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PROCESSO N.° 0010230-31.2014.5.15.0079 

Aos dezesSeis dias do mês de Março do ano de 2017, às 16h00, na 
Sala de Audiências da SDC, situada no 3° andar do edifício-sede deste Tribunal, 
Campinas/SP, por ordem do Exmo. Desembargador Relator Dr. Edison dos Santos 
Pelegrini, foram apregoados os litigantes: 

AUTOR: Ministério Público do Trabalho da 15° Região 
RÉU: 	Construtorá Norberto Odebrecht S/A 

Odebrecht Serviços de Exportação S/A 
Odebrecht Agroindustrial S/A 

Comparece o Ministério Público do Trabalho da 15° Região 
representado pelos D. Procuradores, Dr. Ronaldo José de Lira, Dr. Fábio Messias 
Vieira e Dr. Rafael de Araújo Gomes. 

Comparecem as reclamadas, representadas pela preposta Sra. 
Natalia Silva de Brito, RG 44039888 SSP/SP. Presente a Dra. Joana Paula Gonçalves 
Menezes Batista, OAB/BA 14816, acOmpanhada pelo Dr. Luiz Carlos Amorim 
Robortella, OAB/SP 25027, e Dr. Nelson Mannrich, OAB/SP n°36199. 

Comparece a empresa Biocom — Companhia de. Bioenergia de 
Angola Lda., representada pela preposta Sra. Natalia Silva de Brito, RG 44039888 
SSP/SP, com Carta de Preposição, requerendo prazo para juntada de Procuração e 
instrumentos sociais. Defiro o prazo de 10 dias para ajuntada da documentação. 

Comparece o Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal, Dr. 
Fernando da Silva Borges. 

Comparece o Exmo Desembargador Vice-Presidente Judicial, Dr. 
Edmundo Fraga Lopeá. 

Comparece o Exmo. Desembargador Dr. 'Eduardo Benedito de , 
Oliveira Zanella. 

Neste ato os patronos das rés requerem a integração à lide da 
empresa Biocom — Companhia de Bioenergia de Angola Lda., inclusive para responder, 
solidariamente pelo acordo. Defiro. • 

O Ministério Público do Trabalho reitera as manifestações anteriores 
no sentido, de que a prova dos autos atestou que no curso da obra, a empresa 
Odebrecht Agroindustrial S/A se tornou a proprietária da Usina Biocom - Companhia 
de Bioenergia de Angola. 

- 	As empresas decláram que: 
O MPT propôs a Ação Civil Pública n. 10230-31.2014.5.15.0079 ("ACP") 
perante a 2° Vara do Trabalho em Araraquara, ora em fase recursal junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, em face de Construtora Norberto 
Odebrecht S/A, Odebrecht Serviços de Exportação S/A e Odebrecht 
Agroindustrial S/A; 
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Na referida ACP, o MPT pleiteou, em síntese, cominação das Rés em 
obrigações de fazer e de não fazer, bem como indenizações por danos morais 
coletivos por suposta contratação irregular e igualmente suposta submissão de 
trabalhadores à condição análoga a de escravo, dentre outros fatos tidos por 
correlacionados, na implantação da usina de açúcar., etanol e co-geração de 
energia elétrica denominada BIOCOM, localizada em Angola, ora integrada à 
lide. A Odebrecht Agroindustrial S/A não reconhece. vínculo/propriedade com a 
BIOCOM; 

As Rés não aceitam, não praticam, nem praticaram, qúaisquer atos de violação 
ou usurpação de direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente, os 
direitos à vida, igualdade, dignidade e liberdade, repudiando quaisquer práticas 
que possam caracterizar trabalho análogo à escravidão, tráfico nacional e/ou 
tráfico internacional de pessoas, notadamente as condutas que lhes são 
imputadas na ACP como violadoras de regras e princípios que regem as 
relações de trabalho. Não obstante, as Rés reconhecem que têm sofrido, pelo 
fato da ação, prejuízos de ordem reputacional, comercial e financeira que 
afetam seus negócios negativamente. 

Como forma de manter as relações comerciais e financeiras estabelecidas no 
âmbito de cada um de seus negócios, bem como para garantir sua 
manutenção nos respectivos mercados de atuação, cessando qualquer 
questionamento sobre eventuais práticas impróprias no âmbito de suas 
relações trabalhistas è, ainda, como forma de garantir também formalmente ao 
MPT a manutenção .do estrito cumprimento da legislação, as empresas têm 
interesse em cessar definitivamente o litígio ora em curso, mediante celebração 
do presente Acordo." 

APÓS DEBATES, AS PARTES SE CONCILIAM NAS SEGUINTES 
CONDIÇÕES: as empresas, solidariamente, para quitação da indenização pleiteada 
na inicial, pagarão a importância total de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
em 12 parcelas semestrais de R$2.500.000,00 cada, vencíveis nas seguintes datas: 
10/7/2017, 10/1/2018, 10/7/2018, 10/01/2019, 10/07/2019; 10/01/2020, 10/07/2020, 
10/01/2021, 10/7/2021, 10/1/2022, 10/7/2022 e 10/1/2023. Caso as datas recaiam em 
sábados, domingos ou feriados o pagamento recairá no próximo dia útil subseqüente. 

Além' disso, as empresas assumem solidariamente as seguintes 
obrigações: 

	

1.1. 	Jamais vir a realizar, promover, estimular ou contribuir com a 
submissão de trabalhadores à condição análoga à de escravo, sob pena de 
multa no importe de R$100.600,00, por trabalhador; 

	

- 12. 	Jamais vir a realizar, promover, estimular ou contribuir com aliciamento 
nacional e/ou internacional de trabalhadores, sob pena de multa, no importe 
R$100.000,00, por trabalhador; 
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1.3. Não utilizar em seus empreendimentos no exterior mão de obra contratada 
no Brasil mediante contrato de trabalho enviado ao país estrangeiro sem o 
visto de trabalho já concedido pelo governo do local, sob pena de multa, no 
importe de R$60.000,00, por trabalhador; 

1.4. Não realizar, promover; contribuir ou se aproveitar 'da intermediação de 
*mão .de obra (marchandage), inclusive com o envolvimento de aliciadores; 
Intel-mediadores ou "gatos", em desacordo com a lei, salvo em caso de 
trabalho temporário, com os contornos admitidos pela Lei 6019 e de serviço de 
facilitação à colocação no mercado de trabalho realizados pelo SINE (Sistema 
Nacional de Empregos) sob pena de multa, no importe de R$50.000,00, por 
trabalhador; 

1.5. 	As empresas poderão, tendo disponibilidade financeira, antecipar o 
pagamento das obrigações previstas neste acordo, hipótese em que referida 
antecipação produzirá seus regulares efeitos para fins de cumprimento do 
presente Acordo. 

O presente Acordo é celebrado de forma irrev.ogável e irretratável e 
possúi abrangência nacional. 

Os valores de cada parcela deverão ser depositados em conta judicial à 
disposição do. Juízo de Origem, em conta judicial da Caixa Econõrnida Federal e em 
conta judicial do Banco do Brasil S/A de forma alternada, a começar pelo Banco do 
Brasil. 

Os valores serão destinados a, projetos, initiativas ou dampanhas 
que revertam em benefício da coletividade, mediante aprovação conjunta do Ministério 
Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região. 

Cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) , em caso de 
inadimplemento ou mora, em relação a cada parcela eventualmente em atraso. 

As partes esclarecem, para fins de contribuições previdenciárias, que 
a totalidade do acordo se refere a verba de natureza. indenizatória (dano moral 
coletivo). 

Nãd são devidas contribuições previdenciárias, diante da natureza 
jurídica das parcelas que são objeto do acordo. 

HOMOLOGA-SE o acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Custas já satisfeitas. 

Libere-se, oportunamente, às reclamadas, os respectivos depósitos 
recursais. 

Cientes. Nada mais. 
Audiência iniciada às 16h00 e encerrada s 22h37min. 
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