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PETIÇÃO Nº 5022000-13.2017.4.04.7000/PR
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO: BRASKEM S/A

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de processo no qual foi homologado por este juízo, em
06/06/2017 (evento 3), acordo de leniência celebrado entre a empresa Braskem S/A e o
Ministério Público Federal.
Dentre as obrigações acordadas, consta a multa indenizatória, em relação a
qual R$ 2.298.279.395,96 foram destinados ao ressarcimento dos danos causados por ilícitos
cometidos no Brasil, sendo indicada à época do acordo a seguinte destinação (evento1 anexo2):

A forma de pagamento destes valores ficou assim definido: R$ 736.444.544,59,
no prazo de 30 dias contados da homologação do acordo, e R$ 1.561.834.851,37, a serem
pagos em seis parcelas anuais de R$ 260.305.808,56, sendo a primeira em 30/01/2018, e as
cinco subsequentes com vencimento nos dias 30 de janeiro dos cinco anos subsequentes,
atualizadas as parcelas com base no IPCA.

Conforme certidão e extrato anexados aos evento 56, até o presente momento
houve três depósitos:
- em 06/07/2017 do valor de R$ 736.44.544,59;
- em 30/01/2018 do valor de R$ 267.984.829,91;
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- em 30/01/2019 do valor de R$ 278.034.261,03.

Foram também realizadas duas transferências de valores destinadas à
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., CNPJ 33.000.167/0001-01:
- em 06/12/2017 do valor de R$ 362.949.960,81 (destinação efetuada em
cumprimento à decisão proferida em 30/11/2017 nos autos 5025605-98.2016.4.04.7000 e
certificada no evento 32 do presente feito);
- em 08/08/2018 do valor de R$ 201.279.719,84 (destinação efetuada em
cumprimento à decisão proferida em 06/08/2018 nos autos 5025605-98.2016.4.04.7000 e
conforme demonstrativo de transferência juntado no evento 44 do presente feito).

O saldo atual do conta é de R$ 718.743.645,43.

Embora já tenham sido destinados valores à Petrobrás, não houve no momento
da celebração e homologação do acordo a definição de percentuais ou de valores que seriam
destinados a cada um dos entes estatais, órgãos e entidades da administração direta ou indireta
lesados, até porque à época ainda havia fatos ilícitos sendo revelados, os quais dependiam
para maior esclarecimento de informações da empresa e do aprofundamento
das investigações.
O acordo previu então que seria elaborado "relatório de imputação de créditos",
com o escopo de identificar os órgãos e entidades da Administração direta e indireta da
União, Estados e Municípios que teriam sido lesados em decorrência dos fatos narrados nos
anexos do acordo, bem como subsidiar a decisão de repassar os valores previstos no acordo às
entidades públicas identificadas como vítimas.
Até o momento não foi realizado tal relatório de imputação de créditos de forma
definitiva.

Em petição anexada ao evento 55 o Ministério Público Federal noticia que a
empresa Braskem está em fase final de negociações para assinatura de acordo de leniência
com a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União (CGU/AGU), sendo que
havia constado no presente acordo que :
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Em razão deste iminente acordo, o MPF, concordando quase que integralmente
com os pleitos da Braskem e com as considerações da CGU/AGU, solicitou a este juízo:
a) a juntada aos autos do Termo de Assunção de Responsabilidade em relação às infrações de
competência estadual apresentado pela Braskem, no qual a empresa se compromete a negociar
diretamente com os Ministérios Públicos Estaduais, devendo comprovar o início de tais
tratativas no prazo de até 180 dias da assinatura do Termo(ANEXO3);
b) seja autorizada a destinação dos valores de ressarcimento previstos neste Acordo
integralmente às entidades públicas federais vitimadas;
c) seja autorizada a adoção da metodologia de cálculo elaborada pela CGU/AGU para
identificar os percentuais dos valores previstos no acordo para destinação às vítimas federais
e a destinação dos valores a título de ressarcimento, multa e perdimento, percentuais estes a
serem aplicados de forma proporcional e pro rata a este acordo, conforme exposto acima,
constituindo-se assim o relatório de imputação de créditos previsto na Cláusula 7ª, § 6º, do
acordo MPF;
d) após a apresentação do acordo assinado pela empresa Braskem com a CGU/AGU, além de
planilha com a atualização dos valores indicados nos acordos e das transferências
pretendidas:
d.1) a certificação pela Secretaria do Juízo do valor disponível em conta judicial e a
identificação dos depósitos e transferências anteriormente realizados;
d.2) a destinação do valor de R$ 282.250.760.60 (a ser atualizado no momento próprio),
atualmente mantidos em conta judicial, à Petrobras, em conta a ser oportunamente
informada;
d.3) a manutenção em conta judicial do valor de R$ 34.474.190,94 (a ser atualizado no
momento próprio), a título de perdimento previsto na Lei 9.613/98, para destinação mediante
posterior deliberação do Juízo;
d.4) a destinação do saldo remanescente em conta judicial à União Federal;
e) seja autorizado que os pagamentos vincendos do acordo MPF sejam efetuados diretamente
à União Federal, devendo a colaboradora comprová-los nestes autos;
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f) seja autorizado o compartilhamento da garantia real prevista neste acordo para o acordo
CGU/AGU, outorgando-se-lhe em benefício da União Federal.

Informa o MPF que, embora inicialmente no acordo objeto dos presentes
autos a empresa tenha relatado a prática de fatos potencialmente lesivos a ao menos dois
Estados da Federação, não há até o momento a adesão pelos respectivos Ministérios Públicos
Estaduais ao acordo celebrado, e que tampouco há negociação direta em andamento entre a
empresa e Administrações Públicas estaduais.
Ao contrário, no âmbito federal houve intensa negociação com a CGU/AGU, a
qual adotou metodologia de cálculo para os valores de multa indenizatória levando em
consideração diversos fatores técnicos e legais, os quais estão devidamente explicitados na
petição e em seu anexo 4, aos quais me reporto por amor à brevidade.
É fato que não há no Brasil até o presente momento definições claras acerca das
atribuições dos vários órgãos/entes estatais ligados ao combate à corrupção para celebração
de acordos de leniência, em especial em casos como o narrado em que os lesados são de
diferentes entes da federação e, mesmo na esfera federal, identifica-se mais de um ente
lesado.
Em relação ao Poder Executivo Federal, por exemplo, a lei nº 12.846/13 dispôs
que a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência "concorrente" para instaurar
processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os
processos instaurados com fundamento nesta Lei, o que em tese não exclui a participação ou
a atribuição de outros órgãos.
Trata-se de lei recente, não sendo pacífica até o presente momento a melhor
interpretação de seus dispositivos.
Por tudo isso, e para dar maior segurança às empresas que pretendem celebrar
acordos de leniência, reputo extremamente louvável constatar que nos presentes autos há
convergências significativas entre o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da
União e a Advocacia Geral da União para definição dos valores devidos aos entes federais
lesados, considerando em especial que já há valores expressivos depositados nos autos, mas
ainda não destinados.
Diante desta convergência quase que total de entendimentos na esfera federal,
e considerando que a demora na definição na imputação dos créditos dos entes lesados tem
importado na manutenção de valores significativos em conta judicial, a qual,
infelizmente, por disposição legal tem sido corrigida por índice irrisório (TR), reputo que
cabe a este juízo concordar com a destinação dos valores vinculados a este processo aos entes
federais nos termos da petição apresentada, em especial para que seja realizada o quanto antes
a destinação de tais valores.
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Ressalto desde logo que caberá, é claro, a fiscalização posterior dos valores
definidos no acordo de leniência a ser celebrado pela CGU/AGU pelos órgãos de controle, em
especial o Tribunal de Contas da União.
Ainda, em relação às infrações de competência estadual, reputo que o Termo de
Assunção de Responsabilidade apresentado pela Braskem, no qual a empresa se compromete
a negociar diretamente com os Ministérios Públicos estaduais, até em razão das dificuldades
de definição das atribuições entre os entes para celebração dos respectivos acordos de
leniência, garantirá que o interesse destes entes seja preservado (evento 55, anexo3).
Também, cabe aqui fazer a ressalva prevista na própria Lei 12.846/13, em seu
artigo 16, §3º, de que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de
reparar integralmente o dano causado.
Por tudo isto, e considerando que a proposta apresentada pelo Ministério
Público Federal atende aos ditames legais e ao interesse público, acolho o pedido formulado
no evento 55 e determino que, assim que celebrado o acordo de leniência entre a Braskem e a
CGU/AGU, sendo anexada cópia nos presentes autos:
1) A empresa Braskem cumpra o compromisso firmado no Termo de Assunção
de Responsabilidade constante no evento 55, anexo 3, comprovando no prazo de 180 dias o
início das tratativas relativas aos acordos específicos de reparação dos danos causados a entes
estaduais;
2) Os valores de ressarcimento previstos no acordo aqui homologado sejam
destinados integralmente às entidades públicas federais vitimadas;
3) Nesta destinação seja adotada a metodologia de cálculo elaborada pela
CGU/AGU para identificar os percentuais dos valores previstos no acordo para destinação às
vítimas federais e a destinação dos valores a título de ressarcimento, multa e perdimento,
percentuais estes a serem aplicados de forma proporcional e pro rata a este acordo, conforme
exposto na petição do evento 55, constituindo-se assim o relatório de imputação de créditos
previsto na Cláusula 7ª, § 6º, do acordo MPF;
4) Seja mantido na conta judicial o valor de R$ 34.474.190,94 (a ser atualizado
no momento próprio), que foi definido no acordo homologado nos autos como o percentual
devido a título de perdimento previsto na Lei 9.613/98, para destinação mediante posterior
deliberação do Juízo.
Ressalto que os envolvidos devem o quanto antes apresentar proposta também
para destinação destes valores, em especial pela perda monetária que o depósito em conta
judicial tem gerado em casos como o presente.
5) A destinação do saldo remanescente que ainda pende de depósito pela
Braskem seguindo os valores acordados nos presentes autos, cuja próxima parcela vencerá
em 30/01/2020, seja realizada diretamente à União Federal, comprovando-se em seguida a
transferência nos presentes autos.
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Por fim, autorizo o o compartilhamento da garantia real prevista neste acordo
para o acordo a ser celebrado com a CGU/AGU, sendo tal garantia outorgada em benefício da
União Federal.
Para possibilitar a destinação dos valores já depositados em conta judicial,
registro que já foram prestadas pela diligente Secretaria, por meio da certidão e extrato
anexados ao evento 56, as informações solicitadas pelo MPF no item "d.1" dos pedidos da
petição do evento 55.
Assim, resta aos interessados, a eventual atualização dos valores, para que este
juízo autorize a destinação da parte indicada na petição à Petrobrás e à União.
Apresentado o acordo de leniência e os valores finais, expeça-se os respectivos
ofícios à Caixa Econômica Federal.
Ficam mantidas as demais determinações da decisão do evento 3.
Intime-se as partes.

Documento eletrônico assinado por GABRIELA HARDT, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700006857827v20 e do código CRC b266e457.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GABRIELA HARDT
Data e Hora: 28/5/2019, às 19:15:31
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