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VOTO 

 

Cuidam os autos de auditoria de conformidade realizada na Eletrobras Termonuclear S.A.            
(Eletronuclear ou ETN), com o objetivo de fiscalizar as obras da Usina Termonuclear de Angra 3, no                 
Estado do Rio de Janeiro. 

1. Preliminarmente, considero de relevo pontuar alguns aspectos que permitem uma          
contextualização dos fatos atinentes à matéria em exame. 
2. Iniciadas no começo da década de 80, as obras da usina de Angra 3 foram paralisadas em 1986.                  
Em 2007, o Conselho Nacional de Política Energética decidiu retomar o empreendimento, o que              
efetivamente veio a ocorrer em setembro de 2009, com o reinício das obras civis. Posteriormente,               
novos contratos foram celebrados, a exemplo dos de suprimentos nacionais e estrangeiros, de             
montagem eletromecânica, de projetos, supervisão e gerenciamento de obras, dentre outros. 
3. Em 2015, as obras foram novamente suspensas, em virtude, principalmente, da situação            
financeira da Eletronuclear e da dificuldade de obtenção de financiamento junto ao Banco Nacional de               
Desenvolvimento Social, condição que se agravou com os atrasos e aumentos de custos dos contratos. 
4. Os principais processos em trâmite neste Tribunal que envolvem esse empreendimento são: 
4.1. TC 021.542/2016-3, que trata dos projetos (civis e eletromecânicos), cuja elaboração é objeto             
de contratos firmados com as empresas Engevix e AF Consult; 
4.2. TC 016.991/2015-0 enfoca os contratos de montagem eletromecânica (GAC.T/CT-4500167239         
e GAC.T/CT-4500167242); 
4.3. o presente processo, que trata das obras civis de Angra 3, cuja execução está a cargo da                 
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (Andrade Gutierrez), sob a égide do Contrato NCO-223/83. 
5. Para dar a dimensão da complexidade do histórico da atuação do Tribunal sobre o objeto destes                
autos, transcrevo, em essência, parte do pronunciamento da SeinfraOperações à peça 202: 

“2. As obras civis da unidade nuclear acontecem sob amparo do Contrato NCO-223/83, firmado              
entre a Eletrobras Termonuclear S.A. (ETN) e a Construtora Andrade Gutierrez S.A (AG). Foi              
assinado em 1983, ao valor inicial de Cr$ 26.848.397.542,80 (Cruzeiros), na data-base de março de               
1982. Iniciado em junho de 1984 e paralisado em abril de 1986, tendo sido realizados nesse lapso                 
os serviços de mobilização e instalação de canteiro e cortes de rocha para os blocos de fundação, o                  
contrato permaneceu suspenso até setembro de 2009, ocasião em que foi retomado pelo valor de               
R$ 1.248.553.825,11, na data-base de julho de 2008, conforme termo aditivo de número 23. 

(...) 

6. (...) em 4/7/2007, o Presidente desta Corte de Contas comunicou ao plenário a aprovação, pelo                
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), da retomada da construção da usina.            
Determinou, ainda, seu acompanhamento pela Secretaria da Casa, com trabalhos de campo            
periódicos, visando a apurar, entre outros aspectos, a legalidade, a economicidade e a regularidade              
operacional na condução do empreendimento. 

7. Em cumprimento à determinação perfilhada, o relatório de auditoria fruto da fiscalização             
82/2008 (TC 013.342/2008-0) apontou sobrepreço de R$ 452.818.121,46 ao analisar a proposta de             
retomada das obras pelo valor de R$ 1.270.247.000,00, na data-base de dezembro de 2007 (...). O                
valor total, obtido por atualização monetária realizada pela ETN tomando por base planilha com              
preços cotados em dezembro de 2001, ainda carecia de renegociação com a contratada. 

8. O Acórdão decorrente, 2.049/2008-TCU-Plenário, expediu diversas determinações à ETN, todas           
de caráter preventivo, a serem seguidas na sobredita renegociação. Sobressai o comando para que,              
caso infrutíferas as tratativas com a contratada, fosse realizado novo procedimento licitatório para             
as obras civis. 
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9. A estatal apresentou, então, farto material para exame deste Tribunal. Em síntese, tratava da               
minuta do aditivo contratual a ser celebrado para a retomada da avença, juntamente com              
justificativas para preços unitários dos serviços de natureza ‘nuclear’. O pleito inicial da AG era de                
R$ 1.578.794.483,05, na data-base de julho de 2008. Após ajustes, o valor final das obras foi                
negociado em R$ 1.368.631.291,33. 

(...) 

11. Ao analisar o trabalho da unidade técnica por meio do Acórdão 1.624/2009-Plenário, o TCU               
determinou a redução do valor negociado em, no mínimo, R$ 52.590.000,00, além de outros ajustes               
que acarretariam diminuição adicional. Ordenou tanto ajustes pontuais em cláusulas do contrato            
como, também, que a ETN observasse diversos aspectos durante a execução contratual, entre os              
quais, a necessidade de repactuar preços de serviços com premissas iniciais alteradas, a exemplo de               
brita e areia comerciais versus produzidas em jazida. 

12. Nessa ocasião observou-se que grande parte do sobrepreço remanescente referia-se a despesas             
passíveis de serem comprovadas pela ETN durante a obra, a exemplo de custos de mão de obra                 
indireta, com remuneração sensivelmente superior ao mercado, e do custo do aço para concreto              
armado. 

13. Finalmente, no que concerne à retomada das obras, o Acórdão 2.663/2009-TCU-Plenário            
considerou atendidas as determinações constantes dos subitens 9.1 a 9.4 do aresto anterior,             
responsáveis pela redução imediata de aproximados R$ 120 milhões no valor então negociado com              
a AG, fixando o novo valor contratual em R$ 1.248.553.825,11. Assim, pactuou-se o 23º termo               
aditivo, dando prosseguimento às obras após vinte e três anos de paralisação. 

14. O TCU, então, passou a fiscalizar a execução do empreendimento nos anos seguintes, seguindo               
as determinações emanadas nos Acórdãos 1.624/2009 e 2.750/2011, ambos do Plenário. 

15. Assim, já em 2010 (TC 007.452/2010-1, Fiscobras 2010), estando as obras em estado inicial,               
houve preocupação com atrasos que pudessem ocorrer no contrato de obras civis, bem como com               
seus impactos na relação pactuada entre custos diretos e indiretos. Nessa linha, verifica-se que o               
Acórdão 2.143/2010-TCU-Plenário alertou sobre o problema, ao recomendar à ETN que           
empregasse ‘os recursos e esforços necessários para mitigar ao máximo os efeitos indesejáveis das              
etapas cumpridas de forma intempestiva’. 

(...) 

18. Posteriormente, em nova fiscalização realizada por ocasião do Fiscobras 2011           
(TC 009.944/2011-7), foram apontados novos achados dizendo respeito a superfaturamento         
decorrente de pagamento por serviço não executado e existência de atrasos injustificáveis na obra.              
O primeiro tratou do pagamento por mão de obra indireta não pertencente à folha de pagamento da                 
contratada, bem como medição de profissionais estranhos à obra. Já o segundo cuidou da              
indisponibilidade de projetos executivos para toda a obra e seu impacto no cronograma previsto. 

19. Em decorrência, exarou-se o Acórdão 2.750/2011-TCU-Plenário, com determinação à ETN           
para que mantivesse o mecanismo de compensação de mão de obra, enquanto persistisse a situação               
originária, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.  (...) 

20. Avançando, em 2012 (TC 012.296/2012-0), foi constatado descompasso entre desembolsos e            
execução física do empreendimento, causado pelo atraso na obra e pelo critério de medição              
inadequado, com incremento excessivo dos custos indiretos. O Voto condutor do Acórdão            
2.401/2012-TCU-Plenário bem apontou a causa: (...). 

21. Nessa linha, a parte dispositiva do decisum determinou à ETN que adotasse as medidas cabíveis                
para mitigar ao máximo a incidência de custos indiretos advindos dos atrasos na execução da obra,                
abstendo-se de alocar recursos desnecessários ao patamar da execução das obras. Ainda, que a              
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CNEN envidasse esforços no sentido de prover seu quadro funcional com os profissionais             
necessários ao desempenho de suas obrigações. 

22. No processo referente ao Fiscobras 2013 (TC 009.439/2013-7), em relação ao contrato de obras               
civis, foram apontados dois achados. O primeiro, referente a superfaturamento advindo de            
descontos a menor nas faturas contratuais por conta do impacto da adesão da obra ao Regime                
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). O segundo, abordando a             
impossibilidade de se concluir pelo cumprimento efetivo das determinações exaradas pelo Acórdão            
2.401/2012-TCU-Plenário.  

23. Por meio do subitem 9.3.2 do Acórdão 2.603/2013-TCU-Plenário, determinou-se à unidade            
técnica do TCU que mantivesse, na auditoria seguinte, verificação da efetividade das medidas             
saneadoras promovidas pela Eletronuclear para mitigação dos custos desnecessários relacionados          
ao descompasso entre a execução física e o cronograma de desembolso previsto para o Contrato               
NCO-223/83. 

24. Entretanto, a construtora, por meio de Embargos de Declaração, posicionou-se contrária à             
citada determinação, argumentando que sua não manifestação prévia causaria cerceamento de           
defesa. Ao analisar tal ponderação, o Acórdão 55/2014-TCU-Plenário determinou a oitiva da            
Construtora, para que se pronunciasse acerca das medidas saneadoras adotadas pela ETN para             
mitigação dos custos desnecessários relacionados ao citado descompasso no contrato em questão.            
Vale observar que, em relação ao assunto, não houve anulação da determinação pretérita. O              
Acórdão 2.499/2016-TCU-Plenário, ao julgar o mérito do processo, determinou seu apensamento a            
estes autos, no qual se encontram em discussão as questões específicas relacionadas ao contrato de               
obras civis. 

25. Prosseguindo, novamente, no processo referente ao Fiscobras 2014 (TC 000.901/2014-8), foi            
apontada a impossibilidade de concluir pelo cumprimento das determinações do Acórdão de 2012.             
Por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2.390/2014-TCU-Plenário, recomendou-se à ETN que            
reavaliasse os critérios de medição adotados no contrato NCO-223/83, com vistas a adoção de              
critério que permitisse o pagamento de custos diretos e indiretos de forma proporcional à execução               
física. 

26. Em adição, determinou-se à unidade técnica do TCU, SecobEnergia, que mantivesse, na             
auditoria seguinte, verificação das medidas saneadoras promovidas pela ETN para mitigar os custos             
desnecessários relacionados ao descompasso entre a execução física e o cronograma contratual,            
reiterando o subitem 9.3.2. do Acórdão 2.603/2013-TCU-Plenário. Também foi determinada a           
verificação da efetividade da medida pactuada entre a ETN e a CNEN para resolver o problema do                 
licenciamento nuclear, além da análise de eventual aditivo pactuado, mormente no que concerne a              
valores acrescidos decorrentes dos custos indiretos. 

27. Em novo recurso, a contratada rebelou-se contra a recomendação feita à ETN. Conhecido como               
embargo de declaração, apesar de manejado como pedido de reexame, o expediente teve             
provimento negado por meio do Acórdão 2.263/2016-TCU-Plenário, que também determinou o           
apensamento daquele processo ao presente. 

28. No ano de 2015, o relatório de fiscalização 27/2015 (peça 64) apontou impropriedades na               
execução orçamentária do empreendimento e existência de atrasos injustificáveis nas obras civis,            
decorrentes de: (i) morosidade na liberação das autorizações para concretagem, a cargo da CNEN;              
(ii) não atingimento de metas previstas nas ordens de serviços; (iii) desmobilização da contratada; e               
(iv) ausência ou insuficiência de recursos financeiros por parte da ETN. 

29. Logo após o término do trabalho, o Ministro Raimundo Carreiro, então Relator destes autos,               
determinou (peça 67) a autuação de novo processo – TC 016.991/2015-0 – para acompanhar              
exclusivamente a montagem eletromecânica da usina, conforme previsão do Acórdão          
3.238/2012-TCU-Plenário. Essa decisão, prolatada no âmbito do TC 011.765/2012-7, cuidando de           
representação contra pré-qualificação de licitantes para contratação dos serviços da aludida           
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montagem, julgou agravo interposto pela ETN contra a medida cautelar que havia suspendido o              
procedimento. 

30. Sobreveio então a notícia da deflagração da Operação Radioatividade, 16ª fase da Operação              
Lava Jato, investigando atos de corrupção em contratos da usina. Em decorrência, considerando as              
informações apresentadas pela imprensa, aliadas às presentes nos autos, o Ministro Relator            
determinou (peça 70) a adoção das seguintes providências à então unidade técnica responsável pelo              
processo, SeinfraElétrica: 

a) obtenção de informações junto à ETN sobre repactuação do contrato de obras civis; 

b) reexame de cláusulas dos contratos de empréstimo junto aos bancos oficiais, buscando detectar              
possíveis prejuízos à estatal; e 

c) apuração de eventuais irregularidades relacionadas à Operação Radioatividade, inclusive          
mediante procedimento de inspeção, caso necessário, estendendo o feito à montagem           
eletromecânica. 

31. As informações obtidas deram conta da assinatura do aditivo 27-A do contrato de obras civis,                
prorrogando-o até outubro de 2015, a fim de viabilizar a repactuação da avença, ainda em               
discussão. Ademais, no que diz respeito aos contratos de empréstimo junto à Caixa e ao BNDES, a                 
ETN informou não haver prejuízo imputado à estatal por conta de sanção decorrente de reserva de                
crédito. 

32. Em novo Despacho (peça 89), o Ministro Raimundo Carreiro determinou a obtenção de              
informações junto à ETN – acerca da suspensão dos contratos de Angra 3 e de contratação de                 
auditoria externa para investigar esses ajustes –, junto ao MPF – sobre documentos fiscais da               
Construtora Andrade Gutierrez e processos penais relativos à denúncia contra o ex-presidente da             
estatal – e junto ao Cade – referente ao acordo de leniência com a Construtora Camargo Corrêa.                 
Determinou ainda que a unidade técnica efetuasse nova fiscalização no empreendimento, na            
modalidade inspeção, coligindo as novas informações com o contexto fático até então apresentado. 

33. Com a criação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura            
(SeinfraOperações), o presente processo foi redistribuído à novel unidade, que iniciou a fase de              
planejamento da inspeção em fevereiro de 2016 (registro Fiscalis 25/2016). 

34. O foco do trabalho fiscalizatório recaiu sobre a execução do Contrato NCO-223/83 e a               
apreciação da regularidade dos aditivos 24 a 27-A. Ademais, intentou-se avaliar o empreendimento             
como um todo, já paralisado por conta das questões de financiamento, que haviam sido abordadas               
no TC 016.991/2015-0, mas que foram remetidas a estes autos, conforme Despacho do Ministro              
Bruno Dantas (peça 96 do TC 016.991/2015-0) (...).” 

6. O trabalho ora em exame deu, portanto, enfoque à execução do Contrato NCO-223/83 e à               
regularidade dos aditivos 24 a 27-A. Também foram analisados nestes autos o empreendimento em sua               
globalidade, em especial, no que diz respeito a questões de insuficiência de recursos para a               
continuidade e de inviabilidade econômica. Foram retomadas, ainda, discussões iniciadas no âmbito do             
TC 013.342/2008-0 (Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário) acerca de premissas adotadas para assinatura         
do aditivo 23. 
7. A plêiade de constatações da auditoria, todas detalhadas no extenso relatório que compõe a              
peça 188, foram condensadas em três grandes achados: 
7.1. sobrepreço e superfaturamento nas obras civis, constatados no Contrato NCO-223/83; 
7.2. gestão fraudulenta do Contrato NCO-223/83; e 
7.3. gestão temerária do empreendimento. 
8. Considerando a gravidade dos apontamentos, a unidade instrutora propôs o enquadramento das            
irregularidades 8.1 e 8.2 acima no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2016 (irregularidade grave                 
com recomendação de paralisação - IGP), razão pela qual foi promovida a manifestação preliminar da               
Eletronuclear, em conformidade com o art. 117, § 9º, do mesmo diploma legal. 
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9. Como as manifestações preliminares da Eletronuclear não foram capazes de esclarecer as            
graves e materialmente relevantes irregularidades inicialmente apontadas, foi confirmada, em sede de            
cognição sumária, a classificação dos achados como IGP (peça 207). 
10. Para a solução de mérito dos autos, autorizei a realização das oitivas da Eletronuclear e da                
Andrade Gutierrez, pelas irregularidades atinentes ao Contrato NCO-223/83, e da Eletronuclear, da            
Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e             
Gestão, da Casa Civil da Presidência da República, pela gestão temerária do empreendimento (peça              
207). 
11. Analisadas as manifestações, a unidade instrutora propôs, em essência (peças 295, 296 e 297): 
11.1. decretar, cautelarmente, a indisponibilidade dos bens de gestores da Eletronuclear, da Andrade            
Gutierrez e de seus dirigentes; 
11.2. realizar as oitivas referentes à medida cautelar; 
11.3. informar à Andrade Gutierrez que, em caso de não colaboração com este Tribunal, poderá ser               
declarada a inidoneidade da empresa; 
11.4. consignar que a colaboração da empresa será aferida de acordo com compromisso a ser firmado               
pela empresa leniente, em que se especifiquem medidas de colaboração que possam contribuir com a               
efetividade dos processos de controle externo do TCU; 
11.5. consignar que, ao avaliar o grau de efetividade das medidas ofertadas pela empresa leniente, o               
TCU deliberará sobre possíveis sanções premiais a serem concedidas;  
11.6. converter o processo em tomada de contas especial para tratar dos achados de sobrepreço e               
superfaturamento e de gestão fraudulenta, referentes ao Contrato NCO-223/83; 
11.7. remeter cópias de peças destes autos ao processo apartado de acompanhamento que será criado              
em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário para tratar da gestão temerária             
do empreendimento; 
11.8. determinar à Eletrobrás que encaminhe ao TCU os processos referentes à anulação do Contrato              
NCO-223/83, abrangendo sanções e relatórios de investigação produzidos pela Eletronuclear e por            
consultorias independentes; 
11.9. reclassificar os achados referentes ao Contrato NCO-223/83 de IGP para IGC, tendo em vista a               
anulação da avença, comunicando-se o Congresso Nacional; 
11.10. realizar comunicações. 
12. Antes de trazer os autos à apreciação deste Plenário, julguei conveniente ouvir o Ministério              
Público junto ao TCU (MPTCU), especificamente quanto à proposta para decretação da            
indisponibilidade dos bens da Andrade Gutierrez e de seus dirigentes (peça 301). Representando o              
parquet, a Procuradora Geral Cristina Machado da Costa e Silva manifestou-se pela “não decretação              
da indisponibilidade de bens neste momento processual, entendendo mais oportuna a conversão do             
presente processo em tomada de contas especial, de sorte que a apreciação da medida alvitrada seja                
precedida da definição dos responsáveis, sobretudo acerca do alcance, nexo e condutas, bem como da               
devida quantificação dos danos no âmbito do processo de tomada de contas especial, sem prejuízo de                
que preliminarmente ao deslinde do mérito do julgamento das contas especiais a Unidade Técnica              
venha a provocar a jurisdição do Tribunal quanto à adoção da medida cautelar ora pugnada”. Reforçou,                
ainda, a importância de que este Tribunal busque, a partir de normas internas específicas, potencializar               
a cooperação dos jurisdicionados. 
13. Consigno, desde já, que incorporo às minhas razões de decidir os fundamentos das instruções e               
pareceres reproduzidos no relatório antecedente, no que não contrariem este voto. Embora não constem              
no mencionado relatório em razão de sua extensão, esclareço que, para o pleno entendimento da               
matéria, devem ser consultadas, no mínimo, as peças 185, 188, 295, 296 e 297 destes autos. Tecerei, a                  
seguir, alguns comentários que se fazem pertinentes, sem a pretensão de exaurir o mérito, o que deverá                 
ocorrer no âmbito da tomada de contas especial a ser instaurada. 

II 
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14. Antes de tratar do mérito das irregularidades destes autos, faz-se relevante comentar que o              
Contrato NCO-223/83 encontra-se em processo de anulação, iniciado pela própria Eletronuclear.  
15. Conforme relatado pela unidade instrutora, a anulação da avença foi aprovada pela Diretoria             
Executiva e homologada pelo Conselho de Administração da Eletronuclear. Essa medida seria            
suficiente para que a classificação dos achados como IGP perdesse seu objeto. 
16. Diante dessa informação, corroboro a proposta da SeinfraOperações de reclassificar os achados            
de sobrepreço e superfaturamento e de gestão fraudulenta do Contrato NCO-223/83, de IGP para IGC,               
comunicando-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso            
Nacional. 

III 

17. Passo a tratar da proposta de conversão dos autos em tomada de contas especial. 
18. No transcurso deste processo, a unidade instrutora identificou a ocorrência de superfaturamento            
nas obras civis de Angra 3, no valor aproximado de R$ 303 milhões, mormente em decorrência de: i)                  
execução de serviços com sobrepreço; ii) adoção de critérios inadequados de medição; iii) contratação              
de mão de obra com qualidade inferior à pactuada; iv) adoção de critérios inadequados de apropriação                
de custos de paralisação das obras; e v) descompasso físico-financeiro na execução do             
empreendimento. 
19. Conforme consignado pela SeinfraOperações, os valores calculados até o momento podem ser            
alterados em decorrência da análise de documentos que poderão ser obtidos por meio da rede de                
controle ou fornecidos pelas partes. Como exemplos, destaco a possibilidade de se utilizarem notas              
fiscais de insumos, relatórios das consultorias independentes Hogan Lovells (contratada pela           
Eletrobras para investigar internamente irregularidades praticadas em diversas obras de suas           
subsidiárias), Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. (contratada pela Eletronuclear para desenvolver estudo           
acerca da viabilidade do empreendimento Angra 3) e relatório mencionado à peça 281 (parecer              
detalhado de consultoria independente contratada pela Eletronuclear sobre as irregularidades apontadas           
pelo TCU, dimensionando os prejuízos correspondentes). Deverão, também, ser analisados de forma            
mais detida os memoriais acostados às peças 261, 262 e 265. 
20. De toda sorte, considero que os elementos constantes nestes autos são suficientes para             
comprovar a ocorrência de dano ao erário e, consequente, para a instauração de processo de tomada de                 
contas especial, conforme proposto. A quantificação do débito e a apuração dos responsáveis serão,              
portanto, realizadas no âmbito da TCE, sem prejuízo dos comentários que tecerei a seguir. 
21. O sobrepreço identificado pela SeinfraOperações decorre: i) da reavaliação dos preços do            
aditivo 23 em razão do não atendimento a premissas estabelecidas no Acórdão            
1.624/2009-TCU-Plenário e ii) da identificação de sobrepreço em serviços novos, pactuados nos            
aditivos posteriores. 
22. Nesta oportunidade, chamo atenção à possibilidade de se reavaliarem os preços do aditivo 23              
(que diz respeito ao item i) e à divergência de entendimento entre o auditor-instrutor e o secretário da                  
SeinfraOperações quanto à ocorrência de duplicidade no pagamento de consultoria internacional (uma            
das discussões que compõem o item ii). 
23. Acerca do aditivo 23, esta Corte havia consignado, por meio do Acórdão            
1.624/2009-TCU-Plenário, que parte do sobrepreço identificado no âmbito do Fiscobras 2008 poderia            
ser considerado aceitável se, durante a execução do empreendimento, restasse comprovado que os             
custos incorridos pela contratada teriam sido, efetivamente, superiores aos de mercado, conforme            
alegado. Na ocasião, ponderou-se que a singularidade do empreendimento poderia ter impacto nos             
custos, possivelmente relacionado a um maior rigor no controle dos processos construtivos. 
24. É importante ressaltar que, com aquela decisão, o Tribunal não atestou, de maneira definitiva, a               
regularidade dos preços pactuados. Naquela ocasião, esta Corte, presumindo a boa-fé dos envolvidos,             
admitiu a possibilidade de a majoração nos preços daqueles serviços frente ao mercado ter decorrido               
de uma necessidade real, já que se tratava de um empreendimento de dimensões faraônicas e evidente                
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complexidade. Portanto, a regularidade dos preços acordados estava condicionada à execução dos            
serviços em plena conformidade com o que se havia orçado. 
25. Ocorre que, durante a inspeção, a equipe identificou que diversas premissas de orçamento não              
haviam sido cumpridas na execução contratual, acarretando a necessidade de retomar o entendimento             
inicialmente formado pela unidade instrutora quando da análise de preços empreendida no âmbito do              
Fiscobras 2009. 
26. Como a Eletronuclear e a Andrade Gutierrez estavam cientes, ao menos desde a prolação do               
mencionado decisum, das preocupações deste Tribunal quanto a esses serviços, são especialmente            
gravosas as constatações de que eles foram executados em condições diversas daquelas que serviram              
de premissa para fundamentar os preços pactuados, e, mais ainda, de que muitos dos serviços               
sobreavaliados tiveram seus quantitativos incrementados, em flagrante descaso com os princípios que            
regem a Administração Pública e com o erário. 
27. A esse cenário, deve-se acrescentar o pagamento de propina realizado, também, em razão do              
Contrato NCO-223/83. Com a constatação de que foram auferidas vantagens indevidas por meio da              
avença, cai por terra a presunção de boa-fé na atuação dos agentes da Eletronuclear e da contratada, o                  
que motiva a adoção de postura mais rigorosa por parte desta Corte na apuração das irregularidades. 
28. Isso significa que as alegações genéricas de que a complexidade do empreendimento ensejaria             
a majoração de determinados custos, antes consideradas aceitáveis – ainda que com desconfiança,             
como consignado no Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário –, necessitam ser devidamente validadas por           
meio de documentos probatórios contundentes, a serem obtidos por meio da rede de controle ou               
fornecidos pelos próprios responsáveis no âmbito da tomada de contas especial. 
29. Portanto, não vislumbro óbices a que sejam reavaliados os preços dos serviços pactuados por              
meio do Aditivo 23, conforme proposto pela unidade instrutora (peças 185 e 188). 
30. Acerca do serviço de consultoria internacional, incluído na planilha contratual por meio do             
Aditivo 24, a equipe de auditoria identificou diversas irregularidades, detalhadas à peça 185. Nesta              
oportunidade, tratarei do ponto que foi objeto de divergência entre o auditor-instrutor e o secretário,               
qual seja, a possibilidade de ter ocorrido cobrança em duplicidade do serviço. 
31. De acordo com a equipe de auditoria, os trabalhos que seriam realizados pela consultoria              
internacional já estariam previstos no rol de obrigações da contratada desde o início e, portanto, seria                
descabida a inclusão desses novos custos (peça 185). 
32. Após a análise das oitivas, o auditor que instruiu os autos concluiu ser plausível a informação,                
trazida pela contratada acompanhada de documento probatório (ata de reunião, peça 295, p. 58), de que                
o serviço constava, inicialmente, na planilha contratual, mas havia sido dela subtraído por meio do               
aditivo 23. Assim, considerou elidido o apontamento referente à cobrança em duplicidade do serviço,              
restando pendentes os esclarecimentos acerca das demais inconsistências que haviam sido apontadas            
pela equipe de auditoria à peça 185. Entretanto, como o cálculo do prejuízo correspondente a essas                
inconsistências ainda não havia sido realizado, propôs que esse débito fosse quantificado no âmbito da               
tomada de contas especial a ser instaurada. 
33. O secretário da unidade, por sua vez, mantém o entendimento inicial quanto à irregularidade              
dos pagamentos correspondentes a esse serviço, reafirmando que, ao firmar o contrato com a              
Eletronuclear, a Andrade Gutierrez teria assumido todos os riscos decorrentes da execução das obras              
civis e atestado possuir a qualificação técnica e profissional para tanto. Portanto, não seria cabível a                
contratação de profissionais externos para desempenhar papel que deveria ser de sua responsabilidade             
(peça 297). 
34. Acrescenta que a necessidade de realização daqueles serviços era previsível e, daí, presume que              
sua exclusão e posterior reinclusão à planilha contratual consistiria em uma “estratégia para burlar o               
controle do TCU”. Reforça que a mencionada ata de reunião não conteria qualquer assinatura e,               
portanto, não poderia ser considerada evidência suficiente para elidir a irregularidade. Chama,            
também, atenção ao fato de os únicos representantes da estatal na reunião terem sido José Eduardo                
Brayner Costa Mattos e Antonio Carlos T. Frederico, seu subordinado. De acordo com notícia              
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veiculada pela imprensa, ambos teriam manipulado informações oferecidas a equipe de auditoria do             
TCU. 
35. De pronto, consigno que os elementos constantes nos autos não são suficientes para firmar              
qualquer juízo quanto à ocorrência, ou não, de duplicidade no pagamento do serviço de consultoria               
internacional. 
36. Se, por um lado, não me parece tão óbvio que a contratação de consultoria internacional, desde                
a fase inicial do contrato, seria irregular, por outro lado, não se pode ignorar a nuvem de corrupção que                   
pairou sobre o Contrato NCO-223/83 durante sua prolongada vigência. A incerteza quanto às reais              
intenções dos gestores da Eletronuclear e dos agentes da empresa demandam, de fato, maior cuidado               
na apuração das irregularidades. 
37. De toda sorte, relembro que, na presente etapa processual, o cálculo do prejuízo tem caráter               
preliminar, não exauriente. Na prática, esse valor será utilizado para fundamentar a medida cautelar de               
indisponibilidade de bens e para servir como um pontapé inicial na análise mais acurada do valor do                 
débito, que será empreendida no âmbito da tomada de contas especial. Nessa ocasião, a unidade               
instrutora terá acesso a documentos que ainda não foram objeto de análise e serão cruciais para                
elucidar pontos passíveis de divergência, como o que ora se apresenta. Ressalto que, ainda que,               
eventualmente, se descarte a possibilidade de imputar débito no valor integral do serviço de consultoria               
internacional, restam pendentes de esclarecimento o seu sobrepreço unitário e a legalidade dos aditivos              
de prazo. 
38. No que tange ao valor estabelecido para a medida de constrição de bens, entendo ser mais                
adequado adotar postura conservadora e considerar não estar plenamente caracterizada a fumaça do             
bom direito do indício de duplicidade na cobrança dos serviços de consultoria internacional. Deixo              
assente, contudo, que não há óbices a que o Tribunal reveja este posicionamento, caso sobrevenham               
novos elementos probatórios. 
39. Quanto aos demais itens que compõem o superfaturamento, entendo que o arrazoado            
consignado às peças 185, 188 e 295, as quais recebo como razões de decidir, é percuciente o bastante                  
para fundamentar o encaminhamento proposto e dispensa comentários adicionais nesta etapa           
processual. 

IV 

40. Teço, agora, comentários acerca dos achados de gestão fraudulenta do contrato. 
41. Diante dos indícios de que gestores da Eletronuclear, em conjunto com a Andrade Gutierrez e               
seus agentes, teriam atuado de maneira fraudulenta na execução das obras de Angra 3, a unidade                
instrutora realizou uma compilação de diversas irregularidades apontadas desde o Fiscobras 2008. A             
partir dessa compilação, foi possível ter uma visão geral da maneira como foi conduzido o Contrato                
NCO-223/83 e das irregularidades cometidas, comprovando a má-fé na atuação das partes. 
42. Das irregularidades verificadas, minuciosamente detalhadas no relatório de inspeção à peça           
188, a equipe de auditoria concluiu que a Andrade Gutierrez era deliberadamente remunerada por sua               
ineficiência, auferindo grandes vantagens econômicas com os atrasos nas obras. Conclui-se que havia,             
naquela relação contratual, uma forte estrutura de incentivos para que a empresa atrasasse a execução               
dos serviços e permanecesse sendo remunerada pelos custos indiretos. 
43. A morosidade na execução das obras civis é, portanto, um dos pontos mais discutidos nestes               
autos. Em resumo, a Andrade Gutierrez alega que os atrasos teriam ocorrido em razão da demora na                 
elaboração de projetos e na liberação de licenças pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
44. Após a realização de inspeção, que teve como uma das metas emitir posicionamento conclusivo              
acerca dos motivadores dos atrasos nas obras civis de Angra 3, a unidade instrutora concluiu que a                 
demora em se obter o licenciamento da CNEN não foi determinante para sua ocorrência. Conforme               
reportado no relatório que antecede este voto, o ritmo das obras foi ainda mais lento do que o                  
permitido por meio do licenciamento já obtido. Ademais, verificou-se que a construtora envidava             
esforços em edificações não prioritárias, com produtividade reduzida frente à pactuada, e era             
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remunerada por sua ineficiência em razão do modelo de pagamento por permanência de mão de obra e                 
equipamentos, conforme relatado à peça 188, p. 117-129. 
45. As conclusões da SeinfraOperações vão ao encontro de deliberação da Agência Nacional de             
Energia Elétrica (Aneel) que, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), não isentou a                 
Eletronuclear nem reconheceu eventual impacto da atuação da CNEN nos atrasos das obras. 
46. Embora este Tribunal tenha sinalizado, em momentos anteriores, favoravelmente ao argumento           
de que os atrasos das obras decorreriam, principalmente, em razão da demora em se obterem licenças                
do CNEN, não se pode ignorar que o contexto fático, agora, é outro. A comprovação da atuação                 
fraudulenta da Eletronuclear e da Andrade Gutierrez no Contrato NCO-223/83 ensejou a retomada e o               
aprofundamento da questão que, após exame mais detido, levou a uma conclusão mais precisa quanto               
ao real motivo dos atrasos verificados. 
47. Nesse sentido, irretocáveis as colocações da unidade instrutora ao consignar que           
posicionamentos pretéritos deste Tribunal sobre determinado objeto não fazem coisa julgada           
administrativa (Acórdãos 1.884/2014, 1.001/2015, 1.989/2015, todos do Plenário). 
48. Quanto à divisão de responsabilidades entre a projetista e a construtora pelos atrasos nos              
projetos executivos, a SeinfraOperações concluiu que a Andrade Gutierrez era solidária no            
detalhamento desses documentos, não podendo ser eximida de culpa pelos atrasos correspondentes. 
49. Os auditores que instruíram os autos concluíram, então, pela necessidade de se realizarem as              
oitivas da Eletronuclear e da Andrade Gutierrez. O diretor da subunidade, por sua vez, consignando               
que o intento da apuração seria a declaração de inidoneidade da empreiteira, propôs que fosse               
instaurado processo apartado com essa finalidade, e realizada a audiência da empresa. O secretário, por               
fim, levando em consideração o posicionamento desta Corte em outros julgados recentes de             
semelhante teor (Acórdãos 483/2017, 1.083/2017, 1.348/2017 e 1.831/2017, todos do Plenário), propôs            
suspender, temporariamente, a apuração com a finalidade de decretar a inidoneidade da empresa, em              
prestígio ao acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. 
50. Sem prejuízo de corroborar e incorporar o entendimento consignado nas instruções da            
SeinfraOperações quanto ao mérito deste achado (peças 188 e 295) às minhas razões de decidir, reputo                
que esta irregularidade necessita de maiores esclarecimentos para que se possa prosseguir com sua              
apuração. 
51. Apesar de serem perturbadores os elementos de conluio e fraudes relatados, não restou clara a               
correlação entre as fraudes cometidas na gestão contratual e eventual burla a procedimento licitatório              
envolvendo o contrato de obras civis de Angra 3, ocorrido em 1983. 
52. Na hipótese de restar esclarecida a correlação acima mencionada durante o curso da tomada de               
contas especial, a unidade instrutora poderá, a qualquer tempo, prosseguir com a adoção das medidas               
preliminares cabíveis para apuração da irregularidade. 
53. Considerando que o contrato foi anulado e que não há, até o presente momento, a possibilidade                
de se aplicar a pena de inidoneidade em decorrência desse achado, o próximo passo para mitigação dos                 
prejuízos dele decorrentes é a adoção de medidas administrativas para calcular a indenização devida à               
empresa. 
54. Essa indenização, por sua vez, refere-se ao ressarcimento pelo que a contratada tenha             
executado, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e sua quantificação está               
intimamente relacionada ao cálculo do superfaturamento, que será empreendido no âmbito da tomada             
de contas especial.  
55. Paralelamente, a Eletronuclear contratou consultoria independente para manifestar-se sobre o          
superfaturamento e as fraudes cometidas na gestão do contrato. O parecer já foi concluído (item não                
digitalizado, classificado como sigiloso, conforme ofício à peça 281) e, segundo a estatal, servirá de               
subsídio para o cálculo do valor a ser indenizado à empresa. 
56. Portanto, conforme já mencionado anteriormente neste voto, é necessário que esta Corte            
acompanhe os procedimentos internos da Eletronuclear quanto à anulação do Contrato NCO-223/83 e             
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avalie em que medida os parâmetros por ela adotados para calcular a indenização da Andrade               
Gutierrez podem interferir no cálculo do superfaturamento que será realizado no âmbito do TCU. 

V 

57. Em razão da existência de discussões pendentes de conclusão acerca da viabilidade de se dar               
continuidade ao empreendimento por parte da Eletronuclear e do Conselho Nacional de Política             
Energética (CNPE), corroboro a proposta da unidade instrutora no sentido de que o achado de gestão                
temerária do empreendimento seja endereçado em processo apartado, conforme o Acórdão           
1.786/2017-TCU-Plenário (TC 007.399/2017-0 – Fiscobras 2017). 

VI 

58. Passo a discorrer sobre a proposta, formulada pelo secretário da SeinfraOperações, de adoção             
de medida cautelar de indisponibilidade de bens de agentes da Eletronuclear (Othon Luiz Pinheiro da               
Silva, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Antonio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral              
Messias, Pérsio José Gomes Jordani e Edno Negrini), da empresa Andrade Gutierrez e de alguns de                
seus administradores (Otávio Marques de Azevedo, Flavio David Barra, Clóvis Renato Numa Peixoto             
Primo, Rogério Nora de Sá e Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho). 
59. A decretação de indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar com o propósito de               
assegurar o resultado útil do processo. Busca-se, portanto, que, durante o curso do processo de tomada                
de contas especial, os responsáveis não venham a se desfazer de seus bens patrimoniais, impedindo o                
ressarcimento dos danos ao erário e, em última instância, tornando a decisão de mérito ineficaz. 
60. A competência do TCU para adotar tal medida encontra esteio no art. 44, § 2°, da Lei                 
8.443/1992 e tem sido confirmada por diversos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF)             
admitindo, inclusive, a sua abrangência em relação a pessoas jurídicas de direito privado que deram               
causa a dano ao erário (v.g. MS 30.593/DF, MS 33.092/DF, MS 33.996/DF e MS 34.446/DF). 
61. Assim como qualquer medida cautelar, a indisponibilidade dos bens somente pode ser            
decretada se estiverem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. Ademais,                
como bem consignado pelo Ministério Público junto ao TCU em seu parecer, é necessário que a                
prática seja altamente reprovável, pois não seria plausível a aplicação de medida tão severa em               
qualquer tomada de contas especial que tramita nesta Corte. 
62. Quanto ao periculum in mora, a jurisprudência desta Corte de Contas tem admitido que a               
decretação de indisponibilidade de bens dos responsáveis prescinde de indícios concretos de            
dilapidação do patrimônio ou de qualquer outra ação tendente a inviabilizar o ressarcimento ao erário               
(v.g. Acórdãos 1.601/2017, 2.428/2016 e 224/2015, todos do Plenário). A esse respeito, é precisa a               
lição da Eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ao exarar decisão no âmbito do                
Mandado de Segurança 34.446/DF-2016, em caso análogo ao que aqui se examina: 

“40. Nesse enfoque, a decretação de indisponibilidade de bens aparenta ter observado, na espécie,              
as exigências do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, pois a autoridade impetrada identificou indícios                
de condutas lesivas ao erário imputáveis à impetrante e ao (...), em especial a formação de cartel                 
que pagava propina a agentes públicos, no intuito de viabilizar a contratação, por meio da               
modalidade convite, de obra com sobrepreço. 

(...) 

42. A grandiosidade dos montantes estimados, ao lado da gravidade e da robustez dos indícios de                
comportamento ilícito dos possíveis responsáveis, parecem, à primeira vista, respaldar a decretação            
da medida cautelar de indisponibilidade de bens, por delinearem cenário de risco acentuado para o               
resultado útil da tomada de contas especial instaurada no âmbito do TCU. 

43. Corrobora esse raciocínio a compreensão de que o risco de inviabilização do ressarcimento ao               
erário, ínsito à previsão do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, não exige prova de que a pessoa sob                    
fiscalização do Tribunal de Contas da União esteja efetivamente praticando atos de desbaratamento             
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patrimonial. Exigir prova nesse sentido esvaziaria a medida em tela, pois, até a colheita de               
elementos comprobatórios da prática de atos de dissipação do patrimônio, este já estaria parcial ou               
totalmente comprometido, de molde a prejudicar a consecução do objetivo do dispositivo em             
comento, qual seja, o de preservar a utilidade de futuros pronunciamentos do TCU. 

(...)” 

63. Ressalto que esse mesmo posicionamento foi adotado pelo Ministério Público junto ao TCU             
em seu parecer. 
64. Passo a tratar do fumus boni iuris, que, no caso concreto, perpassa pela análise quanto à                
gravidade dos fatos apurados, à reprovabilidade das condutas dos envolvidos, à quantificação do             
prejuízo e à individualização das responsabilidades. 
65. A gravidade das irregularidades e a reprovabilidade das condutas caracterizam-se pelos indícios            
robustos de que a Andrade Gutierrez, por meio dos seus administradores, agiu em afronta a uma série                 
de normas e princípios que regem o Direito Público com o propósito de maximizar os seus ganhos à                  
custa do erário, valendo-se do oferecimento de vantagens indevidas a agentes da Eletronuclear, que              
deveriam atuar para impedir a ação delituosa. 
66. De acordo com a sentença de primeiro grau proferida no âmbito do Processo             
0510926-86.2015.4.02.5101 pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal (Operação           
Radioatividade): 

“FATO 01 (25/06/2007 a 05/08/2015): CORRUPÇÃO ATIVA ENVOLVENDO A ANDRADE          
GUTIERREZ 

Segundo o MPF, os acusados Rogério Nora (...), Otávio Marques (...), Clóvis Renato (...), (...),               
Flávio Barra (...) e Gustavo Botelho (...), de modo consciente e voluntário, ofereceram/prometeram             
vantagens indevidas ao ex-Presidente da ELETRONUCLEAR, Othon Luiz, para que praticasse,           
omitisse e retardasse ato de ofício em razão do cargo que exercia nos procedimentos licitatórios,               
pactuação dos contratos e aditivos para construção de ANGRA 3. 

Os representantes da empreiteira teriam oferecido/prometido vantagens indevidas antes, durante e           
em razão da(s) 1. pactuação dos aditivos 21-L, 21-M, 21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26,                  
27-A e execução do Contrato NCO - 223/83, 2. (...) 

(...) 

FATO 02: CORRUPÇÃO PASSIVA ENVOLVENDO A ANDRADE GUTIERREZ 

De acordo com a denúncia, entre 25.06.2007 e 05.08.2015, o denunciado Othon Luiz teria              
solicitado/aceito promessa de vantagem indevida dos representantes da ANDRADE GUTIERREZ,          
(...). Esses atos teriam ocorrido por ocasião das negociações de contratos, pactuação de aditivos e               
direcionamento de licitações no interesse da ANDRADE GUTIERREZ, além de garantir à empresa             
contratada que o acusado não ‘criaria problemas’ na execução das obras. De acordo com a               
denúncia, tais fatos ocorreram nas seguintes ocasiões: 

(...) 

Na pactuação dos aditivos 21-L, 21-M, 21-N, 22, 21-O, 21-P, 23, 21-Q, 24, 25, 26, 27 e 27-A ao                   
Contrato NCO 223/83; 

(...) 

Inicialmente, a instrução processual demonstrou que logo após a retomada da construção da Usina              
de ANGRA 3 e da renegociação de contratos suspensos, Othon Luiz compareceu duas vezes (em               
26.03.2008 e 17.06.2008) na sede da ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo para reunir-se com o               
então presidente da construtora Rogério Nora. 

Essas reuniões foram confirmadas por Rogério Nora em seu interrogatório, tendo dito que             
Othon Luiz solicitou contribuição, entenda-se: propina, da empreiteira (1% sobre o valor das             
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obras) para que ele pudesse atender aos seus projetos científicos, tendo sido ajustado que, quando               
os contratos passassem a ter eficácia, haveria o pagamento da ‘contribuição política’ e da              
‘contribuição científica’ para partidos políticos e para Othon Luiz (áudio de 06:20). Rogério Nora              
mencionou uma reunião anterior realizada com Othon Luiz no Rio de Janeiro, em que o mesmo                
solicitou colaboração da empreiteira para supostamente desenvolver o projeto pessoal de turbinas e             
que essa solicitação foi aceita por Rogério Nora (áudio de 32:00). De acordo com Rogério Nora, as                 
solicitações de Othon Luiz eram atendidas com intuito de que a empresa não fosse              
prejudicada ou sofresse algum tipo de represália que atrapalhasse o seu andamento de sua              
atividade (áudio de 41:00). 

Há, portanto, provas de que Othon Luiz solicitou propina a Rogério Nora, o qual anuiu com o                 
pedido daquele. Os pagamentos ficaram a cargo de outros executivos da ANDRADE            
GUTIERREZ, também são responsáveis pelos atos de corrupção ativa antes mencionados. 

(...)  

Tal como Rogério Nora, Clóvis Renato afirmou que os pagamentos de propina eram feitos a Othon                
Luiz a fim de garantir os recebimentos dos valores contratados e para não ser prejudicada [a                
Andrade Gutierrez] em suas atividades. 

Em seu interrogatório Clóvis Renato estimou que até abril de 2013 teriam sido repassados entre 3 e                 
4 milhões de reais a Othon Luiz. Os repasses eram feitos por meio de contratos fictícios (...). 

(...) 

Como consignei ao tratar linhas acima do crime de corrupção ativa, a instrução processual nos leva                
a concluir que Othon Luiz solicitou pagamento de propina em três diferentes momentos: a) após a                
sua assunção à Presidência da ELETRONUCLEAR, em reunião com Rogério Nora no ano de              
2006, quando foi ajustado que os pagamentos doravante passariam a corresponder 1% sobre o valor               
contratado; b) nas reuniões ocorridas em 26.03.2008 e 17.06.2008, na sede da ANDRADE             
GUTIERREZ, quando Othon Luiz solicitou reafirmação do ajuste do pagamento de propina,            
obtendo nova promessa de pagamentos futuros e c) no ano de 2014, quando novamente solicitou e                
obteve promessa de pagamento. (...) 

(...) 

Como já esclarecido, o acusado Othon Luiz de fato ‘entregou a atuação funcional vendida’ nas 3                
(três) oportunidades descritas. Como disseram os corréus ex-empregados da ANDRADE          
GUTIERREZ, esta empresa de fato obteve a ‘colaboração’ do então Presidente da            
ELETRONUCLEAR que, ao não criar embaraços aos recebimentos e à execução dos contratos de              
ANGRA 3, fazia por merecer a continuidade dos pagamentos de propina. 

(...)” (grifos acrescidos) 

67. No Processo 0100511-75.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat), também se verificou o         
pagamento de vantagens indevidas a agentes da Eletronuclear, como se pode depreender dos trechos              
abaixo, extraídos da sentença proferida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal: 

“Mérito 

Síntese dos fatos imputados na denúncia 

A denúncia imputa a LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS, COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e             
PÉRSIO JORDANI a prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, parágrafo único,               
do Código Penal. Segundo a acusação, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2014,                
(...), os referidos réus teriam, de modo consciente e voluntário, solicitado, aceitado promessa e              
recebido vantagem indevida em razão do exercício de cargos de direção e superintendência que              
ocupavam na ELETRONUCLEAR, ofertada por ação de ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO,           
(...), (...), (...), (...), FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, representantes da ANDRADE            
GUTIERREZ, tendo os empregados públicos da ELETRONUCLEAR praticado, deixado de          
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praticar e retardado atos de ofício, com infração de deveres funcionais (FATO 01 - Corrupção               
Passiva - Art. 317, § 1º, do CP – FATO 02 - Corrupção Ativa - Art. 333, § Único, do CP). 

Isso porque, segundo o órgão acusatório, foi identificada a atuação, no âmbito da             
ELETRONUCLEAR, de uma organização criminosa que, tendo por objeto sobretudo os dois            
primeiros grupos de contratos apontados na denúncia, oferecia e pagava, por intermédio da             
ANDRADE GUTIERREZ (pela ação dos acusados ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO,          
FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO) e pela (...), vantagem pecuniária indevida,           
vulgarmente conhecida como ‘propina’, e no caso concreto mais referida como ‘compromisso’ ou             
‘contribuição’ ou ‘acerto’, aos então gestores da ELETRONUCLEAR, a saber, LUIZ SOARES            
(Diretor Técnico), LUIZ MESSIAS (Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos),         
COSTA MATTOS (Superintendente de Construção), EDNO NEGRINI (Diretor de Administração          
e Finanças) e PÉRSIO JORDANI (Diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente). Tais             
pagamentos teriam sido feitos por meio de esquema de lavagem de dinheiro, utilizado com a               
finalidade de dissimular sua origem ilícita. Nesse particular, LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,            
COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI, teriam recebido o repasse das            
propinas através de pagamentos baseados em contratos fictícios ou superfaturados celebrados entre            
as empresas ANDRADE GUTIERREZ e (...) com as empresas intermediárias FLEXSYTEM           
ENGENHARIA e FLEXSYSTEM SISTEMAS (ambas do falecido (...)), (...) e EVAL –            
EMPRESA DE VIAÇÃO ANGRENSE (do acusado (...)). 

(...) 

A partir da análise do material probatório acima, passo a destacar os fatos imputados e               
comprovados, relacionando ainda aqueles para o quais não há provas suficientes e convincentes,             
aptas a sustentar uma condenação penal, primeiramente, tratando dos crimes de corrupção passiva e              
ativa, na sequência, os crimes de lavagem, organização criminosa e embaraço a investigação de              
organização criminosa. 

[Fatos 01, 02, 07 e 08] 

Verifica-se que a análise jurídico-probatória desses dois grupos de fatos (01/02 [corrupção ativa e              
passiva envolvendo agentes da Eletronuclear e da Andrade Gutierrez] e 07/08 [corrupção ativa e              
passiva envolvendo agentes da Eletronuclear e de outra empresa, não arrolada nestes autos]) deve              
ser conjunta, haja vista que, de acordo com os elementos coligidos nos autos, o acerto descrito nos                 
fatos 01 e 02 foi efetivado em parte, ao menos no tocante ao réu LUIZ SOARES, pelo modus                  
operandi e circunstâncias descritos no tópico sobre os fatos 07 e 08. 

(...) 

Já em relação ao réu LUIZ MESSIAS, verifica-se que o crime de corrupção passiva, foi por ele                 
confessado, por ter aceitado receber vantagem indevida a partir de acerto de efeito             
continuado, realizado por intermédio do então presidente da ELETRONUCLEAR, OTHON          
LUIZ, em razão de sua função no cargo que ocupava na estatal, tendo efetivamente recebido               
parcelas de (...) e Gustavo Botelho, três parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma de R$                 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e três de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$                
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Note-se que a confissão do réu converge com os                 
depoimentos dos colaboradores, sobretudo (...) e Gustavo Botelho que afirmaram ter recebido a             
incumbência de lhe entregar os valores a título de ‘propina’. 

(...) 

No tocante a LUIZ SOARES, também é confesso quanto ao crime de corrupção passiva,              
confirmando ter aceitado receber vantagem indevida, no mesmo contexto descrito pelo réu            
anterior, acrescentando que recebeu tais valores por intermédio da pessoa jurídica           
FLEXSYSTEM, não obstante tais valores tenham ficado bloqueados nas contas da referida            
sociedade, (...). Ademais, o corréu LUIZ MESSIAS também confirmou ter conhecimento de que             
houve acerto de pagamento de propina a LUIZ SOARES. 
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Sobre a situação do réu COSTA MATTOS, constata-se que negou os fatos que lhe são imputados.                
Não obstante, o corréu LUIZ MESSIAS confirmou que o acerto também se deu para o réu em                 
comento, corroborando o teor dos depoimentos dos colaboradores (...), Clóvis Primo, Gustavo            
Botelho, (...) e (...) que o mencionaram como beneficiário do referido acerto. 

(...) 

Por fim, ainda quanto aos fatos denominados 01 e 02 pela acusação, entendo que, tanto pelo                
cenário narrado na denúncia, quanto pelo que ficou comprovado na fase instrutória, as parcelas              
recebidas ou destinadas aos réus, decorreram de um acerto de trato continuado, constituindo-se em              
mero exaurimento do crime de corrupção, consumado no momento em que foi ajustado o              
‘compromisso’ de pagamento de valores indevidos. 

Essa linha de raciocínio aplica-se tanto para o recebimento de parcelas em dinheiro, quanto para o                
recebimento realizado por meio das contas de pessoas jurídicas intermediárias, a partir de contratos              
com essas celebrados, como no caso da FLEXSYSTEM (FLEXSYSTEM SISTEMAS e           
FLEXSYSTEM ENGENHARIA), conforme confissão do réu LUIZ SOARES. 

(...)” (grifos acrescidos) 

68. Os trechos acima transcritos dizem respeito aos crimes cometidos por, Otávio Marques de             
Azevedo, Flavio David Barra, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Rogério Nora de Sá e Gustavo               
Ribeiro de Andrade Botelho, que atuaram em nome da Andrade Gutierrez, e Othon Luiz, José Eduardo                
Brayner Costa Mattos, Luiz Antonio de Amorim Soares e Luiz Manuel Amaral Messias, agentes da               
Eletronuclear. Ressalto que o juízo de primeiro grau gera uma presunção relativa de veracidade dos               
fatos lá relatados e, portanto, não há óbices a que esses veredictos sejam analisados por esta Corte e                  
utilizados como elementos para chegar às suas próprias conclusões. 
69. Assim, em consonância com o parecer do MPTCU não há dúvida quanto à gravidade das               
irregularidades e à reprovabilidade das condutas tratadas nestes autos. 
70. Acerca da quantificação do débito, o parquet considerou que, apesar de serem robustos os              
indícios de que tenha ocorrido dano ao erário, as análises empreendidas nos autos não estariam               
maduras o suficiente para fundamentar a adoção de medida tão severa, especialmente diante da              
vultuosidade dos montantes preliminarmente calculados, da ordem de R$ 500 milhões de reais (em              
valores atualizados).  
71. Peço vênias à nobre Procuradora-Geral para discordar de seu posicionamento quanto a este             
ponto. 
72. As minuciosas análises empreendidas pelas secretarias especializadas que atuaram no processo           
desde 2008, aprimoradas e consolidadas pela SeinfraOperações nesta oportunidade, primaram, sempre,           
pelo conservadorismo. É fato que existe a remota possibilidade de esses valores serem reduzidos no               
curso da tomada de contas especial a ser instaurada, o que pode ocorrer em qualquer processo dessa                 
natureza, sem que essa possibilidade seja fator suficiente para desaconselhar a adoção de medidas              
acautelatórias quando elas se mostram necessárias. Entretanto, em razão da complexidade das análises             
que necessitam ser empreendidas para que se alcance um maior grau de precisão quanto ao montante                
devido, o transcurso de tempo pode comprometer, definitivamente, o ressarcimento desses valores. A             
medida preventiva de constrição de bens tem por objetivo, justamente, mitigar este risco. A meu ver, o                 
nível de detalhamento dos exames realizados até o momento nestes autos é mais do que suficiente para                 
fundamentar a decretação de indisponibilidade de bens na presente oportunidade, sem prejuízo de que,              
no decorrer das apurações, esse valor seja revisto, se necessário. 
73. A respeito da individualização das condutas, entendo, em consonância com o parquet, que as              
responsabilidades das pessoas físicas envolvidas – tanto dos administradores da Andrade Gutierrez já             
arrolados pela unidade instrutora, quanto dos agentes da Eletronuclear – demandam uma análise mais              
aprofundada quanto à parcela individual da contribuição de cada um para o dano verificado. 
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74. Importante, ainda, comentar que, dos responsáveis abrangidos pela lista constante na proposta            
de encaminhamento da unidade instrutora, não verifiquei indícios de que Pérsio José Gomes Jordani              
(ex-diretor de planejamento, gestão e meio ambiente da Eletronuclear) e Edno Negrini (ex-diretor de              
administração e finanças da Eletronuclear) tenham atuado no objeto deste processo (Contrato            
NCO-223/83 e seus aditivos). Observo que eles não constam no rol de responsáveis à peça 23,                
referente ao relatório do Fiscobras 2015, e que a matriz de responsabilização destes autos não foi                
atualizada por ocasião da inspeção a que se refere o relatório à peça 188. Tampouco constatei menção                 
a qualquer ato administrativo por eles praticado no bojo da avença em voga, ou indício de que eventual                  
irregularidade por eles cometida tenha tido influência nos fatos ora apurados.  
75. Acrescento que, apesar de terem sido mencionados na denúncia referente à operação Pripyat             
(peça 139), os elementos lá constantes não são suficientes para que se possa afirmar, com razoável                
grau de certeza, que os agentes tenham recebido propina da Andrade Gutierrez. Nesse mesmo sentido,               
a sentença proferida pelo juiz Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal: 

“Não há, nos autos, nenhum elemento probatório que corrobore a imputação de corrupção passiva              
em relação aos denunciados EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI. Como analisado linhas            
acima, apenas os depoimentos de alguns colaboradores apontam nesse sentido, vedada a            
condenação com base exclusivamente no depoimento de colaboradores.” 

76. Ressalto que, em virtude de o fundamento da sentença penal favorável a esses réus ser a falta                 
de provas, e não a negativa do fato ou da autoria, o posicionamento desta Corte poderá ser revisto se,                   
no curso da tomada de contas especial que será instaurada, surgirem novos elementos que comprovem               
a atuação dolosa ou culposa desses agentes em contratos referentes às obras civis de Angra 3                
envolvendo a Andrade Gutierrez. 
77. O mesmo pode ocorrer com as demais pessoas físicas envolvidas nas irregularidades. A partir              
do momento em que restar delimitado em que medida a conduta de cada agente contribuiu para o                 
prejuízo verificado, esta Corte poderá reavaliar se será conveniente e oportuna a adoção da medida               
constritiva de bens para esses casos. 
78. Contudo, não há controvérsia quanto à participação da Andrade Gutierrez em todas as             
irregularidades aventadas nestes autos, motivo pelo qual considero plenamente caracterizado o fumus            
boni iuris no que tange à empresa. 
79. Por fim, reputo que o risco de a adoção da medida de constrição de bens comprometer a saúde                  
financeira da empresa e, consequentemente, prejudicar o ressarcimento de valores devidos no âmbito             
de outras investigações em curso nesta Corte e na Justiça Federal – o que poderia caracterizar o                 
periculum in mora reverso – encontra-se mitigado pela possibilidade de a empresa continuar licitando              
com a Administração, já que, por meio de decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, do               
Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de mandado de segurança (MS 35.435 MC/DF), esta              
Corte encontra-se impedida de decretar a inidoneidade da empresa no âmbito do TC 016.991/2015-0.  
80. Destaco que, na mesma oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes negou o pedido da empresa              
de suspensão do referido processo, em razão da possibilidade de serem aplicadas outras sanções para a                
efetiva reparação do dano causado. Com efeito, naquela decisão restou reforçada a competência desta              
Corte para exercer suas competências, em especial no que tange à adoção de medidas que busquem a                 
reparação do dano ao erário: 

“Nesses termos, resta acertado concluir que, se os acordos de leniência não contemplarem em sua               
totalidade a reparação do dano causado ao erário, é possível ao TCU julgar as contas daqueles que                 
deram causa ‘a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público’,               
ainda que levando em consideração fatos já aventados no âmbito dos acordos de leniência. 

(...) 

Por fim, entendo que o pedido de suspensão do processo não é cabível, haja vista a possibilidade de                  
aplicação de outras sanções para a efetiva reparação do dano causado.” 
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81. Ainda com o intuito de minimizar os riscos da decretação de indisponibilidade de bens, em               
consonância com a jurisprudência dominante desta Corte – a exemplo dos Acórdãos 2014/2017,             
2719/2017 e 296/2018, todos do Plenário –, pugno por que fiquem excepcionados os bens financeiros               
necessários ao sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações da pessoa jurídica,              
facultando-lhes a indicação desses bens por ocasião da resposta à oitiva concernente a essa medida. 

VI.1 

82. No juízo da aplicação de sanções ou medida constritivas, a exemplo da decretação de              
indisponibilidade de bens e da declaração de inidoneidade, esta Corte de Contas tem considerado o               
intento dos responsáveis em auxiliar nas investigações dos ilícitos, mediante os institutos da             
colaboração premiada e do acordo de leniência, como hábil a justificar que o TCU se abstenha de                 
adotar tais medidas. Nessa linha, cito os Acórdãos 2.109/2016 e 2.428/2016, 483/2017, 672/2017 e              
1.831/2017, todos do Plenário. 
83. Tal postura visa salvaguardar os compromissos firmados nesses acordos, os quais têm se             
mostrado importantes instrumentos para o descortino dos esquemas de corrupção espraiados em            
diversos órgãos e entidades da administração pública. 
84. Sobre esse assunto, a unidade instrutora argumenta que, embora tenha sido firmado acordo de              
leniência com a Andrade Gutierrez, a empresa não tem adotado postura efetivamente colaborativa no              
que tange aos processos que tramitam nesta Corte. A unidade chama atenção ao fato de a empresa não                  
ter admitido, até o momento, a participação nas irregularidades ora tratadas, nem apresentado             
documentação fiscal e contábil que comprovasse, com segurança, os custos reais por ela incorridos.              
Defende, portanto, que a existência desse pacto não seria suficiente para que se deixasse de adotar a                 
medida constritiva de bens nesta oportunidade. 
85. Tenho defendido que as instituições estatais devem honrar os compromissos assumidos nos            
acordos, garantindo concretamente os benefícios (sanções premiais) esperados pelo         
infrator-colaborador. 
86. No âmbito do TCU, esse comportamento visa contribuir para que eventuais acordos tenham             
segurança jurídica, a fim de estimular a contribuição de outras empresas e dar efetividade à estratégia                
nacional de combate à corrupção. 
87. Por outro lado, os acordos de leniência e outras formas de colaboração não podem afastar o                
Tribunal do exercício de suas funções. Com efeito, ainda que possamos – e devamos – levar em                 
consideração essas louváveis iniciativas ao tomarmos nossas decisões, esta Corte não pode se furtar de               
cumprir seu papel constitucional de buscar o ressarcimento do dano sofrido pelos cofres públicos. 
88. Relembro que a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que instituiu a figura do acordo de              
leniência, não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado,              
consoante o teor do seu art. 16, § 3°. 
89. Nesse contexto, por meio do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário, esta Corte de Contas buscou            
construir uma decisão que, propiciando o diálogo entre os órgãos de controle, conciliasse duas              
necessidades: a de emitir incentivos às colaborações e a de reparar o dano ao erário. 
90. Restou, então, consignado, no mencionado aresto, que o TCU poderia suspender a aplicação da              
sanção de inidoneidade, mediante determinadas condições, sobretudo na hipótese de que as            
informações que elas detêm pudessem vir a contribuir para que o TCU exerça suas funções com maior                 
efetividade.  
91. É importante notar que, tão bem caracterizada a fraude à licitação, em situação de tamanha               
gravidade, o caminho natural daquele processo seria a declaração de inidoneidade das empresas,             
conforme determina o art. 46 da Lei 8.443/1992. Em atenção a pedido formulado pela Força Tarefa da                 
Operação Lava Jato e no intuito de alavancar as investigações, este Tribunal vislumbrou a              
possibilidade de conceder sanções premiais àquelas responsáveis que se dispusessem a,           
consensualmente, colaborar com as apurações em curso, em especial no que se refere ao cálculo dos                
valores desviados. Observo que não haveria qualquer vinculação ao Tribunal ou às empresas quanto a               
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essa liberalidade, visto que os acordos firmados pelo Ministério Público Federal (MPF) não             
pretendiam – nem poderiam – afastar a atuação desta Corte. A meu ver seria no mínimo descabida                 
qualquer expectativa nesse sentido por qualquer das partes. 
92. Ocorre que, nesta oportunidade, surgem indícios, revelados pela SeinfraOperações, de que a            
empresa não tem colaborado satisfatoriamente com a apuração das irregularidades a ela imputadas             
neste processo. A meu ver, essa postura acabou sendo reforçada pela escolha da via judicial para                
combater a atuação do Tribunal, em substituição à via consensual inaugurada no âmbito do Acórdão               
483/2017-TCU-Plenário e à qual aderiram as demais empresas favorecidas por aquela decisão. 
93. Relevante comentar, a propósito, que a possibilidade de o Tribunal, eventualmente, retomar os             
procedimentos para decretar a inidoneidade da Andrade Gutierrez no âmbito do TC 016.991/2015-0             
encontra-se suspensa por força de liminar proferida em sede de mandado preventivo de segurança pelo               
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (MS 35.435 MC/DF). Conforme comentado,            
entretanto, o Ministro explicitou a possibilidade de aplicação de outras sanções com vistas a              
assegurar a efetiva reparação do dano causado. 
94. Diante desse contexto, corroboro o entendimento do secretário da SeinfraOperações e pugno            
pela decretação da indisponibilidade de bens da empresa Andrade Gutierrez. 
95. Essa medida deve alcançar tantos bens quantos considerados bastantes para garantir o            
ressarcimento dos prejuízos ao erário a serem calculados, ressalvados os bens financeiros necessários à              
manutenção das atividades da pessoa jurídica, facultando-lhes a indicação desses bens, por ocasião da              
resposta à oitiva concernente a essa medida. 
96. Chamo atenção ao fato de que esta não seria a primeira vez que o Tribunal posiciona-se pela                 
decretação de indisponibilidade de bens de empresa leniente ou de colaboradores, visto que essa              
questão precisa ser examinada caso a caso, de acordo com os elementos que compõem cada situação                
concreta. No caso de Pasadena, por exemplo, o Plenário desta Corte, levando em consideração que as                
provas constantes nos autos do TC 005.406/2013-7 foram produzidas pelo próprio TCU, e, não,              
obtidas por meio dos acordos de colaboração premiada ou de leniência, deliberou pela decretação da               
indisponibilidade dos bens de ex-diretor da Petrobras (Acórdão 387/2017-TCU-Plenário).  
97. A propósito, é esclarecedora a declaração de voto apresentada pelo Ministro Benjamin Zymler             
naquela ocasião: 

“2. Em regra, entendo que a assinatura de tais instrumentos pode ser levada em conta para fins de                  
não concessão de medida cautelar de indisponibilidade de bens do colaborador, caso os elementos              
trazidos em função desses acordos sejam úteis à instrução processual deste Tribunal. 

(...) 

4. No presente caso, verifico que a apuração dos fatos e da culpabilidade dos responsáveis               
arrolados nas tomadas de contas especiais se baseia em elementos de prova produzidos pelo              
próprio Tribunal, após detalhada instrução processual iniciada em 2013, por força de            
representação do Ministério Público junto ao TCU. 

5. Dessa forma, considerando que o juízo de convicção a respeito dos indícios de irregularidades               
noticiados na aquisição da Refinaria de Pasadena prescindiu das informações posteriormente           
apresentadas pelo Sr. Paulo Roberto Costa, em sua colaboração premiada, julgo correta a proposta              
de manter a medida cautelar de indisponibilidade de bens do aludido responsável, a despeito de ele                
ter firmado o aludido negócio jurídico-processual.” 

98. Por fim, ressalto que a adoção da medida constritiva de bens pode ser revista, a depender da                 
postura assumida junto às autoridades competentes para o deslinde dos fatos aqui narrados, razão pela               
qual proponho comunicar aos órgãos competentes e aos responsáveis a possibilidade de o TCU,              
eventualmente, decidir pelo relaxamento da medida cautelar, tal como feito nos Acórdãos 1.083/2017,             
632/2017, 3.057/2016, 2.428/2016, 2.109/2016, todos do Plenário. 

VI.2 
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99. Ainda sobre potenciais sanções, observo que o diretor da SeinfraOperações considerou que, no             
achado referente a gestão fraudulenta do contrato, seriam relatados elementos de conluio e fraudes que               
poderiam ensejar a declaração de inidoneidade da Andrade Gutierrez. Por esse motivo, propõe a              
constituição de processo apartado para tratar do assunto. 
100. O secretário da unidade, por sua vez, relembrou que, no âmbito do TC 016.991/2015-0, a               
declaração de inidoneidade da empresa foi suspensa em razão da possibilidade de se renegociarem,              
junto ao Ministério Público Federal, os acordos de leniência firmados para que se estabelecessem              
compromissos que viabilizassem maior celeridade no cálculo do débito junto ao TCU e a apresentação               
de medidas efetivas para seu ressarcimento. Considerando que as fraudes relatadas por meio do achado               
III.2 do relatório de inspeção do Fiscobras já estariam mais do que comprovadas e que o prazo para                  
assinatura do “recall” do acordo de leniência ainda não se havia esgotado quando da emissão do seu                 
parecer, o secretário propôs informar a empresa acerca da possibilidade de esta Corte aplicar-lhe a               
sanção de inidoneidade. 
101. Discordo do parecer do secretário. Embora o achado de gestão fraudulenta do contrato tenha              
noticiado diversos indícios de fraude na execução a avença, até o presente momento, não restou               
caracterizada a fraude a licitação e, portanto, não haveria respaldo legal para adoção dessa medida. 
102. Além disso, considerando o já mencionado impedimento decorrente da decisão proferida no            
âmbito do MS 35.435 MC/DF, que obsta a aplicação da sanção de inidoneidade no âmbito do TC                 
016.991/2015-0, não se faz oportuno, no presente momento, tecer a comunicação proposta pelo             
secretário.  
103. Ressalto que isso não impede que esta Corte prossiga com a apuração dos fatos e, caso sejam                 
reunidos elementos que comprovem a ocorrência de burla a procedimento licitatório envolvendo o             
contrato de obras civis de Angra 3 no âmbito da tomada de contas especial a ser instaurada,                 
assegurado o contraditório e ampla defesa, o TCU retome a questão, na hipótese de o STF rever seu                  
posicionamento. 

VI.3 

104. Diante das provas contundentes de que houve fraude na condução da execução do Contrato              
NCO-223/83, conforme relatado no capítulo IV deste voto, faz-se premente trazer à tona a discussão               
quanto à ocorrência de abuso da personalidade jurídica da empresa Andrade Gutierrez Engenharia             
S.A.. 
105. É inegável que o contrato em questão, cujo valor superou a cifra de R$ 1 bilhão, possuía                 
relevância ímpar para a empresa e para a sociedade. Seria altamente improvável – para não dizer                
impossível – que o comportamento fraudulento por tanto tempo adotado no decorrer da execução da               
avença (a exemplo das práticas de pagamento de propina e de protelar o andamento das obras para                 
maximizar os ganhos da Andrade Gutierrez) não tenha contado com a participação ou, no mínimo,               
com a anuência dos controladores da empresa. 
106. De maneira análoga, é também improvável que os controladores – pessoas físicas e/ou jurídicas              
– não tenham se beneficiado, direta ou indiretamente, das práticas irregulares e fraudulentas de que               
tratam estes autos. 
107. A Andrade Gutierrez Engenharia S.A. é uma sociedade anônima de capital privado fechado,             
pertencente ao grupo Andrade Gutierrez, controlada por uma holding, empresa detentora da maioria de              
suas ações e responsável pela sua administração. 
108. Empresas controladoras (holdings) são sociedades que atuam como gestoras de participações           
sociais e administradoras de conglomerados de um determinado grupo. De maneira geral, o controle da               
sociedade anônima – inclusive o estabelecimento da política a ser seguida pela empresa e as diretrizes                
de compliance – fica a cargo do detentor do poder deliberativo do grupo, e não dos diretores ou                  
gerentes da sociedade. 
109. A Lei 6.404/1976 é clara ao estabelecer os deveres e responsabilidades dos acionistas             
controladores, a saber: 
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“Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas                
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas                  
deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da             
companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento              
dos órgãos da companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia                
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os                 
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos                 
direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 

(...) 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com             
abuso de poder. 

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou                
levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos             
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; 

(...) 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo              
seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua               
ratificação pela assembléia-geral; 

(...) 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde                    
solidariamente com o acionista controlador. 

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e                 
responsabilidades próprios do cargo.” (grifos acrescidos) 

110. Devido a essa distribuição de poder e controle, deve a holding responder solidariamente aos              
demais responsáveis nestes autos e, consequentemente, na tomada de contas especial que será             
instaurada, por ser a real tomadora de decisões e, em última análise, beneficiária dos ilícitos tratados                
nesta oportunidade. 
111. Ressalto que essa mesma medida foi aplicada pelo Tribunal nos Acórdãos 2005/2017 e             
2014/2017, ambos do Plenário. Também naquelas ocasiões, nos encontrávamos perante uma miríade            
de atos fraudulentos que atentavam contra o patrimônio da Administração Pública e que foram              
arquitetados com a finalidade de locupletamento de administradores, sócios e agentes públicos. E             
também naqueles casos, a decretação de indisponibilidade de bens e a citação foram além das               
empresas consorciadas, meros instrumentos para a prática de fraudes, para atingir, também, as holdings              
e respectivos dirigentes. 
112. Diante do exposto, faz-se necessário 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: i) 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; ii) 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              
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de royalties ou qualquer outra operação que, essencialmente, represente distribuição de valores entre as              
partes do mesmo grupo. 

VII 

113. Em sua manifestação, a Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU sugeriu que a              
atividade colaborativa seja normatizada por esta Corte, “estabelecendo normas e critérios           
minimamente objetivos, inclusive quanto às possíveis sanções premiais, conjugando, sobretudo, a           
segurança jurídica e o interesse público” (peça 303). 
114. Trago a proposta ao escrutínio deste Colegiado, consignando, de pronto, minha anuência, e             
acrescentando a sugestão de que o Protocolo de Cooperação seja debatido e elaborado pelo comitê,               
criado consoante Comunicação da Presidência de 12/7/2017, com o objetivo de viabilizar os acordos              
de leniência firmados no âmbito da União, sob a coordenação do Ministro Augusto Nardes. 
115. Acrescento, ainda, que, caso as premissas adotadas neste voto sejam reavaliadas em            
decorrência dos debates empreendidos para a elaboração do Protocolo de Cooperação, nada impede             
que as medidas ora adotadas sejam, eventualmente, revistas por este Tribunal. 

VIII 

116. Após a fase de instrução, a empresa Andrade Gutierrez apresentou o memorial à peça 304, por                
meio do qual defende a impossibilidade de se aplicar sanção a empresa leniente. Argumenta, ainda,               
que tem adotado postura colaborativa com esta Corte, por meio da apresentação de documentos (folhas               
de pagamento, subcontratos, ordens de compras e notas fiscais que teriam embasado a elaboração de               
preços de hospedagem), além de ter reconhecido a utilização da empresa Eval para pagamento de               
propina a executivos da Eletronuclear e a superestimativa do quantitativo do serviço de piso de alta                
resiliência. 
117. A meu ver, a mera alegação quanto à intenção de colaborar com a apuração das irregularidades                
não consubstancia uma colaboração efetiva. Na prática, verifico que os documentos apresentados não             
permitem identificar novas irregularidades ou aprofundar, de maneira significativa, o exame daquelas            
que já foram caracterizadas pela unidade instrutora. Ressalto que a utilização da empresa Eval para               
pagamento de propina já havia sido objeto de confissão, relatada na sentença proferida no âmbito da                
Operação Pripyat, conforme também já mencionado neste voto. O sobrepreço identificado no item de              
piso de alta resistência, por sua vez, é da ordem de R$ 3 milhões. Considerando que o                 
superfaturamento preliminarmente calculado pela unidade instrutora é da ordem de R$ 300 milhões,             
fica evidente a baixa representatividade do item. 
118. Ademais, conforme consignei anteriormente neste voto, a postura litigante adotada pela           
Andrade Gutierrez vai de encontro às suas alegações quanto à disposição em colaborar para o deslinde                
dos processos nesta Corte com maior precisão e celeridade. 
119. Portanto, os argumentos apresentados pela empresa não são suficientes para modificar o meu             
entendimento e o encaminhamento que ora proponho. 

IX 

120. Feitas essas considerações, a minuta de acórdão que elaborei abrange, em resumo, as seguintes              
medidas: 
120.1. decretar cautelarmente a indisponibilidade dos bens da empresa Andrade Gutierrez Engenharia           
S.A., no limite de R$ 508.341.306,30 (valores originais de 290.613.598,39, data-base considerada:            
1/7/2008); 
120.2. realizar as oitivas referentes à medida cautelar; 
120.3. consignar que, a depender do grau de efetividade das medidas ofertadas pela empresa leniente              
em compromisso firmado com o poder público, o TCU deliberará sobre possíveis sanções premiais a               
serem concedidas; 
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120.4. converter o processo em tomada de contas especial para tratar dos achados de sobrepreço e               
superfaturamento e de gestão fraudulenta, referentes ao Contrato NCO-223/83; 
120.5. remeter cópias de peças destes autos ao processo apartado de acompanhamento que será criado              
em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 1.786/2017-TCU-Plenário para tratar da gestão temerária             
do empreendimento; 
120.6. determinar à Eletrobrás que encaminhe ao TCU os processos referentes à anulação do Contrato              
NCO-223/83, abrangendo sanções e relatórios de investigação produzidos pela Eletronuclear e por            
consultoria independente; 
120.7. reclassificar os achados referentes ao Contrato NCO-223/83 de IGP para IGC, tendo em vista a               
anulação da avença, comunicando-se o Congresso Nacional; 
120.8. 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: i) 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; ii) 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; 
120.9. 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 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; 
120.10. realizar comunicações. 

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a minuta de acórdão que ora submeto à                 
deliberação deste Colegiado. 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de abril de 2018. 

 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

Relator 
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