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Lei Anticorrupção (Parte IV)
Acordo de Leniência

A Secretaria da Controladoria-Geral

do Estado – SCGE, através da Diretoria de

Controladoria I - DCON I – Coordenadoria

de Orientação e Contas de Governo - COR,

no exercício de sua função, vem por meio

deste boletim informar sobre  o Acordo de

Leniência,  previsto  na  Lei  Estadual  nº

16.309/18,  conhecida  como  Lei

Anticorrupção Estadual, que dispõe sobre a

responsabilização  administrativa  e  civil  de

pessoas  jurídicas  pela  prática  de  atos

contra a administração pública, nacional ou

estrangeira, no âmbito do Poder Executivo

Estadual .

A Lei trata do trâmite da investigação

preliminar;  dos  processos  administrativos

para  apuração  da  responsabilidade;  da

aplicação  das  sanções;  do  recurso

administrativo;  do  acordo  de  leniência;  do

Fundo  Estadual  criado  para  combater  a

corrupção  e  dos  seus  mecanismos  de

prevenção. 

 Acordo de Leniência

O  Estado,  através  da  SCGE  em

conjunto  com  a  PGE,  poderá  celebrar

acordo  de  leniência  com  as  pessoas

jurídicas responsáveis pela prática de atos

lesivos.  Registre-se  que  o   Ministério

Público  Estadual  e  Tribunal  de  Contas

Estadual poderão, a seu critério, participar

da celebração do acordo.

Este  acordo  visa  à  isenção  ou  à

atenuação  das  sanções,  desde  que  a

colaboração com as investigações e com o

Processo  Administrativo  de  Responsabili-

zação  –  PAR  seja  efetiva  e   resulte  na

identificação  dos  demais  envolvidos  na

infração,  obtenção  de  provas,  cooperação

com as  investigações  e  comprometimento

da  pessoa  jurídica  na  implementação  de

mecanismos internos de integridade.

Importante salientar que este acordo

não exime a pessoa jurídica da obrigação

de reparar integralmente o dano causado. 

Prazo

A  proposta  do  acordo  poderá  ser

feita  até  a  conclusão  do  relatório  final  do

PAR. 

A fase de negociação pode durar até

60  dias  contados  da  apresentação  da

proposta  e  pode ser  prorrogado  mediante



justificativa.

Comissão

Após  apresentada  a  proposta  do

acordo,  o  Secretário  da  SCGE,  por

despacho,  designará  comissão

responsável pela condução composta de,

no  mínimo,  2  (dois)  servidores  públicos

estáveis  e  por  1  (um)  membro da  PGE

indicado  pelo  Procurador-Geral  do

Estado.

A comissão poderá ser  composta

por  servidor  estável  ou  empregado

permanente do órgão ou entidade lesada,

cuja indicação poderá ser solicitada pelo

Secretário da SCGE.

Consequências

A  celebração  do  acordo  de

leniência poderá:

➢ Isentar  a  sanção  da  publicação

extraordinária da decisão condenatória e

das sanções restritivas do direito de licitar

e contratar;

➢ Reduzir, em até 2/3 (dois terços), as

multas previstas no inciso I do art. 6º da

Lei nº 12.846/13;

➢ Reduzir até 100% (cem por cento) da

multa, se for a primeira pessoa a firmar o

acordo;

➢ Reduzir até 1/3 (um terço) da multa,

quando a proposta for apresentada após

ciência,  pela  pessoa  jurídica,  da

instauração  da  comissão  do  Processo

Administrativo de Responsabilização.

Conteúdo

O  art.  49,  da  Lei  Estadual  nº

16.309/18,  descreve  o  que  deve  conter  no

acordo.

"Art.  49.  Do  acordo  de  leniência  constará

obrigatoriamente:

I  -  a  identificação  completa  da  pessoa

jurídica  e  de  seus  representantes  legais,

acompanhada da documentação pertinente;

II  -  a  descrição  da  prática  denunciada,

incluindo  a  identificação  dos  participantes

que a pessoa jurídica tenha conhecimento e

relato de suas respectivas participações no

suposto  ilícito,  com  a  individualização  das

condutas;

III  -  a confissão da participação da pessoa

jurídica  no  suposto  ilícito,  com  a

individualização de sua conduta;

IV  -  a  declaração  da  pessoa  jurídica  no

sentido de ter cessado completamente o seu

envolvimento no suposto ilícito,  antes ou a

partir da data da propositura do acordo;

V - a lista com os documentos fornecidos ou

que a pessoa jurídica se obriga a fornecer

com o intuito de demonstrar a existência da

prática denunciada, com o prazo para a sua

disponibilização,  que  serão  devolvidos

quando não ocorrer a celebração do acordo,

não  permanecendo  cópias  em  poder  dos

órgãos celebrantes;

VI  -  a  obrigação  da  pessoa  jurídica  em

cooperar plena e permanentemente com as

investigações  e  com  o  processo

administrativo,  comparecendo,  sob  suas



expensas,  sempre  que  solicitada,  a

todos  os  atos  processuais,  até  seu

encerramento;

VII - o percentual em que será reduzida

a  multa,  bem  como  a  indicação  das

demais sanções que serão isentas ou

atenuadas  e  qual  grau  de  atenuação,

caso  a  pessoa  jurídica  cumpra  suas

obrigações no acordo;

VIII  -  a  previsão  de  que  o  não

cumprimento, pela pessoa jurídica, das

obrigações  previstas  no  acordo  de

leniência  resultará  na  perda  dos

benefícios previstos no § 2º do art. 16

da Lei Federal nº 12.846, de 2013;

IX  -  a  natureza  de  título  executivo

extrajudicial  do instrumento do acordo,

nos  termos  do  Código  de  Processo

Civil;

X  -  a  adoção,  aplicação  ou

aperfeiçoamento  de  programa  de

integridade,  conforme  os  parâmetros

estabelecidos em decreto;

XI  -  o  prazo  e  a  forma  de

acompanhamento,  pela  SCGE,  do

cumprimento  das  condições  nele

estabelecidas; e

XII - as demais condições que a SCGE

considere necessárias para assegurar a

efetividade  da  colaboração  e  o

resultado útil do processo.”

Descumprimento do acordo

Digno  de  nota,  que  o

descumprimento  do  acordo  de  leniência

terá as seguintes consequências:

I  -  impedimento  da  pessoa  jurídica  de

participar de novo acordo por 3 (três) anos, e

ainda  perder  os  benefícios  que  obteve  em

razão da celebração;

II – a SCGE fará constar o ocorrido nos autos

do PAR;

III  –  a  pessoa jurídica não poderá desfrutar

dos  benefícios  em  razão  da  celebração  do

acordo de leniência previstos na Lei Federal n

12.846/2013;

IV  –  o  fato  será  comunicado  ao  MPE e/ou

TCE-PE;

V  –  o  PAR,  referente  aos  atos  e  fatos

incluídos no acordo, será retomado;

VI – será cobrado o valor integral da multa;

VII – a SCGE fará constar o descumprimento

do acordo no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas  –  CNEP  e  no  Cadastro  de

Formecedores do Estado de PE – CADFOR.

Demais  orientações  que  se  façam

necessárias,  a  DCON  I/  COR,  coloca-se  à

disposição  através  do  sistema:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

