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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

Dispõe sobre o processo administrativo
sancionador na esfera de atuação do Banco
Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários, altera a Lei nº 4.131, de 3 de
setembro de 1962, a Lei nº 4.829, de 5 de
novembro de 1965, a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, a Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, a Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, a Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, a Lei nº 9.873, de 23 de novembro
de 1999, a Lei nº 10.214, de 27 de março de
2001, a Lei nº 11.371, de 28 de novembro de
2006, a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de
2008, a Lei nº 12.810, de 15 de maio de
2013, a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de
2013, o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro
de 1933, o Decreto-Lei nº 9.025, de 27 de
fevereiro de 1946 e a Medida Provisória nº
2.224, de 4 de setembro de 2001, e dá outras
providências..

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os art. 30 a 33.

JUSTIFICAÇÃO

A disciplinar o processo sancionador na esfera do BACEN e da CVM, a
Medida Provisória 784, numa demonstração clara do mau uso desse instrumento,
disciplinar os acordos de leniência a serem firmados pelo Banco Central do Brasil, “com
pessoas físicas ou jurídicas que confessarem a prática de infração às normas legais ou
regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar”.
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E, nesse sentido, a medida provisória em tela contraria frontalmente o art.
62 da Carta Magna, que veda expressamente que medida provisória trate de matéria penal,
processual penal ou processual civil.
Segundo o Professor Heleno Torres, conforme matéria divulgada pelo
portal Consultor Jurídico1,

"Se acordo de leniência não for entendido como matéria de direito penal
ou de processo penal, sinceramente, acho que serei eu a 'jogar a toalha',
porque aí já não terei como dominar o casuísmo que se instalou no
direito brasileiro",
O professor Heleno Torres questiona, ainda, a possibilidade de o Banco
Central manter em sigilo informações que foram delatadas, nos termos dos ar. 31 e
32:
"Mesmo que seja apresentado como processo administrativo, por meio
desses acordos de leniência crimes serão relatados às autoridades do
Banco Central. E ele não pode se omitir a apresentar essas informações
ao Ministério Público Federal".
Assim, para que a ordem jurídica não seja conspurcada pela indevida
introdução desse mecanismo sem que seja respeitado o rito constitucional adequado – ou
seja, projeto de lei ordinária, com tramitação pelas comissões temáticas de ambas as Casas
do Congresso Nacional, e amplo debate - deve ser suprimida, de plano, a Seção VI do
Capitulo II da Medida Provisória nº 784, que contempla nos art. 30 a 33 o acordo de
leniência.
Sala da Comissão,

de

de 2017

Senador José Pimentel
(PT/CE)

http://www.conjur.com.br/2017-jun-08/mp-governo-permite-banco-central-faca-acordosleniencia
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A própria formulação do art. 30, que encabeça a sequência de dispositivos
que regerão esses acordos, já evidencia sua excessiva abrangência, podendo contemplar
condutas, inclusive, tipificadas como crime, já que sob a esfera de fiscalização do
BACEN.

