
Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Relator do

Processo nO 007.527/2014-4

A UNIÃO, por intermédio de sua Advogada-Geral (artigo 131 da

Constituição Federal e §§ I° e 2° do artigo 4° da Lei Complementar n° 73, de

10 de fevereiro de 1993), vem, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:

I. Conforme divulgado pelo Secretário de Controle Externo da

Administração Indireta do TCU no Estado do Rio de Janeiro, Carlos Borges

Teixeira, em audiência pública conjunta ocorrida na data de ontem na

Câmara dos Deputados', a área técnica dessa Corte de Contas teria apurado

a potencial ocorrência de prejuízos aos cofres públicos federais, oriundos de

. práticas ilícitas efetuadas pela empresa JBS, da ordem de 850 milhões de

reais.

1 Disponfvel em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticiasfradio/materias/RAOIOAGENON536621- .
TCU-APONTA-INOICIOS-OE·lRREGULARIDADES·EM.QPERACOES-DO-BNDES-eOM·GRUPO·JBS.html
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2. Igualmente, há notícias que dão conta de que a referida empresa estaria

em avançado processo de desfazimento de bens no país'.

3. Esta Advocacia-Geral da União, por sua vez, detém competência

constitucional para representar judicial e extrajudicíalmente a União, nos

termos do conteúdo inserto no art. 131 da Constituição da República. Nesse

sentido, como eventual ação de ressarcimento dos cofres públicos federais

ficará a cargo desta Instituição, tais medidas poderão restar frustradas caso

não sejam resguardados bens suficientes para a efetiva recomposição do

erário.

4. Dessa forma, vem a União requerer, com amparo no disposto no art. 274

do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que o Plenário dessa

Casa avalie, no exercício de suas competências legais, a possibilidade de

decretar imediatamente, pelo prazo legal, a cautelar de indisponibilidade de

bens dos responsáveis ídentificados neste procedimento de apuração (ou em

procedimentos dele decorrentes - Acórdão TCU nO 3011/20 15-Plenário), em

montante suficiente para a obtenção futura do integral ressarcimento dos

danos causados ao erário.

5. Tal medida, ressalta-se, é imprescindível para a proteção do erário federal,

independentemente de eventual ajuste firmado em acordo celebrado pela

empresa junto ao Ministério Público Federal, mormente considerando que

seus eventuais termos não elidem a competência da União para avaliação da

extensão do dano integral causado aos cofres públicos federais, bem como

2 A tftulo meramente exemplificativo, citem-se as seguintes noticias:
http:Uwwwl.folha.uol.com.brlmercadoI2017/06/1894586-donos-da-jbs-busçam-obter-r-lS-bl.-eorn
venda-de-atlvos.shtml
http:Uwww.valor.com.brlasro/S011806/venda-da-moy-par1c-e-maior-aposta
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para o ajuizamento das ações decorrentes, nos tennos das Leis nO 8.429/1992

e nO 12.846/2013.

6. Por fim, requer a União seja franqueado o acesso a esta Advocacia-Geral

da União ao inteiro teor dos autos (e/ou dos procedimentos dele decorrentes

- Acórdão TCU nO 3011/2015-Plenário), para análise das eventuais medidas

judiciais cabíveis, inclusive em sede de tutela de urgência.

Brasília, 21 de junho de 2017.

GRACENUUUA FERNANDES MENDONÇA
Advogada-Geral da União

MARCELO AUGUSTO CARMO DE VASCONCELLOS
Consultor-Geral da União

DANIEL PEREIRA DE FRANCO
Diretor do Dep. de Assuntos Extrajudiciais
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