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ACÓRDÃO Nº tagNumAcordao – TCU – tagColegiado 

 
1. Processo nº TC 002.651/2015-7  
1.1. Apensos: TC 009.439/2013-7; TC 000.901/2014-8; TC 012.448/2016-8 
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria 
3. Responsáveis: Othon Luiz Pinheiro da Silva (135.734.037-00); Luiz Antonio Amorim Soares            
(546.971.157-91); José Eduardo Brayner Costa Mattos (299.885.787-68); Luiz Manuel Amaral          
Messias (101.581.707-68); Otávio Marques de Azevedo (129.364.566-49); Flavio David Barra          
(533.853.226-34); Clóvis Renato Numa Peixoto Primo (310.592.440-04); Rogério Nora de Sá           
(189.039.917-53); Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho (337.882.437-91); Andrade Gutierrez         
Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94) 
4. Órgãos/Entidades: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Comissão Nacional de Energia Nuclear;           
Eletrobrás Termonuclear S.A. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas 
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva            
(manifestação oral) 
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura          
(SeinfraOperações). 
8. Representação legal:  
8.1. José Renato Pinto da Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica.  
8.2. Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF) e outros, representando Eletrobrás            
Termonuclear S.A. 
8.3. Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF) e outros, representando Centrais          
Elétricas Brasileiras S.A. 
8.4. Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Andrade Gutierrez            
Engenharia S.A.  
 
9. Acórdão: 

VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada na Eletrobras           
Termonuclear S.A. (Eletronuclear), com o objetivo de fiscalizar as obras civis da Usina Termonuclear              
de Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do             
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

1.1.comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do           
Congresso Nacional que a Eletronuclear informou ter anulado o Contrato NCO 223/83, pactuado com              
a construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A, motivo pelo qual os achados de “III.1. Sobrepreço e               
Superfaturamento das Obras Civis” e “III.2. Gestão Fraudulenta do Contrato” devem ser            
reclassificados de IGP para IGC; 

1.2.decretar, cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c os arts.               
273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens da                  
empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (CNPJ 17.262.213/0001-94), devendo esta medida          
alcançar os bens considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em             
apuração, no valor original de R$ 290.613.598,39 (duzentos e noventa milhões, seiscentos e treze mil,               
quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos - data-base 1/7/2008), que resulta no                 
montante atualizado de R$ 508.341.306,30 (quinhentos e oito milhões, trezentos e quarenta e um mil,               
trezentos e seis reais e trinta centavos - atualizado até 25/4/2018), ressalvados os bens financeiros               
necessários à manutenção das atividades operacionais da pessoa jurídica; 

1.3.considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta             
deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 
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1.4.nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de               
até 15 (quinze) dias, sem efeito suspensivo, à empresa para que se pronuncie, caso queira, a respeito da                  
adoção da medida cautelar referida no item 9.21 retro, informando-lhe que, no âmbito da respectiva               
resposta à oitiva, fica, desde já, franqueada a possibilidade de serem indicados os bens considerados               
essenciais à manutenção das suas atividades, acompanhados das devidas justificativas; 

1.5.converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art.             
47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RITCU, na qual deverá ser analisada, de forma conclusiva, o                   
débito associado à irregularidade “III.1. Sobrepreço e Superfaturamento das Obras Civis”, e a             
irregularidade “III.2. Gestão Fraudulenta do Contrato”, delimitando a responsabilização dos agentes e            
o montante do dano causado ao erário; 

1.6.determinar à controladora Eletrobras, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que             
encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.6.1. todos os procedimentos de apuração de ilícitos e providências administrativas e           
judiciais decorrentes da anulação do Contrato NCO 223/83, informando, também, se foram aplicadas             
sanções à luz da Lei 8.666/1993; 

1.6.2. todos os relatórios produzidos pela Comissão Independente de Investigação, pelo          
processo administrativo interno da Eletronuclear, pelas consultorias independentes Hogan Lovells,          
Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. e outras que porventura tenham sido contratadas para apurar indícios              
de irregularidade abrangendo as obras civis de Angra 3; 

1.7.remeter cópia das peças 188, 195, 196, 199, 200, 201, 207, 227, 228, 249, 251, 254,                
255, 258, 281, 282 e 292 destes autos ao processo de acompanhamento apartado a ser criado no âmbito                  
do subitem 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário para tratar da irregularidade “III.3, Gestão            
Temerária do Empreendimento”; 

1.8.determinar à SeinfraOperações que adote os procedimentos cabíveis para a obtenção           
das seguintes informações, solicitando o apoio da Advocacia-Geral da União para requerê-las,            
inclusive judicialmente, se necessário:  

1.8.1. identificação da cadeia acionária da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A.,          
inclusive da holding e seus respectivos controladores, com vistas a alcançá-los por meio do instituto da                
desconsideração da personalidade jurídica;  

1.8.2. valores que foram distribuídos, desde o ano de 2009, a cada acionista, seja a título               
de dividendos, operações de mútuos, redução de capital com distribuição de valores, pagamento de              
royalties ou qualquer outra operação que, essencialmente, represente distribuição de valores entre as             
partes do mesmo grupo; 

1.9.deixar 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; 

1.10. recomendar ao comitê, criado consoante Comunicação da Presidência de         
12/7/2017, com o objetivo de viabilizar os acordos de leniência firmados no âmbito da União, que                
avalie a conveniência de elaborar uma norma interna específica para potencializar as formas de              
cooperação dos jurisdicionados para o deslinde efetivo e tempestivo dos processos relevantes em curso              
no Tribunal de Contas, estabelecendo normas e critérios minimamente objetivos, inclusive quanto às             
possíveis sanções premiais, conjugando, sobretudo, a segurança jurídica e o interesse público; 

1.11. encaminhar cópia deste acórdão à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no           
Rio de Janeiro, Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da             
Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná,               
ao Juiz Federal Titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao Juiz Federal Titular da 13ª                   
Vara Federal de Curitiba, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União             
(CGU), à Eletronuclear, à Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia (art. 198 do Regimento                
Interno do TCU), para medidas consideradas cabíveis; e 
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1.12. dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 
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