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PROPINA

Decisões equivocadas = prejuízos astronômicos!







PORÉM, EM ALGUNS 
PAÍSES, MESMO 
DEPOIS DA PUNIÇÃO, 
O CRIME COMPENSA. 
• Punições brandas
• Fica com o produto 

do ilícito



“A decisão de cometer ou não o crime
resultaria de um processo de
maximização da utilidade esperada,
em que o indivíduo confrontaria, de
um lado, os potenciais ganhos
resultantes da ação criminosa, o valor
da punição e as probabilidades de
detenção e aprisionamento associadas
e, de outro, o custo de oportunidade
de cometer crimes”
Gary Becker – Nobel de Economia 1992

“A decisão de cometer ou não o crime
resultaria de um processo de
maximização da utilidade esperada,
em que o indivíduo confrontaria, de
um lado, os potenciais ganhos
resultantes da ação criminosa, o valor
da punição e as probabilidades de
detenção e aprisionamento associadas
e, de outro, o custo de oportunidade
de cometer crimes”
Gary Becker – Nobel de Economia 1992



Se comprometeu a 
devolver 

US$ 97 milhões

Já devolveu 

R$ 180 milhões 
recebidos de 
propina

Ação Penal, Processo 

5075916-64.2014.404.7000

PEDRO BARUSCO
Ex-Gerente de Serviços da Petrobras



Sem combater os mecanismos que permitem as 
fraudes, o dinheiro dos pagadores de impostos 
nunca será suficiente para desenvolver o País



1 Sistema administrativo

Independência das instâncias

“O ajuizamento de ação civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas

da União para instaurar a tomada de contas especial e condenar o responsável a
ressarcir ao erário os valores indevidamente percebidos. Independência entre as
instâncias civil, administrativa e penal” (STF, Tribunal Pleno, MS 25.880, Rel. Min. Eros
Grau).
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1.1 Controle Externo
Lei Federal 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU)

Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o 

responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de 
mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o 
instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de 
execução.

Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a 

inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 
Administração Pública Federal.
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2 Previsão legal dos Acordos de 
Leniência

Art. 1º da Lei 12.846/2013

Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional
ou estrangeira.

Art. 16 da Lei 12.846/2013

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá

celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela
prática dos atos previstos nesta Lei [atos de corrupção] que colaborem
efetivamente com as investigações e o processo administrativo, (...)
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2.1 REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO

Art. 16 da Lei 12.846/2013: § 1º O acordo de que trata o caput
somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:

• I - a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em 
cooperar para a apuração do ato ilícito;

• II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração (...);

• III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, (...)
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2.2 No âmbito do Poder Executivo Federal, o
Órgão competente é a CGU

Art. 16, § 10:

A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os

acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no
caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.

Art. 3º

A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade

individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa
natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.
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2.3 Vantagens proporcionadas pelos Acordos 
de Leniência

Art. 16 ..... § 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das 

sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 

(dois terços) o valor da multa aplicável.

Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do 
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem 

auferida, quando for possível sua estimação; (...)
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2.4. Efeitos dos acordos de leniência sobre os
processos da competência do TCU

• O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 

integralmente o dano ao erário (art. 16, § 3º, da Lei Anticorrupção).

• Permanece intacta a competência do TCU para identificar danos, quantificar 

débitos e condenar responsáveis.

• Permanece intacta a competência do TCU para declarar a inidoneidade das 
empresas cujo ato de corrupção tenha sido a fraude à licitação
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2.5 Independência das instâncias: CGU - MPF

• Os acordos de leniência celebrados pela CGU encerram a discussão exclusivamente 

no âmbito administrativo. 

• A via jurisdicional permanecerá aberta caso algum legitimado (v.g. o Ministério 
Público) entenda que o acordo de leniência foi insuficiente.
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2.6 Independência das instâncias: CGU - TCU

• Prevalência do controle externo na quantificação do dano

• O TCU tem primazia constitucional sobre a CGU na quantificação do dano e na 
imputação de responsabilidades.

• A via da tomada de contas especial permanecerá aberta caso o TCU entenda que o 

acordo de leniência foi insuficiente.
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3.1. ELABORAÇÃO DA IN 74/2015

• O Plenário do TCU aprovou, em 2015, a Instrução Normativa nº 74, que “Dispõe 
sobre a fiscalização do Tribunal de Contas da União, com base no art. 3º da Lei n.º 
8.443/1992, quanto à organização do processo de celebração de acordo de leniência 
pela administração pública federal, nos termos da Lei 12.846/2013”

• A fiscalização se desenvolve em 5 etapas.
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4.1. ACÓRDÃO 483/2017-TCU-PLENÁRIO

Empresas que praticaram fraude à licitação e não colaboraram com as investigações:

– O Plenário do TCU declarou a inidoneidade de 4 grandes empresas para participar de 
licitações na Administração Pública Federal por 5 anos

Empresas que colaboram com as investigações do MPF:

– O Plenário do TCU sobrestou a apreciação da aplicação da sanção de inidoneidade de 
outras 3 empresas em virtude da contribuição delas junto ao MPF (Operação Lava 
Jato)
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ACÓRDÃO 483/2017-TCU-PLENÁRIO (Min. Relator Bruno Dantas)

ANÁLISE SOBRE FRAUDE À LICITAÇÃO 



Condição para manutenção dos benefícios:

– A manutenção do sobrestamento  mencionado depende da apresentação, pelo MPF, 
de compromisso firmado pelas empresas para que sejam especificadas as medidas 

de colaboração que possam contribuir com os respectivos processos de controle 

externo deste Tribunal.

– O Tribunal deliberará sobre possíveis sanções premiais a serem concedidas, 
conforme o caso.
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ACÓRDÃO 483/2017-TCU-PLENÁRIO (Min. Relator Bruno Dantas)

4.1. ACÓRDÃO 483/2017-TCU-PLENÁRIO
ANÁLISE SOBRE FRAUDE À LICITAÇÃO 



Em razão de indícios de superfaturamentos

– Para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, o Plenário do TCU 
decretou cautelarmente, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens de ex-
gestores da Valec 

Empresas que colaboram com as investigações do MPF:

– O plenário deixou assente à empresa leniente que eventual colaboração para 

ressarcimento dos débitos pode levar o TCU a considerar a aplicação de benefícios à 
empresa na ocasião do julgamento do mérito da TCE
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ACÓRDÃO 1831/2017-TCU-PLENÁRIO (Min. Benjamin Zymler)

4.2. ACÓRDÃO 1831/2017-TCU-PLENÁRIO
ANÁLISE SOBRE SUPERFATURAMENTOS EM OBRA FERROVIÁRIA



Trabalhos da SeinfraOperações

1 – Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário (Ministro Benjamin

Zymler): estudo econométrico que calculou, de forma estimativa,

os danos causados pelo cartel de empreiteiras aos cofres da

Petrobras, da ordem de 17% de perda de desconto nas licitações,

representando mais de R$ 29 bilhões (em apenas três diretorias

da companhia); o estudo serviu de base metodológica para ações

judiciais de ressarcimento propostas pela AGU;

2 – Acórdão 1.583/2016-TCU-Plenário (Ministro Benjamin

Zymler): representação objetivando responsabilização de pessoas

físicas e jurídicas pelas fraudes ocorridas nas licitações da

Refinaria Abreu e Lima/PE (RNEST), conforme evidências trazidas

pela Operação Lava Jato e acordos de leniência com o CADE;

proposição da sanção de inidoneidade para as 16 empresas que

participavam do cartel.





Trabalhos da SeinfraOperações
3 - Acórdão 483/2017-TCU-Plenário (Ministro Bruno Dantas):

decisão paradigma que declarou quatro empresas como

inidôneas, em face das fraudes à licitação da montagem

eletromecânica da usina nuclear de Angra 3; contudo, a decisão

suspendeu, a pedido do MPF, a sanção para outras três empresas,

as quais sinalizaram com a possibilidade de cooperar com o TCU

no cálculo e ressarcimento dos danos ao erário; discussão acerca

das chamadas “sanções premiais” do TCU às pessoas jurídicas

colaboradoras (ex.: redução do tempo de inidoneidade, redução

da multa/juros, possibilidade de parcelamento do débito de

acordo com a capacidade de pagamento, benefício de ordem,

cobrando primeiro das empresas não colaboradoras etc.); a

decisão norteou o julgamento em outros casos concretos (ex.:

Acórdãos 632, 1083, 1348, 1831, 2014, todos de 2017/TCU-

Plenário);





Trabalhos da SeinfraOperações

7 - Acórdão 874/2018-TCU-Plenário (Ministro Bruno Dantas):

Anulado contrato da Andrade Gutierrez nas obras civis da usina

nuclear de Angra 3 pela Eletronuclear devido a superfaturamento e

fraudes na execução (Operações Radioatividade, Pripyat e

Irmandade – Núcleo Lava Jato MPF-RJ). Indisponibilidade cautelar

de bens. Conversão em Tomada de Contas especial (dano calculado

em mais de R$ 500 milhões). Deixou assente que, a depender do

grau de efetividade das medidas ofertadas pela empresa leniente

em compromisso firmado com o poder público, o TCU poderá

deliberar sobre possíveis sanções premiais a serem concedidas.



INSTRUÇÃO NORMATIVA 
74/2015

LEGITIMIDADE

LEGALIDADE

ECONOMICIDADE

TCU E OS ACORDOS DE 
LENIÊNCIA



Ação mais recente da parceria TCU e MPF:

Cessão de Servidores da SeinfraOperações e 
da Secex-PR para atuarem na Força-Tarefa da 

Operação Lava Jato em Curitiba-PR


