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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br - Email:
prctb13dir@jfpr.jus.br

PETIÇÃO Nº 5016683-68.2016.4.04.7000/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S/A

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de acordo de leniência celebrado entre o MPF e a Andrade Gutierrez
Investimentos em Engenharia S/A, CNPJ 17.027.611/0001-26.

Solicitei esclarecimentos do MPF pelo despacho do evento 3 e que foram
prestados no evento 6.

Determinei o preenchimento de lacuna no acordo, o que foi atendido pela
petição do evento 13.

Decido.

Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos
incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato.

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em
cognição sumária, de um grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro
no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e
controlador é a União Federal.

Em quase todo grande contrato da Petrobras com seus fornecedores, haveria
pagamento de vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrás responsáveis calculada em
bases percentuais.

Parte da propina era ainda direcionada para agentes políticos e partidos
políticos que davam sustentação à nomeação e manutenção no cargo dos dirigentes da
Petrobras.

O esquema criminoso foi inicialmente descoberto a partir de investigação do
escritório de lavagem de Alberto Youssef e especificamente de operação de lavagem de
dinheiro consumada em Londrina/PR.
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Entre as empreiteiras envolvidas, a Andrade Gutierrez. Na ação penal
5036518-76.2015.4.04.7000, dirigentes da empreiteira foram acusados, em síntese, do
pagamento de vantagem indevida a dirigentes da Petrobrás no montante de cerca de R$
243.234.377,61.

No curso daquele processo, alguns dos executivos denunciados, entre eles
pelo menos Elton Negrão de Azevedo Júnior e Otávio Marques de Azevedo (504383-
61.2015.4.04.7000 e 5047381-91.2015.4.04.7000), celebraram acordo de colaboração
premiada com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal.

Informa o MPF que celebrou acordo de leniência com a empresa Andrade
Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A envolvendo fatos investigados na Operação
Lavajato e em outros processos.

O acordo visa colher provas sobre esses crimes, reconhecimento pela
empresa dos ilícitos, e a obtenção de indenização decorrente deles.

Concordou a Andrade Gutierrez em pagar multa de R$ 1.000.000.000,00, com
90% destinada às empresas estatais lesadas pelos crimes e 10% na forma do art. 7º, §1º,
da Lei nº 9.613/1998. A multa  em doze parcelas anuais e iguais no montante de R$
83.333.333,33. O vencimento da primeira ocorreria em 90 dias da homologação deste
acordo. Prevista a incidência da SELIC sobre os valores da data do acordo até o final
pagamento.

Prevê também o acordo a colaboração da empreiteira para esclarecer os
ilícitos e apresentar provas e ainda a implantação de programa de compliance segundo
padrões internacionais da Norma ISO 19600:2014.

Também o compromisso da empreiteira em cessar as atividades ilícitas.

Prevê o acordo que agentes da Andrade Gutierrez possam aderir a este
acordo no prazo de 200 dias da homologação. Como consequência, pelos ilícitos por eles
revelados e desde que cumprido pela empreiteira a sua parte, comprometeu-se o MPF a
não propor ações criminais ou cíveis contra eles.

Agregado ainda ao acordo (evento 13) o compromisso da empresa em fazer
publicar, em no máximo dez dias após a homologação do acordo, informe publicitário nos
principais jornais do país com o reconhecimento de seu envolvimento em ilícitos em
contratos da Petrobrás, com ajustes de licitações e pagamentos de propinas a dirigentes
da estatal, ressalvando que os ilícitos não foram de sua responsabilidade exclusiva, mas
também dos agentes públicos, e a sua intenção, através do acordo de leniência celebrado,
de superar os erros e adotar uma política empresarial voltada à integridade. A redação
definitiva será acertada entre a empresa e o Ministério Público Federal

O acordo é considerado quebrado se não cumpridos os seus termos pela
Andrade Gutierrez ou se esta faltar com a verdade e sonegar provas e informações em
relação aos crimes que são objeto do acordo.

O acordo não abrange os executivos que já firmaram ou vierem a firmar
acordos de colaboração próprios com o Ministério Público Federal.
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No âmbito do Ministério Público Federal, o acordo foi homologado, para efeitos
cíveis, pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (evento 1,
out3).

Pretende o MPF que o acordo seja também homologado por este Juízo.

Já que se pretende a concessão de efeitos jurídicos penais ao acordo, em
processos do âmbito da competência deste Juízo, apropriado pronunciamento deste
julgador.

O acordo de leniência da Lei nº 12.846/2013, que prevê a responsabilização
administrativa e cível de pessoas jurídicas por crimes contra a Administração Pública,
restringe-se às pessoas jurídica, não abrangendo dirigentes, administradores ou
prepostos.

Entretanto, penso que aplicável por analogia in bonan parte o disposto o art.
86, §2º e §6º, da Lei nº 12.529/2011 quanto ao acordo de leniência praticado no âmbito de
crimes contra a concorrência:

"Art. 86.  O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de
leniência, com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1
(um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas
físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que
colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa
colaboração resulte: 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e

II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob
investigação.

(...)

§ 2o  Com relação às pessoas físicas, elas poderão celebrar acordos de leniência desde
que cumpridos os requisitos II, III e IV do § 1o deste artigo.

(...)

§ 6o  Serão estendidos às empresas do mesmo grupo, de fato ou de direito, e aos seus
dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração os efeitos do acordo de
leniência, desde que o firmem em conjunto, respeitadas as condições impostas. 

(...)"

Também autorizada a concessão de perdão judicial ou mesmo a não
propositura de ação penal pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013 em decorrência de
colaboração, desta feita diretamente pelo agente, pessoa natural, do crime.

Os termos do acordo apresentado atendem ao interesse público de obter
informações e provas sobre práticas criminosas e, especialmente, obter valores
necessários à reparação dos crimes perpetrados pela Andrade Gutierrez.

O valor acertado, de R$ 1.000.000.000,00, é bastante expressivo.
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O MPF apresentou esclarecimentos adequados sobre o valor, sendo ainda
consignado que ele não exime a empresa da obrigação de reparar integralmente o dano,
caso constatados prejuízos superiores sofridos pelas vítimas (evento 6).

É ainda razoável o argumento de que a fixação do valor envolveu a natural
barganha entre os participantes do acordo, não sendo possível exigir uma precisão técnica
na definição do montante.

Pode-se questionar a falta de punição proporcional ao crime em decorrência
da leniência, mas trata-se de consequência do acordo e das vantagens obtidas por
ele. Melhor ter informações e provas decorrentes do acordo, que possibilitem a
persecução dos demais envolvidos, do que não ter qualquer elemento probatório e
persecução nenhuma.

Além disso, com o acordo, preserva-se a própria existência da empresa e a
continuidade de suas atividades, o que, apesar dos crimes, encontra justificativa em evitar
os efeitos colaterais negativos na economia e nos empregos por ela gerados, direta ou
indiretamente.

Espera-se, evidentemente, que a homologação sirva como um momento de
clareza para que a empresa não mais se envolva em ilícitos criminais.

Havendo a prática de novos crimes por agentes da Andrade Gutierrez, o
acordo será reputado quebrado em relação ao agente específico e ainda em relação à
Andrade Gutierrez se entendido que praticado em decorrência de política da empresa.

Nessas condições, entendo que o acordo merece homologação.

Ante o exposto, homologo o acordo de leniência firmado entre o Ministério
Público Federal e a empresa Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A, CNPJ
17.027.611/0001-26.

Para extensão do acordo a agentes da empreiteira, deverão ser formulados
requerimentos expressos, com identificação do beneficiado e esclarecimento da
participação no ato e na contribuição prestada.

Autorizo, desde logo, o MPF a utilização da prova colhida através deste
acordo.

Levanto o sigilo sobre os termos do acordo e da homologação.

Não cabe a manutenção de sigilo sobre o próprio conteúdo do acordo e de sua
homologação, o que seria contrário ao princípio da publicidade, aplicável ao processo
judicial e à Administração Pública.

Caberá ao MPF juntá-los nos processos em que pretender utilizar as provas
decorrentes.

Fica, porém, resguardado o sigilo, por ora, sobre as provas que vierem a ser
produzidas, uma vez que podem gerar a necessidade de investigações cuja eficácia
demande o sigilo.
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Mantenho, por ora, o sigilo deste autos em relação a terceiros, sem prejuízo
da publicidade dos termos do acordo e da homologação. Por questão prática, baixo de todo
modo o sigilo anotado para o nível 3.

No prazo fixado, deverá ser depositada a primeira parcela da multa na conta
judicial já aberta (0650.005.00151105-5, evento 11) e também demonstrado o cumprimento
dos demais termos do acordo, inclusive acerca do sistema de compliance.

Intimem-se MPF e a Andrade Gutierrez, na pessoa de seus advogados, desta
decisão. Devem os advogados providenciar com urgência o seu cadastro junto ao eproc
desta Seção Judiciária.

Curitiba, 05 de maio de 2016.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700001916935v3 e
do código CRC ee9be5b3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 05/05/2016 16:35:03
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