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Processo Administrativo Sancionador 

BACEN e CVM

• MPV nº 784/2017

• Lei nº 13.506/2017

• Circular BACEN nº 3.857/2017

• CVM ainda precisa regulamentar a Lei nº 13.506/2017

• CMN ainda precisa regulamentar as operações vedadas das instituições 

financeiras nos termos da Lei nº 13.506/2017
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• Multa, o maior destes valores:

 R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

 O dobro do valor da emissão ou operação irregular.

 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita ou da perda evitada.

 O dobro do prejuízo aos investidores.

 O triplo nos casos de reincidência.

• Termo de Compromisso já existia para a CVM e permanece o mesmo. 

Não importa confissão. Proposta não é sigilosa como no Termo de 

Compromisso do BACEN.

• Dispositivos dos artigos do Acordo Administrativo em Processo de 

Supervisão (Leniência) do BACEN se aplicam também à CVM. 
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• Nova Penalidade CVM:

 Proibição de Contratar por até 5 anos com instituições financeiras 

oficiais e de participar de licitação.

• Penalidades Cumulativas.

• Novo tipo Penal de Manipulação de Mercado:

 Sem o requisito de alterar artificialmente o regular funcionamento 

dos mercados de valores mobiliários.

• Novo Tipo Penal de Insider Trading:

 Insider secundário tipificado.

 Insider primário pena aumentada em 1/3.
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Acordo Administrativo em Processo de 

Supervisão (Leniência)

• Extinção da ação punitiva ou redução de 1/3 à 2/3 da penalidade, no caso do 

primeiro leniente, sendo até 2/3 se o BACEN não souber da infração, e até 1/3 se 

o BACEN souber da infração.

• Redução de até 1/3 da penalidade, no caso dos demais lenientes.

• Confissão é requisito.

• Proposta de acordo sigilosa. Publicação no site do BACEN em até 5 dias da sua 

assinatura.

• Histórico de conduta preparado pelo BACEN.

• Histórico de conduta terá tratamento reservado e não será publicado.

• Decisão por órgão colegiado.

• Efeito estendido para empresas do grupo, administradores e ex-administradores 

envolvidos na infração que firmarem o acordo.

• No caso de administrador ou ex-administrador proporem o acordo, benefícios não 

se estenderão à pessoa jurídica.
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• Lei 13.506/17 é meritória ao dotar o BACEN e a CVM de meios mais efetivos de 

supervisão e fiscalização, bem como meios alternativos para solução de 

controvérsias.

• Lei 13.506/17 causa preocupação por prever:

 Algumas infrações genéricas e tipos infracionais abertos.

 Multas sem critérios específicos de dosimetria previstos em lei.

 Mudanças nos crimes de insider trading e manipulação de mercado sem a 

devida discussão pública.

 Programa de Leniência (acordo administrativo em processo de supervisão) 

que carece de atratividade e previsibilidade.

Confidential Information, Property of TozziniFreire Advogados

Comentários lei nº 13.506/2017



Leniência: a grande 

mudança no Jogo

• Programa revolucionário:

– altera os incentivos dos agentes

– desestabiliza práticas colusivas

– “race to the prosecutor”

• Criado nos EUA em 1978, fracasso até mudanças em 1993:

– Imunidade automática para o primeiro quando não há investigação

– Leniência possível mesmo se já existir investigação

– Todos os indivíduos que cooperarem têm imunidade criminal

• EUA hoje: “most important tool for detecting cartel activity”

• UE: experiência semelhante, sucesso só após mudanças

• Disseminação rápida pelo mundo – dezenas de jurisdições



Leniência na Lei do CADE: 

uma evolução

• Evolução progressiva do programa (criado em 2000)

• Mudanças sempre no sentido de assegurar mais:

– Transparência do processo

– Previsibilidade dos benefícios e obrigações

• Evolução para um processo cada vez menos formal

• Tratamento de informações: confidencialidade da negociação e da

identidade e material do leniente (CADE, todo o processo x STJ, até o fim

da investigação). Em alguns casos o HoC é público: Lava Jato.

• Clareza/ Previsibilidade nas regras: Guia detalhado com todo o

procedimento de leniência



Evolução das Propostas 

de Leniência

Dos 21 AL firmados em 2017, 12 são decorrentes da Lava Jato. 



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

• Oferece imunidade quanto a penalidades em ambas as esferas:

– Administrativa (empresa e indivíduos que cooperarem)

– Criminal (indivíduos)

• Leis 8.137, 8.666, Código Penal (288)

e “demais crimes diretamente

relacionados com a prática de cartel”

• Benefício crucial

Em troca de:

– Cessação da prática

– Confissão

– Cooperação



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

• Só disponível para o primeiro

– Leniência total (sem conhecimento da 

autoridade)

– Parcial (conhecimento prévio): 1/3 a  

2/3

• Objetivo: gerar desconfiança, 

desestabilizando o cartel 

– O que fazer quando a empresa 

descobre uma violação?

• Revolucionou combate a cartéis no Brasil

• Não disponível para práticas unilaterais



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

Autoridade precisa conquistar confiança 

• Cuidados no pedido/concessão de marker: 

- Processo cada vez mais simples de solicitação do marker

– Checagem da disponibilidade ou “fila de espera”

– Apresentação de informações no pedido: “Quem, O que, Quando, Onde”

– Resposta em até 5 dias (muitas vezes no mesmo dia): preocupação da 
autoridade com escopo do marker vs outras negociações / processos.

– Possibilidade de leniência plus



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

• Características da Negociação: 

- Negociação com área especializada dentro do CADE

– Separação da área de investigação

– Consolidação de métodos, critérios, estilos

– Garantia de confidencialidade da negociação

– Entrega de minutas do HoC e documentos obtidos com a investigação 
interna em prazos determinados pela autoridade 

– Possibilidade de desistência até a assinatura

– CADE pode rejeitar o pedido (mais de 50% hoje) 

– Insucesso: nenhum material fica com o CADE e nada pode ser utilizado 
contra a empresa ou compartilhado dentro do CADE

– Confissão só na assinatura do acordo



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

• Dificuldades na Negociação com o CADE: 

• Negociação com CADE quanto a provas e declarações a serem apresentadas

• Cumprimento de prazos da negociação (e volume de informações a serem
apresentadas).

• Indivíduos envolvidos têm que assinar (e confessar) separadamente

• Não protege de outros crimes, como corrupção, e nem da reparação civil



Leniência na Lei 

12.529/11(Lei do CADE)

• Características / Obrigações / Riscos do Acordo:

• Atuação do Ministério Público como interveniente (grupos especializados)

• Obrigação de cooperação continua do Leniente até confirmação pelo Tribunal
do CADE

• Confidencialidade da identidade do leniente e material até o final do
processo

• Risco de ações de reparação em face do leniente quando conhecida sua
identidade

Regra de ouro: Leniente não pode ser 

colocado em situação pior do que outros acusados
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Information contained here in shall not be considered a legal advice.

Note-se que as informações aqui fornecidas são meramente informativas. Esta apresentação
não deverá ser considerada como conselho jurídico. Aconselhamos a consulta direta de
nossos especialistas no que concerne a questões ou matérias específicas.


