder Judiciário e por ele aplicadas as sanções, podendo ser exigido, 

até mesmo, o trânsito em julgado da sentença condenatória, como é o caso previsto no 

art. 20, quando tiver por consequência a perda da função pública. 

Todavia, vale ressaltar que o trânsito em julgado não é um requisito absoluto 

para que o servidor perca a função pública, uma vez que, nos casos em que o PAD 

concluir que foi praticada infração administrativa que enseja a penalidade de demissão, o 

servidor poderá ser demitido, com fundamento no PAD (e não com substância na Lei 

8.429/1992, que exigiria, neste caso, o trânsito em julgado da ação judicial). 

Salienta-se que é tipificado como crime, no art. 19, a representação por ato de 

improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia 

o saiba inocente, caso em que o denunciante poderá ser responsabilizado em ação penal 

e estar sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que 

houver provocado. 

Por sua vez, a ação judicial de improbidade administrativa tem natureza de 

ação civil pública, com fundamento no art. 129, III da Constituição Federal, e são 

aplicadas a Lei nº 8.429/1992, lei de improbidade administrativa, e a Lei nº 7.347/1985, 

que regula as Ações Civis Públicas, no que não for contrária à LIA. 

A LIA prevê medidas cautelares, que só podem ser adotadas na esfera judicial 

(salvo o afastamento do cargo, que também pode ser adotado na esfera administrativa) de 

1) indisponibilidade de bens, quando o ato caracterizar lesão ao erário ou enriquecimento 

ilícito, que deve recair sobre bens que assegurem o ressarcimento integral do dano ou 

acréscimo patrimonial decorrentes do enriquecimento ilícito; 2) sequestro, quando 

houverem fortes indícios de responsabilidade; 3) investigação, exame e bloqueio de bens, 
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contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, segundo o 

disposto em lei e nos tratados internacionais; 4) afastamento do agente público do 

exercício do cargo, emprego ou função, sem que haja prejuízo à sua remuneração . 

Caso haja necessidade de se adotar alguma destas medidas, o pedido será 

interposto e, caso deferido, será proposta a ação principal sob o rito ordinário, dentro de 

30 (trinta) dias da efetivação cautelar, segundo o art. 17, caput. 

Uma vez requerida a indisponibilidade pelo Ministério Público ou pela 

Autoridade Administrativa interessada e decretada pelo juiz, o indiciado não pode dispor 

livremente de seus bens, sendo-lhe vedado praticar qualquer ato que importe na 

transferência à terceiros. 

Quando a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica 

interessada pode se abster de contestar o pedido ou poderá atuar do lado do autor na 

condição de litisconsorte, desde que seja útil ao interesse público. Por outro lado, caso a 

ação seja proposta pela pessoa jurídica interessada, o Ministério deve, obrigatoriamente 

e sob pena de nulidade, atuar como fiscal da lei, nos termos do art. 17, §3º e §4º, segundo 

Alexandrino e Paulo (2015, p. 999). 

Na ação de improbidade, o art. 18 prevê que todos os bens recuperados ao 

erário, como a indenização e os bens perdidos pelo indiciado, serão revertidos em 

benefício da pessoa jurídica prejudicada pelos atos ímprobos cometidos pelo sujeito ativo. 

 

4.6 Da prescrição 

 

O artigo 23 da LIA disciplina a prescrição, classificada em hipóteses distintas: 

I) 5 anos, após o término do mandato, cargo em comissão ou função de confiança; II) no 

mesmo prazo previsto para as faltas puníveis com demissão a bem do serviço público, de 

acordo com a lei específica, para servidores com cargo efetivo ou emprego; III) até 5 anos 

da data em que as entidades do parágrafo único do art. 1º, prestaram as contas finais à 

administração pública: 

 

Art. 1º [...] Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba 

subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 

como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 

limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre 

a contribuição dos cofres públicos (Brasil, 1992, art. 1º, parágrafo único).  
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Cumpre ressaltar que as ações de ressarcimento pelos danos gerados por 

agente público, em observância ao texto constitucional do art. 37, §5º, são imprescritíveis, 

ainda que a ação de improbidade já esteja prescrita, mas apenas quando praticados atos 

dolosamente, segundo entendimento atual do STF, podendo os responsáveis responderem 

a qualquer tempo pelos prejuízos causados ao patrimônio público.  

Em que pese a imprescritibilidade, a princípio, ferir a segurança jurídica, é 

aplicada em benefício do interesse público, que é o princípio que prevalece nestes casos, 

segundo Di Pietro (2019, p. 1844): 

 

É importante ressaltar que a imprescritibilidade somente alcança os débitos 

resultantes da prática de atos de improbidade administrativa. Não afeta a 

prescrição quinquenal aplicável em outras hipóteses de ressarcimento ao 

erário. No RE 669.069, julgado em 3-2-2016, o STF decidiu, com repercussão 

geral, que “é prescritível a ação de reparação de dano à Fazenda Pública 

decorrente de ilícito civil”. No RE 852.475, o STF fixou o entendimento, com 

repercussão geral, de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao 

erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 

Administrativa” (Rel. Min. Edson Fachin, j. em 08-08-18). Por outras palavras, 

o entendimento do STF é no sentido de que apenas nas ações de improbidade 

administrativa, a reparação ao erário é imprescritível (Di Pietro, 2019, p.1844). 

 

O último ponto que merece destaque em relação à ação civil pública de 

improbidade administrativa, diz respeito à possibilidade de execução provisória das 

penalidades previstas na lei de improbidade, ressalvadas: 1) a perda da função pública e 

a suspensão dos direitos políticos, que só podem ser efetivadas após a decisão judicial 

transitar em julgado; 2) a concessão de efeito suspensivo aos eventuais recursos 

interpostos, com fundamentação na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), 

hipótese em que também não será possível a execução provisória.  

Assim, conclui-se a análise da Lei de Improbidade Administrativa, quanto a 

sua fundamentação constitucional, a natureza jurídica das sanções, a concomitância e 

comunicabilidade das esferas civil, penal e administrativa, os elementos constitutivos do 

ato de improbidade administrativa: sujeitos, ato danoso e elemento subjetivo, os atos 

propriamente ditos e as respectivas sanções aplicáveis, ao procedimento administrativo, 

a ação judicial de improbidade administrativa, as medidas cautelares e a prescrição. 
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5 A RECENTE ALTERAÇÃO DO ART. 17, §1º DA LEI Nº 8.429/1992 

 

5.1 Razões, reflexos e possibilidades 

 

O art. 17, §1º da Lei de Improbidade administrativa (LIA), originalmente, 

dispunha sobre a vedação de qualquer transação, acordo ou conciliação em ações de 

improbidade administrativa, contudo, a recente alteração do referido dispositivo legal, 

trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), passou a permitir expressamente a 

celebração de acordo de não persecução cível, desde o dia 23 de janeiro de 2020, quando 

entrou em vigor. 

Em 1992, quando a LIA foi editada, não havia tanta abertura à solução 

consensual. Os ajustes constituíam afronta ao princípio da indisponibilidade da ação e do 

processo. Todavia, o direito pátrio apresentou avanços normativos que viabilizaram a 

justiça negociada. 

A novidade, que já era há muito tempo debatida e defendida no meio jurídico, 

passou a permitir, de forma incontroversa, a autocomposição e a cooperação no âmbito 

das ações de improbidade administrativa, independentemente da colaboração do infrator, 

segundo Andrade (2020), estabelecendo-se um paralelo com as leis penais, que já 

autorizavam a consensualidade, permitindo o uso de acordos de não persecução penal, 

nas ações de sua competência.  

Antes da mudança do art. 17, §1º, a comunidade jurídica se dividia no 

posicionamento, ante a ausência (até então), de lei que autorizasse expressamente a 

celebração de acordos. Quem era contrário à celebração de acordos no âmbito da LIA, 

alegava a violação ao princípio da legalidade e, quem era a favor, alegava que o 

dispositivo que vedava os acordos havia sido revogado. 

Os defensores da possibilidade de realização de acordos no âmbito civil, em 

ação de improbidade administrativa sustentavam que o art. 17, §1º já havia sofrido 

revogação, nos termos do art. 2º, §1º da Lei de Introdução das Normas no Direito 

Brasileiro (LINDB), pelo art. 36, §4º da Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, por ser norma posterior 

e com a LIA incompatível, segundo CFOAB (2020, p. 25) e AGU (2019, p. 14).  

Houve, nitidamente, a ab-rogação, haja vista que a regra antiga e a nova se 

contradiziam, gerando uma antinomia, caso em que a lei posterior revoga lei anterior 

quando for com ela incompatível. 
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A LINDB apresenta, ainda, em seu art. 26, a possibilidade da atuação estatal 

baseada na consensualidade, permitindo a celebração de compromissos para eliminar 

irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas na aplicação do direito 

público, ante a dificuldade do poder público em obter um cumprimento célere e voluntário 

de determinadas obrigações por terceiros. 

Segundo Guerra (2018, p. 146-154 apud CFOAB, 2020, p. 30), o art. 26 da 

LINDB é considerado pela doutrina como uma cláusula geral que revela um permissivo 

legal genérico, na esfera da Administração Pública, para celebração de acordos, inclusive 

acerca das sanções, pelo Estado, não sendo necessária nenhuma outra previsão em lei, de 

tipos específicos de acordos, para que a Administração possa negociar. 

O próprio Código de Processo Civil de 2015, passou a adotar 

preferencialmente a solução consensual dos conflitos, conforme dispõe o art. 3º, §2º e §3º 

o que, segundo o Parecer do Procurador Geral da República (no julgamento do ARE 

1.175.650/PR, p. 19-20), demonstraria a compatibilidade do princípio da legalidade até 

mesmo com os acordos de colaboração premiada utilizados em matéria de improbidade 

administrativa, que se dá em âmbito cível, na medida em que a natureza jurídica da 

colaboração premiada é de negócio processual atípico e a celebração de tais instrumentos 

está abarcada pelo art. 190 do CPC/15. 

Além disso, manter o texto original da LIA, impossibilitando a celebração de 

acordos, seria inconstitucional, uma vez que o contexto jurídico-social da época de sua 

criação foi completamente superado e a norma desvinculou-se da realidade atual, que 

valoriza os meios conciliatórios em prol do real interesse público. Assim, a proibição 

violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 1º e 5º, LIV 

da Constituição Federal, bem como ao Estado de Direito, à justiça social, ao princípio 

republicano e aos princípios da moralidade e probidade administrativa, previstos no art. 

37, caput e §4º da Carta Magna, além de violar o interesse público, segundo CFOAB 

(2020).  

Atualmente, percebe-se o descabimento da concepção da supremacia do 

interesse público de forma absoluta sobre o particular. A resolução consensual de 

conflitos é lógica que já faz parte da atividade administrativa, constituindo-se um 

imperativo democrático de abertura ao diálogo com a sociedade e instrumento dotado da 

eficiência necessária para promoção das finalidades públicas. 

Neste sentido já dispôs o STF, no julgamento do RE 253885, quando 

fundamentou que em alguns casos, é necessário atenuar o princípio da indisponibilidade 
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do interesse público quando a atuação adotada pela própria administração pública é a que 

melhor atende estes interesses. 

Cumpre ressaltar que a Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), já previa a possibilidade de acordos no âmbito das ações de 

improbidade administrativa no art. 1º, §2º, ante a necessidade e importância do instituto 

para o bom funcionamento e efetividade do direito sancionador brasileiro.  

E ainda, o Enunciado nº 617, editado no do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis, em 2017, também já previa a compatibilidade da mediação e 

conciliação com o processo judicial de improbidade administrativa, conforme defendido 

pela AGU (2019, p. 18). 

Em que pese a Lei Anticrime finalmente ter colocado fim à controvérsia, o 

fez deixando lacuna acerca da regulamentação dos aspectos procedimentais e materiais 

que pudessem servir de alicerce às negociações.  

Apesar de constar uma breve regulamentação no projeto de lei, no art. 17-A, 

tal dispositivo foi totalmente vetado pelo Presidente da República, tendo como razões a 

preocupação com a segurança jurídica, uma vez que o artigo conferia legitimidade apenas 

ao Ministério Público para celebração de acordo, causando incompatibilidade lógica com 

o art. 17, caput da LIA, que prevê a legitimidade tanto para o Ministério Público, quanto 

para as pessoas jurídicas interessadas, a legitimidade para ajuizarem ação de improbidade 

administrativa.  

Todavia, entende-se que a razão do veto carece de lógica, haja vista que 

legitimidade para propositura de acordos não se confunde com legitimidade para 

propositura de ação. 

Além disso, em que pese o dispositivo regulamentador não ter se mantido, 

parecia correto, uma vez que não caberia tal atribuição ao delegado de polícia, como nos 

acordos do âmbito penal, haja vista que as infrações de improbidade administrativa não 

estão na sua esfera de competência, bem como não caberia às pessoas jurídicas 

interessadas (entes da administração pública afetados pelos atos ímprobos), ante à 

ausência de capacidade técnica que permita negociação de tamanha importância, 

envolvendo interesse público e bens indisponíveis.  

De mais a mais, cumpre enfatizar que a Constituição Federal atribuiu a 

titularidade privativa ao Ministério Público para propositura da ação penal, prevista no 

art. 129, I da Constituição Federal. 

Assim, por decorrência lógica, também caberia somente ao órgão ministerial, 
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por paralelismo, dispor ou não, das ações civis públicas de improbidade administrativa, 

como é o que já acontece no caso dos acordos de leniência e de colaboração premiada, 

sendo, excepcionalmente, por disposição expressa nas respectivas leis, permitido aos 

delegados de polícia acordarem, em razão da proximidade com determinados 

procedimentos apuratórios, e, ainda assim, desde que contem com a participação do 

Ministério Público.  

Diante disso, não parece razoável atribuir às pessoas jurídicas interessadas a 

competência para celebração de acordos de não persecução cível, pois, não obstante se 

encontrarem legitimadas à propositura da ação de improbidade administrativa, bem como 

possuírem o poder de conferir eficácia ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

realizado entre o Ministério Público e o violador de determinado direito coletivo, por 

meio da concordância expressa, tais poderes não podem ser confundidos com a atribuição 

para celebração de acordos de não persecução cível, pois, conforme já explicado, se trata 

de atribuição privativa do Ministério Público, com a exceção prevista em lei para o 

delegado de polícia. 

Diante da ausência normativa, segundo Andrade (2020), o próprio CNMP 

poderia regulamentar a matéria, estabelecendo normas gerais, à serem completadas pelos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União, bem como pela própria Administração 

Pública, que poderia estabelecer os parâmetros procedimentais e materiais à serem 

observados por seus entes, quanto aos acordos de não persecução cível.  

Há de se notar que não há qualquer limitação legal quanto ao conteúdo dos 

acordos, sendo autorizada, por consequência, a negociação de não persecução cível pela 

prática de atos de improbidade quanto a qualquer das sanções previstas no art. 12 da LIA, 

inclusive acerca da perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos, que, 

num primeiro juízo, só produziriam efeitos após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, nos termos do art. 20, caput. Contudo, tratando-se de conteúdo negocial, 

nada impede que o agente infrator aceite, ou que a ele seja isentado, o cumprimento de 

tais consequências, afastando-se a incidência do artigo em comento, segundo Andrade 

(2020). 

Por tais motivos, entende-se coerente a alteração do art. 17, §1º da LIA, uma 

vez que agiu em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

majoritário, que vinha defendendo a possibilidade da celebração de acordos nas ações de 

improbidade administrativa.  

Todavia, ressalta-se que o dispositivo carece de regulamentação, ante a lacuna 
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deixada em razão do veto do art. 17-A do mesmo diploma. Em virtude disso, a presente 

pesquisa buscará solucionar a ausência da norma, por meio da analogia e da teoria do 

diálogo das fontes, para consubstanciar a aplicação da colaboração premiada no âmbito 

das ações civis por improbidade administrativa, haja vista se tratar o instituto de medida 

efetiva no combate à corrupção. 
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6 A TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES E A ANALOGIA 

 

6.1 Noções gerais  

 

A expressão “diálogo das fontes” foi cunhada pelo jurista e professor alemão, 

da Universidade de Heildelberg, Erik Jayme, em 1995, no seu Curso Geral de Haia.  

Segundo a Teoria do Diálogo das Fontes, é necessário que haja a aplicação 

simultânea e coordenada das diversas fontes legislativas. Neste sentido, as fontes não 

devem se excluir mutuamente, pelo contrário, devem dialogar entre si, de forma a 

restaurar a coerência e os valores superiores de um sistema unitário, porém com fontes 

plúrimas, segundo ensinamentos de Benjamin e Marques (2018). 

Para Jayme (1996) apud Benjamin e Marques (2018), diante de um conflito 

de normas, existem duas possibilidades para solucionar o problema: 1) priorizar uma 

norma, afastando outra, o que caracterizaria a antinomia; 2) ou, coordenar as fontes, 

criando um diálogo entre elas. Este diálogo deve se dar com a aplicação simultânea de 

mais de uma fonte, seja de forma complementar ou subsidiária, com o fim de concretizar 

valores, dar efeito às escolhas das partes ou criar opção de uma solução mais flexível. 

Noutro giro, a analogia está prevista no art. 4º da Lei nº 4.657/1942, de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Brasil, 1942, art. 4º), como um método de 

integração do direito, segundo o qual “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”. O dispositivo legal 

estabelece a ordem a ser seguida no preenchimento das lacunas, Segundo Loureiro Filho 

(2009, p. 301). 

Neste sentido, o julgador possui ferramentas que agregam possibilidades, até 

então inadmissíveis do ponto de vista estritamente positivista, ao ordenamento jurídico. 

Ressalta-se, todavia, que a utilização da analogia não retira a soberania da lei, uma vez 

que será aplicada de maneira subsidiária, servindo como instrumento apenas em situações 

que revelam a ausência legislativa, de modo a colmatar lacunas. 

Segundo Loureiro Filho (2009, p. 307), o processo integrativo possui duas 

modalidades, a autointegração, na qual as soluções previstas no próprio ordenamento 

jurídico preenchem as lacunas, e a heterointegração, na qual as lacunas serão ocupadas 

por elementos alheios ao ordenamento jurídico pátrio, como é o caso da utilização de 

normas estrangeiras, por exemplo. 

O exercício de integração do direito exige uma dupla análise, conforme 
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dispõe Loureiro Filho (2009, p. 307): a retrospectiva e a prospectiva. A primeira serve 

para que se possa compreender as razões do surgimento da lacuna normativa, se por 

vontade ou impossibilidade do legislador em regulamentar a hipótese fática ensejadora 

da omissão. A segunda tem a finalidade de avaliar as consequências e os efeitos da 

decisão de apreciação integrada dos fatos e provas.  

Segundo Maria Helena Diniz (1999) apud Loureiro Filho (2009, p. 308) “o 

direito é sempre lacunoso, mas é também, ao mesmo tempo, sem lacunas”. A 

dinamicidade do direito propõe soluções que servem de base para qualquer decisão, 

tornando o direito não completo, mas passível de complementação, por meio da 

integração normativa, sendo as lacunas apenas provisórias, vez que podem ser 

suprimidas. Assim, o ordenamento jurídico não é estaticamente pleno, mas 

dinamicamente pleno, haja vista que o disciplinado se estende para o não regulado. 

 

6.2 Aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A teoria do diálogo das fontes foi adaptada para o Brasil pela professora 

doutora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) 

e, atualmente, se encontra incorporada ao direito nacional. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2017, tinha quase mil decisões, que 

se utilizaram da teoria, seja aplicando ou refutando, principalmente no direito do 

consumidor, mas também em outros âmbitos, como no direito processual civil, no direito 

de família, nos processos de falência, no direito tributário e até mesmo no âmbito penal, 

segundo Benjamin e Marques (2018). 

A utilização do instituto em tantas decisões, para os autores, demonstra a 

nítida necessidade de inovação na teoria geral do direito e o direito dos conflitos de leis. 

O diálogo, segundo extraíram Benjamin e Marques (2018) dos ensinamentos de Jayme, 

pressupõe três principais sentidos: 1) plasticidade; 2) influências e aproveitamento 

recíprocos; 3) harmonia. 

A plasticidade denota sentido contrário ao da rigidez do monólogo, no qual, 

segundo a metodologia tradicional, um método supera o outro, uma lei revoga a outra, 

uma fonte ou um valor é superior a outro. A plasticidade se mostra fundamental para 

garantir a autonomia daqueles indivíduos que, em situações convencionais, sequer teriam 

seus direitos, pretensões e valores respeitados e ouvidos. 

Por sua vez, a influência e aproveitamento recíprocos pressupõe uma quebra 



53 
 

do autoritarismo tradicional acerca das leis especiais, gerais e superiores, de forma a 

viabilizar a convivência entre os paradigmas. As barreiras são rompidas, cedendo espaço 

à fluidez e ao entrelaçamento de valores e lógicas de cada lei. 

A harmonia, em sentido semelhante, busca a restauração da coerência e do 

uso das fontes sob o prisma constitucional e dos direitos fundamentais, restando superada 

a utilização não sistêmica do uso das fontes, sejam elas nacionais e internacionais, 

constantes no direito expresso ou nos valores implícitos. A Teoria do Diálogo das fontes 

se mostra uma forma de solução flexível e aberta, conforme os ensinamentos de Jayme 

(1996) apud Benjamin e Marques (2018). 

Os autores apresentaram três tipos de diálogos de fontes, nos comentários da 

ADin 2.591: 1) o diálogo sistemático de coerência, no qual há influências recíprocas, haja 

vista a aplicação conjunta das normas ao mesmo tempo e no mesmo caso, por seus 

fundamentos comuns e coerência nos direitos fundamentais; 2) o diálogo sistemático de 

complementariedade e subsidiariedade, que aplica várias fontes, simultaneamente, de 

forma complementar ou subsidiária; 3) o diálogo de coordenação e adaptação sistemática, 

que permite a opção voluntária das partes pela fonte que deve prevalecer ou a opção por 

uma das leis em um conflito abstrato.   

Segundo Benjamin e Marques (2018), a Teoria do Diálogos das fontes possui 

relação direta com os direitos fundamentais, uma vez que defende a aplicação simultânea 

de diferentes fontes para promoção da efetividade dos valores representados por esses 

direitos. 

Por outro lado, o âmbito da eficácia se revela mais complexo, já que os 

direitos fundamentais sempre se farão necessários a todas as partes envolvidas, tratando-

se, portanto, de um limite a ser cuidadosamente analisado pelo intérprete da lei, de forma 

a favorecer o mais vulnerável e preservar os valores e princípios mais importantes, sempre 

à luz da Constituição. Neste sentido, votou o Ministro Marco Buzzi, no 

REsp1.150.711/MG: 

 

[...] qualquer aparente antinomia entre as normas é solucionada, 

modernamente, com a observância da Teoria pós-moderna do Diálogo das 

Fontes, que viabiliza a aplicação simultânea, coerente e coordenada de fontes 

legislativas plúrimas convergentes, à luz dos valores e princípios albergados 

pela Constituição da República, afastando-se os métodos tradicionais e 

excludentes de resolução de supostos conflitos normativos [...] Buzzi (2009, 
p.2) 

 

Em consulta feita ao “site” do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 20 de 
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maio de 2020, foram identificadas 2.519 decisões, dentre acórdãos repetitivos, acórdãos 

e decisões monocráticas, que utilizam a expressão “diálogo das fontes”. Em análise 

jurisprudencial de Tribunais dos Estados e do STJ, foi identificado que a Teoria do 

Diálogo das Fontes foi bem incorporada ao direito brasileiro, sendo, na maioria dos casos 

verificados, aplicada quando se vislumbravam lacunas ou antinomias aparentes, segundo 

Benjamin e Marques (2018). 

Lado outro, a analogia, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/1942, é 

aplicável quando uma norma, estabelecida para uma determinada espécie de fato, é 

aplicável a conduta para qual não há norma regulamentadora, quando houver semelhança 

entre os supostos fáticos. Ou seja, aplicam-se disposições legais positivadas nos casos 

não regulados expressamente, mas que podem ser subsumidos ao cerne das ideias 

daquelas disposições, segundo Ferraz Junior (2015, p. 264).  

Segundo o autor, a aplicabilidade da analogia funda-se no princípio geral do 

dever de tratamento igual à casos semelhantes, devendo tal semelhança ser demonstrada 

sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos, de modo que as coincidências sejam maiores e 

mais significativas que as diferenças. Uma vez constatadas, o intérprete, percebendo que 

um caso não está regulado, aplica-lhe a norma de outro, constatando e preenchendo a 

lacuna. 

Diante do exposto, conclui-se que tanto pela via da teoria do diálogo das 

fontes, quanto pelo uso da analogia, o ordenamento jurídico brasileiro permite que 

determinado caso, não regulado por lei, possa ter a lacuna preenchida por outra norma, 

desde que haja semelhança empírica e promova a efetividade dos valores representados 

pelos direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal. 

Assim, vislumbra-se não só a ausência de impedimento, mas a real 

possibilidade de utilização da colaboração premiada, prevista e regulamentada pela Lei 

nº 12.850/2013, no âmbito da Lei nº 8.429/1992, em ações civis por improbidade 

administrativa, com fundamento na teoria do diálogo das fontes e na analogia, institutos 

aceitos e amplamente utilizados no ordenamento jurídico brasileiro.  

Como é cediço, e se demonstrará mais a frente, tanto a lei que prevê a 

colaboração premiada, quanto a lei de improbidade administrativa, compõem o 

microssistema de combate à corrupção, sendo indispensável dialoguem sistemática e 

coerentemente entre si, afim de colmatar as lacunas existentes e de que possam servir de 

instrumento para combater, efetivamente, a corrupção no Brasil. 
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7 POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

7.1 Posicionamento do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, do 

Instituto de Garantias Penais e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo 1.175.650/PR, 

representativo do Tema 1043 de sistemática de Repercussão Geral 

 

No recuso extraordinário com agravo nº 1.175.650/PR, representativo do 

Tema 1043 com sistemática de Repercussão Geral, o Ministério Público Federal (MPF), 

a Advocacia Geral da União (AGU), o Instituto de Garantias Penais (IGP) e o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) se manifestaram acerca da 

possibilidade de utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública 

por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. 

O referido recurso tem origem na ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Paraná (MPPR) contra o recorrente Milton Antônio de Oliveira Diágomo e 

outras 24 pessoas. A demanda é um desdobramento da Operação Publicano, que envolve 

a prática de diversos crimes, dentre eles corrupção passiva e ativa, organização criminosa, 

falsidade de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, segundo o MPF (2019, 

p. 2). 

Dessa feita, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Londrina 

proferiu decisão, em consonância com o requerimento do MPPR, decretando a 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis e de valores, bem como a aplicação das 

sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) para a maioria dos réus, 

dentre eles, o recorrente. 

Todavia, em relação à Luiz Antônio de Souza, Edmundo Odebrecht e 

Odebrecht Indústria e Comércio de Café Ltda, o MPPR pleiteou apenas o reconhecimento 

da prática dos atos de improbidade administrativa, mas não a imposição das respectivas 

penalidades previstas na Lei nº 8.429/92, em razão do termo de colaboração premiada 

firmado pelos réus em âmbito penal que, segundo entendimento do MPPR, confirmado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deveria ter os efeitos estendidos ao âmbito civil, 

no tocante as sanções impostas pela lei de improbidade administrativa (STF, 2019, p. 5). 

Diante disso, foi interposto agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça 
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do Estado do Paraná (TJPR), sob o fundamento de que o ordenamento jurídico brasileiro 

não admitia o uso da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa, 

sendo a decisão, portanto, ilegal e inconstitucional, uma vez que ainda não havia ocorrido 

a alteração do art. 17, §1º da LIA, permitindo acordos de não persecução cível. Entretanto, 

o TJPR negou provimento ao recurso motivando, para tanto, que os dispositivos 

processuais da LIA podem ser perfeitamente complementados pelo Código de Processo 

Civil e, da mesma forma, supridos pelo estatuto processual quando aquela lei apresentar 

lacunas, segundo MPF (2019, p. 4-5). 

Dessa decisão foi interposto o recurso extraordinário, com fundamento no art. 

102, III, a da Constituição Federal, por ofensa ao art. 37, caput, §4º e §5º da Carta Magna, 

alegando-se violação ao princípio da legalidade e, por se tratar de demanda de 

improbidade administrativa, que envolve o interesse público (indisponível), não seriam 

permitidos acordos, conciliações ou negociações, uma vez que implicariam em transação 

e disposição do patrimônio público, conforme dispôs o MPF (2019, p. 5). 

O recurso foi inadmitido na origem e o agravo foi interposto, levando os autos 

ao Supremo Tribunal Federal (STF), que admitiu o agravo representativo do Tema 1043 

com a Sistemática de Repercussão Geral. 

Ressalta-se que, com exceção do CFOAB, as demais instituições deram seus 

pareceres no recurso supracitado, antes da modificação do art. 17, §1º da LIA. Entretanto, 

ainda àquela época, tais entendimentos já se convergiam no sentido da viabilidade da 

celebração de acordos no campo da improbidade, como passa-se a demonstrar. 

Com o advento da Lei nº 13.964/2019, a Lei de Improbidade Administrativa 

foi alterada, passando a prever expressamente a possibilidade da realização de acordo de 

não persecução cível. A mudança se encontra em consonância com a Convenção de 

Palermo e a Convenção de Mérida, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro e 

dispõem sobre medidas de cooperação que encorajem as pessoas que participaram de 

organizações criminosas a fornecerem informações úteis às autoridades competentes para 

efeitos de investigação e produção de provas em troca de imunidade ou diminuição da 

pena, segundo CFOAB (2020, p. 30). 

De igual modo, a alteração legislativa está em harmonia com a Lei nº 

12.846/22013, que permite a celebração de acordos de leniência em infrações que atingem 

os mesmos bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade, qual sejam, o patrimônio 

público e a moralidade administrativa. O não aproveitamento dos acordos na esfera civil 

enfraquece o combate à corrupção e o crime organizado, tratando-se, portanto, de um 
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desserviço ao interesse público, conforme analisado pela CFOAB (2020, p. 31) 

Para o MPF (2019, p. 10), antes mesmo da mudança na Lei nº 8.429/92, a 

realização de acordos no âmbito cível, em ações de improbidade, não ofendia o princípio 

da legalidade. Tal posicionamento é fundamentado no entendimento jurisprudencial, que 

permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) nas ações de 

improbidade administrativa, haja vista o diploma processual civil ter a autocomposição 

como um de seus principais pilares, com previsão expressa no art. 3º, §2º e §3º. 

A solução consensual dos conflitos não se limita apenas ao objeto do litígio, 

mas se estende ao procedimento, segundo o MPF (2019, p.11-13), conforme previsão no 

art. 190, caput e parágrafo único do diploma processual civil, que constitui verdadeira 

cláusula geral de autorregramento das partes, viabilizando a ampla realização de negócios 

processuais atípicos, que aduz: 

 

É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para 

ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das 

convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos 

de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma 

parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. (BRASIL, 2015, 

art. 190, caput e parágrafo único). 

 

 

Neste sentido, tem-se que a ação civil por ato de improbidade se insere na 

esfera da tutela coletiva como subespécie da ação civil pública, uma vez que busca a 

proteção dos interesses transindividuais e, ainda que possua especificidades, o rito 

procedimental da LIA guarda observância ao CPC, que é norma fundamental e geral do 

processo, regulamentadora da jurisdição civil. Assim, é plenamente compatível a 

aplicação dos métodos consensuais de resolução de conflitos do diploma normativo civil 

às ações de improbidade administrativa, devendo as normas serem compatibilizadas e 

integradas, por meio de uma interpretação sistêmica, segundo aduz a AGU (2019, p. 10-

15), que acrescenta, ainda, o texto contido na NOTA nº 01529/2019/PGU/AGU: 

 

Pode-se ressaltar também a ideia de cooperação, que permeia todo o novo 

Código de Processo Civil [...] a necessidade de que haja esforço de todos os 

envolvidos na atividade processual, para que o resultado eficaz seja alcançado 

em tempo razoável. Nessa perspectiva, o viés ideológico do códex é voltado à 

um sistema multiportas de acesso à justiça no qual a solução consensual do 

conflito configura um imperativo ao Estado, constituindo-se, inclusive, uma 

norma fundamental do processo. (AGU, 2019, p. 12). 
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De igual modo, o MPF (2019, p. 22-23) é claro ao defender “a celebração de 

acordos de colaboração em ações de improbidade administrativa, como forma de efetiva 

preservação do interesse público”.  

Em princípio, segundo o órgão ministerial, a possibilidade da realização de 

acordos em ação civil por improbidade, poderia causar um choque aparente entre as 

diretrizes constitucionais da indisponibilidade do patrimônio público, em razão da 

imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, e do combate à corrupção e 

proteção da probidade administrativa. Contudo, não se deve perder de vista a busca pela 

satisfação do real interesse da sociedade, sendo necessária a ponderação dos valores 

constitucionais envolvidos, em nome da unidade da Constituição, conforme aduz o MPF 

(2019, p. 23). 

E ainda completa, acerca da reflexão sobre o princípio da indisponibilidade 

do interesse público: se a celebração dos acordos desfavorece ou, ao contrário, constitui 

maior proteção à tutela da probidade administrativa. 

De um lado, percebe-se que os atos de improbidade administrativa ofendem 

principalmente o patrimônio público e a moralidade, de outro, os termos de colaboração 

premiada podem prevenir, fazer cessar e responsabilizar os sujeitos que cometem fraudes 

ou atos de corrupção contra o Estado. Assim, os pactos de cooperação não importam, de 

forma alguma, em mitigação ou esvaziamento da tutela do patrimônio público, ao 

contrário, parece ser este o caminho mais consentâneo com a indisponibilidade e 

preservação de tais interesses, segundo ensinamentos do MPF (2019, p. 25). 

Dessa feita, para o Parquet, a concessão de benefícios aos investigados em 

troca de colaboração não importa em abdicação da tutela da probidade, mas um modo 

eficiente de alcançá-la. A negociação é um mecanismo de controle que possibilita a 

atuação repressiva do Estado em condição de igualdade com a estrutura de poder do crime 

organizado, o que viabiliza, portanto, a efetiva preservação do interesse público. 

Destaca-se, ainda, que para que o Ministério Público formalize o termo de 

colaboração é patente a necessidade de que haja um resultado útil para a sociedade, ou 

seja, não se trata de livre disponibilidade do interesse ou patrimônio públicos no âmbito 

da responsabilização dos atos de ímprobos, mas do exercício da discricionariedade 

restrita, com observância à lei e com a finalidade de garantir maior efetividade na atuação 

repressiva estatal. 

Por oportuno, importante destacar que o agente colaborador não está isento 

de ser responsabilizado em outras esferas, todavia, em relação às condutas por ele 
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praticadas e os benefícios à ele concedidos pelo Parquet e homologados pelo juiz, objeto 

do acordo de delação, devem ser estendidos à outras demandas que porventura versem 

sobre o mesmo objeto, garantindo-se a manutenção de um “alinhamento institucional que 

vise à consolidação do acordo como instrumento de utilidade estratégica no combate à 

corrupção, bem como a preservação da confiança dos colaboradores”, segundo aduzido 

pelo MPF (2019, p. 27/28). 

De mais a mais, para Tavares (2018, p. 40) é possível a comunhão de vontades 

sobre os meios de resolução de conflito, tanto no âmbito estritamente cível-patrimonial, 

quanto no direito processual sancionador. 

Apesar dos atos de improbidade se constituírem ilícitos de natureza político-

civil, é inegável sua estreita relação com as infrações penais, haja vista serem 

componentes do sistema de proteção à probidade na Administração Pública e do direito 

sancionador estatal. É dizer, ambos os regimes punitivos têm a finalidade de tutela da 

probidade administrativa, conforme entendimento da AGU (2019, p. 11). 

Nessa assentada, é possível observar até mesmo que algumas das condutas 

que constituem atos de improbidade são, simultaneamente, infrações penais, como é o 

caso do agente que comete enriquecimento ilícito (no âmbito da LIA), por auferir 

vantagem patrimonial indevida, tendo a conduta também tipificada como corrupção 

passiva (no âmbito Penal), de modo que:  

 

Seria um contrassenso negar a autocomposição como um método de solução 

para a prática de atos de improbidade administrativa e defende-la para 

solucionar infrações penais, as quais, inegavelmente, constituem ilícitos mais 

reprováveis no ordenamento jurídico. AGU (2019, p. 11). 

 

Quando se fala em manutenção da moralidade e da probidade na 

Administração Pública, denota-se uma quebra de paradigma quanto à faculdade do Estado 

em transacionar, tratando-se, portanto, de uma releitura da concepção clássica do 

princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo a AGU (2019, p. 12). 

A Advocacia Geral completa dizendo que a composição outorga efetividade 

aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência e, ainda, 

fomenta o combate à corrupção, promovendo o fim da sensação de impunidade, na 

medida em que viabiliza uma pronta resposta à sociedade por parte do poder público. 

Nesse diapasão, a AGU (2019, p. 17-19) destaca que atos infra legais, antes 

mesmo da modificação do art. 17, §1º da Lei de Improbidade, que passou a permitir 
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acordo de não persecução cível, já previam a possibilidade de autocomposição em 

demandas envolvendo sanções da LIA, sendo permitida a transação das respectivas 

sanções, senão vejamos. 

A portaria conjunta nº 4 de 9 de agosto de 2019, firmada entre a Controladoria 

Geral da União (CGU) e a AGU, previu expressamente a atenuação e até mesmo a isenção 

das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, quando firmados acordos de leniência, desde 

que advindos alguns resultados, senão vejamos: 

 

Art. 2º O acordo de leniência será celebrado com as pessoas jurídicas 

responsáveis pela prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 12.846, de 2013, 

na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, 

e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à 

atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as 

investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração: 

I - a identificação dos demais envolvidos nos atos ilícitos, quando couber; e 

II - a obtenção célere de informações e documentos que comprovem os ilícitos 
sob apuração. (BRASIL, 2019, art. 2º). 

 

Sob outra perspectiva, a Resolução do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) nº 179 de 26 de julho de 2017, que dispõe sobre os Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC), já previa a possibilidade de se firmar o acordo, 

principalmente no tocante à responsabilização no âmbito cível, nas hipóteses 

configuradoras de improbidade administrativa, desde que preservado o ressarcimento ao 

erário e a aplicação de ao menos uma das sanções previstas na LIA, bem como a mitigação 

de danos que não pudessem ser recuperados, conforme previsto no art. 1º, §1º, §2º e §3º. 

Por fim, a AGU (2019, p. 18-19) destaca a similitude dos bens jurídicos 

tutelados pela lei de improbidade, pela lei anticorrupção e pela lei de colaboração 

premiada, que compõem um microssistema legal de combate aos atos lesivos à 

Administração Pública. Assim, é natural que os acordos de leniência e de colaboração 

premiada gerem efeitos no âmbito das sanções da LIA, de forma que a interseção entre 

as leis mantenha o sistema coeso e eficaz no combate à corrupção. 

Segundo o Instituto de Garantias Penais (IGP) (2019, p. 7-8), a simples 

possibilidade da celebração do acordo de colaboração premiada por si só já é suficiente 

para que seja admitida a transação em ações de improbidade administrativa, haja vista 

que se é possível a negociação em ações de natureza penal, cuja disponibilidade é, como 

deve ser, incomensuravelmente mais rigorosa, porque não seria nas demandas 

envolvendo improbidade, que possui natureza híbrida. “Isso significa dizer, pois, que não 

há rigorosamente nenhum óbice legal à utilização de acordos de leniência e de 
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colaboração premiada em ações de improbidade administrativa”, conforme o IGP (2019, 

p. 14).  

De tal modo, a supremacia do interesse público sobre o privado não é mais 

óbvia e retrógrada. Na moderna seara do Direito Administrativo, os meios alternativos de 

resolução de conflitos não têm o condão de negociar com o interesse público, mas 

negociar os modos de alcança-lo de maneira mais eficiente. A indisponibilidade do 

interesse público, contudo, não se confunde com indisponibilidade de bens e direitos da 

Administração. Dentro dessa perspectiva, o ordenamento jurídico prevê a possibilidade 

de disposição de direitos patrimoniais justamente como forma de buscar a concretização 

do interesse público de forma célere e eficaz, como é o caso, por exemplo, das concessões, 

convênios, licitações e doações, conforme entendimento do IGP (2019, p. 15). 

Entretanto, no tocante ao ressarcimento ao erário, a própria Lei nº 

12.850/2013 condiciona, para que haja o perdão judicial ou redução da pena, a 

recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações praticadas pela 

organização criminosa (BRASIL, 2013, art. 4º, IV), ou seja, de forma alguma restará 

prejudicado o interesse público, que é indisponível. Dispor parcialmente de direitos 

patrimoniais públicos, a título de exemplo, em troca de um ressarcimento maior, não 

significa dispor do interesse público, muito pelo contrário. 

Por oportuno, vale ressaltar que nem todo ato de improbidade gera danos ao 

erário, não havendo, nesses casos, sequer que se falar em ressarcimento. Assim, eventual 

utilização da colaboração premiada seria apenas um meio que permitiria a busca pelo 

ressarcimento perante aqueles que efetivamente lesaram o patrimônio público, não se 

abrindo mão, portanto, da recomposição patrimonial, mas obtendo-a de forma eficiente, 

em observância ao interesse público, segundo IGP (2019, p. 16), que ainda dispôs: 

 

A celebração de acordo de colaboração premiada atende, em primeiro lugar, à 

sua principal razão de existir: funcionar como importante instrumento para 

elucidação de fatos e para fornecimento de subsídios para investigações em 

curso e para novas frentes de apuração de crimes, em franco atendimento ao 

interesse público; daí por que não se poderia negar reverência aos seus demais 

efeitos, inclusive no âmbito das ações de improbidade administrativa. IGP 

(2019, p. 19). 

 

Assim, a atuação estatal, no tocante ao combate à corrupção e à tutela da 

probidade e ao patrimônio público, deve ser harmônica, afinada e uníssona, de modo a 

preservar a segurança jurídica e a confiança depositada pela sociedade no Estado. Se 

novos fatos ou estratégias se mostram mais efetivas para realização do interesse público, 
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devem ser adotadas, ainda que se trate de demandas de improbidade administrativa, pois, 

segundo preceitua o IGP (2019, p. 22-23) “Mais nefasta do que a idolatria a ritos, 

formalidades e leituras obsoletas de determinados princípios, é a convivência com as 

consequências de um problema cuja urgência para solução contrasta com o tempo 

judicial”.  

O texto constitucional não apresenta nenhuma vedação peremptória à 

celebração de acordos de colaboração premiada no âmbito da Lei de Improbidade, de 

modo que eventual transação não viola o disposto no art. 37, §4º e §5º da Carta Magna, 

acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Careceria de 

razoabilidade e proporcionalidade interpretar tal norma como proibitiva, bem como 

constituiria violação à dimensão objetiva da segurança jurídica, que requer normas 

congruentes que dialoguem entre si, segundo CFOAB (2020, p. 3). 

Em suma, é dizer que, ao permitir que a colaboração premiada alcance 

matérias sujeitas à lei de improbidade, resta garantida a estabilidade e credibilidade do 

ordenamento jurídico, por meio de uma sistemática coerente e integrada, de normas que 

se comuniquem entre si, permitindo a efetividade no combate à corrupção. De outro 

modo, é dizer que “quando menor for a percepção de segurança jurídica (seja objetiva ou 

subjetiva) em torno do instituto, menos atrativo ele se revelará, perpetuando-se o estado 

de coisas inconstitucional evidenciado a partir da endêmica corrupção no País”, segundo 

defende o CFOAB (2020, p. 22), ao tratar do tema. 

Segundo Grau (2005, p. 125 apud CFOAB, 2020, p. 35) a “interpretação do 

direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua adaptação de seus textos 

normativos à realidade e seus conflitos”, assim, um ordenamento coerente requer a 

possibilidade e utilização de tantos instrumentos consensuais, quantos bastem para o 

atendimento dos preceitos constitucionais que atendam a finalidade pública. 

Nesse seguimento, cumpre destacar o posicionamento do CFOAB acerca da 

possibilidade de celebração de acordos que dispõem sobre o ressarcimento ao erário, 

dentro da perspectiva dos limites da disponibilidade de bens e interesses públicos em face 

à imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, uma vez que a negociação das 

sanções previstas na LIA, como a aplicação de multa ou a perda de direitos políticos, são 

admitidas sem controvérsias, após a modificação do art. 17, §1º, mas o debate pode 

persistir quanto a possibilidade de transacionar quanto ao dano ao erário. 

Segundo o CFOAB (2020, p. 37-38), não é possível extrair do texto 

constitucional nenhum impedimento à disponibilidade dos bens públicos patrimoniais. O 
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que o §5º do art. 37 prevê é que a lei deve estabelecer prazos prescricionais para os ilícitos 

praticados por agentes que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as ações de 

ressarcimento, que foram consideradas imprescritíveis, pelo STF, no julgamento do RE 

852.475. Ora, se tal regra se constitui severa exceção à segurança e estabilidade das 

situações jurídicas, estender seus efeitos, impossibilitando os acordos sobre bens e 

interesses públicos, seria uma nítida violação às regras de hermenêutica constitucional. O 

dispositivo em tela deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível o 

alargamento de seu significado para ampliação de uma situação atípica. 

Dessa feita, é necessário frisar que não há correlação entre indisponibilidade 

de bens e imprescritibilidade da ação de ressarcimento. A imprescritibilidade da ação não 

torna o bem, necessariamente indisponível, como é o caso dos artigos 183, §3º e 191, 

parágrafo único da Constituição Federal, que preveem a imprescritibilidade dos bens 

públicos, em relação aos imóveis urbanos e rurais, que não podem ser usucapidos 

(vedação à prescrição aquisitiva). Todavia, em que pese tais bens não poderem ser objetos 

de usucapião, o Código Civil, nos artigos 100 e 101, permite sua alienação 

(disponibilidade), condicionada à prévia desafetação, o que é confirmado pelo art. 17 da 

Lei nº 8.666/1993, que trata de licitações e contratos administrativos, segundo CFOAB 

(2020, p. 39). 

Por oportuno, destaca, ainda, que o §4º do art. 37 da Constituição Federal não 

veda a celebração de acordos neste sentido, apenas descreve as possíveis consequências 

das ações que envolvem atos ímprobos e prevê, inclusive, a possibilidade de conformação 

legal dessas medidas, ou seja, não se tratam de normas mandatórias para todo e qualquer 

caso envolvendo improbidade administrativa. 

O uso da colaboração premiada é capaz de assegurar a atratividade necessária, 

ao colaborador, por meio da concessão de benefícios premiais, para que o Ministério 

Público obtenha, efetivamente, a restituição ao erário, em face dos demais membros da 

organização criminosa. Neste sentido, não há que se falar propriamente em disposição de 

recursos devidos ao erário, mas em torno de quem deverá ressarci-lo. Não se abre mão do 

patrimônio público, pelo contrário, são obtidas informações, em troca de benefícios 

concedidos ao colaborador, para que se alcance a real dimensão do que deverá ser 

ressarcido, conforme CFOAB (2020, p. 40).  

Deve haver um sopesamento ao abrir mão de valores ínfimos, se comparados 

ao todo, devidos pelo colaborador, para obtenção de informações suficientes que 

garantam o ressarcimento de valores maiores, devidos pelos demais membros da 
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organização criminosa, indevidamente obtidos, de modo a preservar, efetivamente, o 

interesse público. 

Que razão teria haver a possibilidade de transação quanto à ação penal, pelo 

Ministério Público e pelo Delegado de Polícia, por meio do acordo de colaboração 

premiada, mas não haver o mesmo direito para o ressarcimento ao erário? Faltaria 

razoabilidade, segundo o princípio da oportunidade regrada, que dispõe que o Ministério 

Público pode atuar por critérios discricionários, respeitando alguns requisitos e condições, 

sempre que razões de interesse público autorizem o não exercício da ação penal por parte 

de seu titular, segundo Marques (2014, p. 49 apud CFOAB, 2020, p. 41). 

Nesse diapasão, o CFOAB (2020, p. 41-42) apresenta seu entendimento em 

conformidade com o decidido pelo STF no julgamento do HC 127.483, no qual foi 

reconhecido que os acordos de colaboração premiada não estão limitados às ações penais, 

podendo-se negociar questões patrimoniais. A decisão viabiliza tanto a manutenção de 

bens adquiridos com o produto do crime pelo colaborador, quanto a transação sobre parte 

do prejuízo sofrido pela Administração Pública, sempre que tais medidas se revelarem 

mais efetivas ao atendimento do interesse público (e não quanto a todos os acordos de 

colaboração premiada, constituindo-se uma exceção).  

Segundo o Ministro Alexandre de Moraes (2017, p. 7), em seu voto na 

Questão de Ordem na Petição nº 7.074/DF, deve haver “coerência lógica da decisão 

discricionária com os fatos”, sob pena de viciar o acordo, observado o princípio da 

proibição da arbitrariedade dos poderes públicos, que leciona dobre os limites razoáveis 

da discricionariedade, evitando decisões injustificadas e arbitrárias.  

Assim, é válido e constitucional o estabelecimento de acordo que verse sobre 

matérias relativas ao ressarcimento ao erário, inclusive prevendo que o colaborador não 

será condenado posteriormente em ação de improbidade. Tudo isso conta, ainda, com a 

supervisão e crivo do Poder Judiciário, que poderá decidir pela homologação do acordo, 

quando terá eficácia vinculante, ou pela não homologação, permitindo que se coíba 

possíveis abusos nas negociações, segundo CFOAB (2020, p. 43). 

 

7.2 Entendimentos doutrinários sobre a possibilidade da utilização da colaboração 

premiada em ações civis públicas que envolvam improbidade administrativa 

 

Para os doutrinadores Didier Junior e Bomfim (2017, p. 116) é 

inquestionável, apesar dos regimes jurídicos distintos, a proximidade entre a ação de 
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improbidade e a ação penal, em razão das sanções delas decorrentes. Da mesma forma 

que ocorre no processo penal, a tramitação da ação de improbidade administrativa possui 

uma fase de defesa prévia, bem como há mais garantias ao réu caso lhe sejam aplicadas 

as sanções mais graves. 

Desde o advento da Lei nº 9.099/1995, que trouxe técnicas de negociação 

consensual, a indisponibilidade da ação penal e do objeto do processo penal foram se 

tornando cada vez mais flexíveis. Posteriormente, em 2013, as leis de colaboração 

premiada e dos acordos de leniência ampliaram ainda mais as possibilidades de 

negociação entre autor e réu. A antiga proibição da Lei de Improbidade quanto a vedação 

a negociação no âmbito cível era mero reflexo da proibição penal, segundo Didier Junior 

e Bomfim (2017, p. 117). 

Todavia, havendo a permissão negocial para as consequências penais, que 

razão teria não haver para as sanções civis de improbidade administrativa? Para os autores 

é possível que se estabeleça uma regra: “a negociação na ação de improbidade 

administrativa é possível sempre que for possível a negociação no âmbito penal, em 

relação de proporção”, segundo Didier Junior e Bomfim (2017, p. 117). Assim entendem, 

pois seria absurdo poder negociar com as sanções penais, que são tidas como as mais 

graves do ordenamento jurídico, uma vez que decorrem da prática de crimes (ilícito mais 

reprovável), e não poder negociar as sanções no âmbito da lei de improbidade 

administrativa. 

Nesses termos, ante a modificação do art. 17, §1º da LIA, ou antes disso, 

devido às revogações tácitas que o dispositivo havia sofrido por outras leis posteriores, 

os autores chegaram a algumas conclusões:  

 

a) admitem-se a colaboração premiada e o acordo de leniência como negócios 

jurídicos atípicos no processo de improbidade administrativa (art. 190 do CPC 

c/c o art. 4º da Lei nº 12.850/2013 e com os arts. 16-17 da Lei nº 12.846/2013); 

b) admite-se negociação nos processos de improbidade administrativa, sempre 

que isso for possível, na respectiva ação penal, observados, sempre, por 

analogia, os limites de negociação ali previstos; c) admitem-se os acordos 

parciais, sendo considerados parcela incontroversa; d) admite-se a 
“colaboração premiada” em processos de improbidade administrativa, 

respeitados os limites e critérios da lei de regência. (Didier Junior e Bomfim, 

2017, p. 118). 

 

Ou seja, é possível a utilização da colaboração premiada como negócio 

jurídico atípico nos processos de improbidade administrativa, por analogia, observados 

os limites e critérios de negociação da lei regente, qual seja, Lei nº 12.850/2013. 
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Sob outra perspectiva, a análise da possibilidade de utilização da colaboração 

premiada no âmbito das ações de improbidade administrativa passa, necessariamente, 

pela concepção dos limites da indisponibilidade do patrimônio público e do interesse 

público. 

Segundo Di Pietro (2019, p. 218), a Administração Pública tem o poder-dever 

de zelar pelo interesse público e, precisamente, não está apta a dispor dele, uma vez que 

sua guarda é atribuída por lei. Caso não seja observado o dever que lhe é incumbido 

legalmente, a Administração poderá responder por omissão, haja vista que não podem as 

autoridades renunciar ao exercício que lhes fora competido por lei. 

Neste sentido, a autora completa que não se pode deixar de punir quando 

constatada a prática de um ilícito nem fazer qualquer liberalidade com o dinheiro público, 

pois, se a Administração se omite no exercício dos poderes a ela conferidos, está 

prejudicando o interesse público.  

O princípio do interesse público exige o atendimento do interesse geral, sendo 

vedada a renúncia, total ou parcial, de poderes e competências para que se busque à sua 

consecução, salvo autorização em lei. Tal preceito está disposto no art. 2º, caput e 

parágrafo único, inciso II da Lei nº 9.784/1999, de modo que “fica muito claro no 

dispositivo que interesse público é irrenunciável pela autoridade administrativa”, conclui 

Di Pietro (2019, p. 218) a respeito do tema. Todavia, a autora destaca que: 

 

A disponibilidade do patrimônio público não se confunde com o princípio da 

indisponibilidade do interesse púbico: o interesse público é sempre 

indisponível; o patrimônio pode ser disponível ou indisponível. A 

disponibilidade do patrimônio pode ser melhor para o interesse público. (Di 

Pietro 2019, p. 1908) 

 

Diante de todo o exposto, é possível extrair que Di Pietro considera distintos 

os conceitos de (in) disponibilidade do patrimônio público e de (in) disponibilidade do 

interesse público, quando afirma poder ser a disponibilidade do patrimônio público 

melhor para o interesse público. 

Essa importante distinção permite auferir que, havendo a possibilidade de se 

dispor do patrimônio público, com o fim de atendimento ao interesse público, ainda que 

uma pequena parcela (patrimonial) do interesse público seja “renunciada”, se ela for feita 

no intuito de se alcançar uma recomposição mais expressiva ao erário, por exemplo, o 

real interesse público restará satisfeito. 

É de ver-se, portanto, diante deste raciocínio, que mesmo para autora 
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administrativista não há nenhum impedimento para a utilização da colaboração premiada, 

haja vista que pode servir como ferramenta de obtenção de provas e meio que permita o 

alcance efetivo e célere do interesse público. Contudo, ressalta-se que esta conclusão não 

se trata de um posicionamento expresso de Di Pietro, mas mera dedução desta pesquisa, 

a partir do posicionamento da autora sobre a disponibilidade do patrimônio público e do 

interesse público. 
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8 POSSIBILIDADE E EFETIVIDADE DA UTILIZAÇÃO, NO BRASIL, DO 

INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA, FERRAMENTA ESSENCIAL 

NO COMBATE À CORRUPÇÃO, POR ANALOGIA E DIÁLOGO DAS FONTES, 

NO ÂMBITO CIVIL, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

8.1 A integração dos institutos jurídicos 

 

A possibilidade e utilização da colaboração premiada no âmbito das ações 

civis por improbidade administrativa resta inconteste. A uma, pela mudança do art. 17, 

§1º da LIA, que abriu espaço, de forma expressa, para as soluções consensuais ao permitir 

o acordo de não persecução cível. A duas, pois, por meio da analogia e do diálogo das 

fontes, verifica-se que as lacunas do direito são passíveis de preenchimento, seja de forma 

complementar ou subsidiária, por meio da utilização coordenada e integrada das normas, 

viabilizando e flexibilizando as escolhas das partes, dentro dos limites legais, com o fim 

de concretizar valores. 

 

8.2 A efetividade do uso do instituto do direito penal em âmbito civil 

 

Por tais motivos, passa-se a análise da efetividade da utilização do instituto 

de direito penal, no âmbito civil, em ação civil pública, por ato de improbidade 

administrativa, como espécie de negócio jurídico processual atípico. 

Segundo Tavares (2018, p. 46/47), a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal já possuía o entendimento da possibilidade de utilização da 

colaboração premiada em ações civis de improbidade administrativa, ainda em 2016, 

como verifica-se no voto da Relatora Subprocuradora-Geral da República, Mônica Nicida 

Garcia, no bojo do Inquérito Civil nº 1.30.001.001111/2014-42, no seguinte sentido: 

 

Tem-se, pois, admitido a celebração de acordos pelo Ministério Público 

Federal, no âmbito da improbidade administrativa, que envolvam a atenuação 

das sanções da Lei nº 8.429/1992, ou mesmo sua não aplicação, a fim de dar 

congruência ao microssistema de combate à corrupção e de defesa do 

patrimônio público e da probidade administrativa, que já contempla a 

possibilidade de realização de acordos de delação ou colaboração premiada no 
âmbito criminal. Não faria, mesmo, sentido, que o Ministério Público, titular 

da ação penal e da ação de improbidade, pudesse celebrar acordos em uma 

seara e não em outra. (MPF, 2016, p. 11, on-line). 
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Neste voto, a relatora ainda completa dizendo que os acordos porventura 

celebrados devem guardar observância aos princípios que regem a atuação do Ministério 

Público, na defesa do patrimônio público e da probidade na administração constantes na 

LIA, na Lei Complementar nº 75/1993, na Constituição Federal e nas Convenções 

Internacionais das quais o Brasil é signatário (Convenção de Palermo e de Mérida), bem 

como nas regras específicas previstas nas leis que compões o microssistema de combate 

à corrupção (Lei nº 12.845/13 - acordos de leniência e Lei nº 12.850/13 - colaboração 

premiada). 

Ou seja, segundo o MPF (2016, p. 14), os acordos de colaboração premiada, 

nas ações civis de improbidade administrativa, devem servir como meio de obtenção de 

prova, somente se sustentando se a parte investigada relevar elementos úteis para 

investigação, aptos a proporcionarem maior efetividade à atuação do Ministério Público. 

A eficácia da colaboração está condicionada, para fins de mitigação das sanções, aos 

resultados elencados no art. 4º, incisos I a V da Lei nº 12.850/13, vejamos: 

 

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 

reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 

por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a 

identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da estrutura hierárquica e 

da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção de infrações 

penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a recuperação 

total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua 

integridade física preservada. (BRASIL, 2013, art. 4º). 

 

O Ministério Público Federal defende tal entendimento, no intuito de garantir 

a maior efetividade das ações de improbidade administrativa, que possuem taxa de êxito 

e eficácia baixa. Segundo Marinho (2014 apud Queiroz, 2018, p. 130), em estudo 

realizado no âmbito da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, entre janeiro de 2008 a 

dezembro de 2013, em que pese ser alta a taxa de sucesso das ações de improbidade 

administrativa, iniciadas pela atuação do Núcleo de Combate a Corrupção (NCC), já que 

69% são julgadas procedentes, a taxa de eficácia é baixa, uma vez que, das 551 ações 

analisadas, apenas 12% delas transitou em julgado e a sanções estão sendo ou foram 

efetivamente cumpridas, ou seja, 88% não foram eficazes. 

Não obstante a eficiência interna nos NCCs, existem obstáculos externos que 

impedem o efetivo combate à corrupção, sendo, um deles, a morosidade do Poder 
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Judiciário. Das 551 ações ajuizadas, apenas 234 foram julgadas em primeiro grau, ou seja, 

somente 42,5% tiveram o mérito apreciado, sendo esta uma das principais razões que 

contribuem para a baixa taxa de eficácia, segundo Marinho (2014 apud Queiroz, 2018, p. 

131). 

Em abril de 2019 o Ministério Público Federal publicou em seu “site” a 

notícia de que 70,8% dos investigados que firmaram acordos de colaboração premiada 

com Procuradoria Geral da República, e homologados pelo STF, são empresários. Por 

outro lado, apenas 2,3% são políticos. Juntos, os 216 colaboradores se comprometeram 

ao pagamento de cerca de 1,3 bilhão, somente em multas extrapenais, segundo dados 

obtidos do Sistema de Monitoramento de Colaborações (Simco).  

Percebe-se, portanto, que os acordos de colaboração premiada são mais 

efetivos, na medida em que garantem, de maneira célere, o ressarcimento ao erário, se 

comparados, por exemplo, à ação civil por improbidade administrativa, que enfrenta a 

morosidade do judiciário. Além disso, verifica-se que a criação de mecanismos de 

controle, como o Simco, viabiliza o monitoramento do cumprimento integral das 

cláusulas do acordo.  

Segundo o Instituto Não Aceito Corrupção (2017), em pesquisa realizada pelo 

próprio instituto em parceria com a Associação Brasileira de Jurimetria, tal entendimento 

resta demonstrado. As entidades analisaram o Cadastro Nacional de Condenados por Ato 

de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI), do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e verificaram que dos 6.806 processos judiciais 

julgados entre 1995 e julho de 2016, houve 11.607 condenações definitivas por 

improbidade administrativa, sendo, 93,3% de pessoas físicas e 6,7% de pessoas jurídicas. 

Ainda, das pessoas físicas condenadas, 76,7% são funcionários públicos e 23,3% são 

particulares e 77% tramitou na justiça estadual e 23% na justiça federal. O tempo médio 

das ações, nas suas esferas judiciais, foi de 6 anos e 1 mês. 

Nesse diapasão, a pesquisa informa, ainda, que as condenações definitivas 

retornaram R$3,208 bilhões aos cofres públicos, sendo R$1,525 bilhão de ressarcimento 

ao erário, R$1,557 bilhão em multas e R$126,782 milhões em bens confiscados. 

Ou seja, a análise tomou por base mais de 20 anos de processos envolvendo 

improbidade administrativa, que concluíram pelo ressarcimento de pouco mais de R$3 

bilhões ao erário, isto levando em conta o ressarcimento propriamente dito, as multas e 

os bens confiscados. Em contrapartida, as colaborações premiadas, que sugiram em 2013, 

com a Lei nº 12.850, restituíram, apenas à título de multas extrapenais e em âmbito 
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federal, R$1,3 bilhão até 2019. Ainda, segundo a CFOAB (2020, p. 17), entre 2013 e 

2016, foi possível recuperar, via colaboração premiada, mais de R$10 bilhões. 

Torna-se, patente, portanto, a desproporcionalidade, tanto em relação ao 

tempo de conclusão de cada processo/procedimento, quanto em relação à restituição ao 

erário, quando se compara as ações de improbidade administrativa em relação às ações 

que tem sua resolução por meio da colaboração premiada. 

Outro importante dado levantado pela pesquisa do Instituto Não Aceito 

Corrupção (2017), é que dos R$1,525 bilhão de ressarcimento ao erário, 89,43% foram 

condenações de pessoas físicas, que ressarciram, em média, R$211,087 cada uma.  

Neste sentido, retoma-se o entendimento do MPF, AGU, CFOAB, IGP, e dos 

juristas Fredie Didier Júnior e Daniela Santos Bomfim, para confirmar a efetividade e 

viabilidade da utilização da colaboração premiada, em âmbito civil, por ações civis 

públicas de improbidade administrativa. 

O posicionamento dos órgãos e juristas, em síntese, é de que os acordos 

devem ser utilizados para garantir o real interesse público, ainda que, para atingir tal 

finalidade, faça-se necessário que o Estado abra mão de punir o colaborador, seja pela 

não persecução penal ou pela não persecução civil/patrimonial, ou reduza sua punição. 

É de ver-se, portanto, que o ressarcimento, por pessoa física, segundo 

pesquisa do Instituto Não Aceito Corrupção (2017), é, em média, de R$211,087 mil.  

Em um primeiro momento, tal valor mostra-se relevante, não se cogitando 

abrir mão do patrimônio público, em respeito ao interesse público. Entretanto, levando-

se em consideração o montante total que pode ser ressarcido aos cofres públicos, caso o 

colaborador revele um grande esquema de corrupção perpetuado por determinada 

organização criminosa, o valor pode se revelar, sob outra perspectiva, deveras 

insignificante.  

Os benefícios que podem emanar de um acordo de colaboração podem ser 

exponencialmente maiores do que os concedidos à um único colaborador, com potencial 

para revelar a real dimensão de verbas desviadas/fraudadas.  

Ademais, cumpre enfatizar que os benefícios somente serão concedidos ao 

colaborador caso ele cumpra os requisitos estabelecidos nas leis e resoluções pertinentes 

e comprove tudo o que foi estabelecido no acordo firmado com o Ministério Público. 

Nesse diapasão, é possível concluir que os benefícios alcançados por meio do 

acordo de colaboração premiada sempre serão mais benéficos à sociedade do que ao 

indivíduo colaborador, em termos de ganho e extensão, caso contrário, o Ministério 
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público sequer cogitaria a utilização da colaboração, que só se justifica se as 

circunstancias subjetivas e objetivas forem favoráveis no caso concreto, uma vez que 

devem ser consideradas a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a 

gravidade e a repercussão social do fato criminoso, além da eficácia da contribuição, 

conforme disposto no art. 4º, §1º da Lei nº 12.850/2013. 

Um estudo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2015), intitulado “Lei de 

improbidade administrativa: obstáculos à plena efetividade do combate aos atos de 

improbidade”, pesquisou, entre 2010 e 2013, mais de oito mil ações de improbidade, no 

Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e nos Tribunais 

de Justiça de São Paulo, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Norte. O resultado foi que 

em somente 10% dos processos em que houve condenação, o erário foi ressarcido. Desses 

10%, apenas 4% ocorreu de forma total, o que demonstra a falta de efetividade nestes 

processos, segundo Gomes Júnior (2015 apud CFOAB, 2020, p. 17). 

A CFOAB (2020, p. 18) defende que a colaboração premiada é um 

instrumento rápido e efetivo que serve ao interesse público, uma vez que ressarce ao 

erário, responsabiliza os infratores e apura esquemas criminosos complexos. Neste 

sentido, é ferramenta capaz de apresentar uma resposta efetiva à sociedade, pois, além de 

reduzir o tempo (que levaria a investigação e o processo numa persecução autônoma pelo 

Estado), reduz também os gastos públicos (para combater as organizações criminosas) e 

desafoga o já assoberbado Poder Judiciário, o que impacta positivamente a coletividade. 

Ressalta-se que a colaboração premiada não inviabiliza a atividade 

empresarial, garantindo sua manutenção e, consequentemente, sua função social. A 

empresa tem sua atividade preservada, gerando empregos, tributos e riquezas para a 

comunidade, segundo Frazão (2011, p. 430 apud CFOAB, 2020, p. 18). 

O Conselho Federal complementa, nesse diapasão, sobre o importante papel 

preventivo que o instituto propicia, no que tange à corrupção e à criminalidade 

organizada. As informações trazidas à tona pelo colaborador podem ser cruciais para que 

o Estado conheça dados estratégicos sobre determinada prática, que jamais seriam 

conhecidos se não houvesse o acordo, e possa, a partir disso, formular políticas públicas 

preventivas. 

 

8.3 Pressupostos de efetividade da colaboração premiada 

 

A viabilidade e a efetividade de utilização da colaboração premiada 
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perpassam por duas condições que funcionam como premissas teóricas, quais sejam, a 

atratividade e a segurança jurídica, explica-se. Os acordos devem ser suficientemente 

atrativos, acerca das vantagens oferecidas ao colaborador, fazendo com que ele se sinta 

mais estimulado a colaborar com o Estado do que se manter no esquema criminoso. De 

igual modo, é essencial que haja a segurança jurídica adequada, de modo que garanta 

proteção jurídica concreta ao delator, segundo CFOAB (2020, p. 19). 

Nesse seguimento, a atratividade exige que “os esquemas normativos que 

delimitam o espaço negocial desses acordos levem em conta a existência de um relevante 

sistema de incentivos capaz de impulsionar o criminoso a colaborar com as autoridades 

públicas”, o acordo deve valer a pena, conforme leciona a CFOAB (2020, p. 19). Para 

isso, o Conselho Federal destaca a necessidade de o sistema abranger incentivos positivos 

ao delator, pelos quais serão definidas sanções premiais suficientemente atrativas, 

despertando a vontade de colaborar com a justiça e, incentivos negativos aos que não 

colaboraram, seja por meio da punição, seja pela não concessão ou concessão parcial de 

possíveis benefícios aos que optaram por permanecer na atividade criminosa, utilizando-

se, assim, da teoria dos jogos. 

Esta teoria revela que deve ser feito um arranjo de regras que impulsionem a 

celebração de acordos e criem um ambiente de desestabilização e desconfiança entre os 

membros da organização criminosa. Na medida em que o Estado oferece benefícios ao 

colaborador, está incentivando a não cooperação entre os infratores e incrementando, por 

consequência, motivos para os membros de uma mesma organização desconfiarem-se 

reciprocamente, conforme ensinamento de Taffarello (2017, p. 221 apud CFOAB, 2020, 

p. 20). 

Por outro lado, acerca da segurança jurídica, deve ser observada tanto a ótica 

objetiva, quando à subjetiva. A dimensão objetiva demanda estabilidade e credibilidade 

do ordenamento jurídico, que deve ser coerente e congruente, já a subjetiva demanda 

intangibilidade das cláusulas estabelecidas em acordo, com fundamento no princípio da 

proteção da confiança, segundo o Toffoli (2017).  

Nesse diapasão, verifica-se, no âmbito objetivo, a necessidade de que o 

ordenamento jurídico mantenha um sistema de normas de combate à corrupção que 

dialoguem entre si, de forma congruente, garantindo a confiabilidade, a determinabilidade 

e a calculabilidade nos acordos de colaboração premiada para que sejam, realmente, 

efetivos. Por outro lado, no âmbito subjetivo, o Estado deve garantir que as cláusulas 

estabelecidas no acordo sejam respeitadas integralmente, em observância ao princípio da 
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proteção da confiança legítima, sob pena de esvaziamento do instituto e enfraquecimento 

do combate à corrupção, segundo dispõe CFOAB (2020, p. 21). 

É de ver-se, portanto, que os pressupostos da atratividade e da segurança 

jurídica mantêm uma relação indissociável, na qual quanto menor for a sensação de 

segurança jurídica nos acordos de colaboração premiada, seja na dimensão objetiva ou 

subjetiva, menor será sua atratividade e, consequentemente, contribuirão para a 

perpetuação da corrupção sistêmica que assola o Brasil, conforme entendimento da 

CFOAB (2020, p. 22). 

Diante de tudo quanto exposto, verificam-se os inúmeros benefícios da 

utilização da colaboração premiada, que é um instrumento célere e efetivo no combate à 

corrupção.  

Neste sentido, tendo em vista que a Lei nº 12.850/2013, que regulamenta a 

colaboração premiada, juntamente com a Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de 

improbidade administrativa, compõem o microssistema de combate a corrupção, é 

imprescindível que haja a comunicação das normas, pela teoria do diálogo das fontes e 

por analogia, para que seja efetivamente promovida a defesa do patrimônio público e da 

probidade administrativa, tendo como finalidade viabilizar o efetivo ressarcimento ao 

erário e o desmantelamento das organizações criminosas. 

Somente assim, o Estado poderá concretizar o real interesse público, tornando 

efetivo o combate à corrupção no âmbito das ações civis por improbidade administrativa, 

movidas pelo Ministério Público. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019 à Lei nº 8.429/1992 (Lei 

de Improbidade Administrativa), em seu art. 17, §1º, se tornou possível a celebração de 

acordos de não persecução cível, na forma da lei, de forma expressa. Todavia, o artigo 

17-A, que regulamentava tais acordos, foi vetado, deixando, portanto, uma lacuna 

normativa acerca do tema. 

Na busca de solucionar o problema, foi realizada a presente pesquisa, para 

que fosse verificada a possibilidade e efetividade da utilização da colaboração premiada, 

prevista e regulada pela Lei nº 12.850/2013, ferramenta essencial no combate à corrupção, 

no âmbito civil, em ação civil por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério 

Público. 

Em estudo, as ações de improbidade se revelaram demoradas, com tramitação 

demasiadamente morosa perante o poder judiciário, em contrapartida, os acordos de 

colaboração premiada, em qualquer fase do processo ou até mesmo antes dele, 

demonstraram ser ferramentas imprescindíveis para um ressarcimento mais efetivo ao 

erário, de forma célere e que satisfaz o real interesse público, na medida em que 

proporciona o retorno eficaz do Estado à sociedade. 

Cumpre destacar que indisponibilidade do interesse público, não se confunde 

com disponibilidade do patrimônio público ou com a imprescritibilidade da ação de 

ressarcimento ao erário. O patrimônio público pode ser disponível, assim como o 

ressarcimento ao erário pode ser flexibilizado, total ou parcialmente, com o fim de atender 

ao interesse público, excepcionalmente. 

Dessa feita, conclui-se que é possível a utilização do instituto de direito penal 

(colaboração premiada) em âmbito civil, nas ações de improbidade, por meio da analogia 

e o diálogo das fontes, uma vez que não há nenhum impeditivo constitucional ou legal, 

pelo contrário, verificou-se que, na verdade, tanto a lei da colaboração premiada, quanto 

a lei de improbidade administrativa, compõem o microssistema de tutela do patrimônio 

público e do combate à corrupção, de forma que o diálogo entre as normas pode e deve 

ser feito para o alcance do real interesse público, de forma célere e efetiva.  
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