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Assuntos especiais e investigações governamentais

Primeiro Trimestre de 2020:
Observações sobre Enforcement
na América Latina
As autoridades responsáveis pela aplicação da lei nos Estados Unidos e
na América Latina estão lidando com o impacto da pandemia da COVID19, a qual está mudando drasticamente o cenário econômico e também
mudará o cenário de enforcement. As autoridades peruanas já
suspenderam temporariamente o trabalho investigativo sobre a
Odebrecht devido à pandemia, e a procuradoria-geral do Brasil solicitou
ao Supremo Tribunal a realocação dos valores pagos pela Petrobras
decorrentes de seu acordo de colaboração para o combate da
pandemia. 1 Outras mudanças certamente virão. Por ora, esperamos que
este artigo resumindo alguns progressos recentes sobre enforcement na
América Latina encontre você, sua família e seus colegas de trabalho
bem e seguros.
O IMPACTO DA COVID-19 NA AMÉRICA LATINA: NAVEGANDO EM
UM CLIMA DE INCERTEZA
Em 26 de f evereiro de 2020, o Brasil tornou-se o primeiro país na
América Latina a ter um caso confirmado de COVID-19. Desde então, os
países da América Latina impuseram medidas de lockdown. 2 O Brasil
também adotou medidas restritivas à circulação, mas, ao contrário das
outras nações, seu presidente continua a minimizar os riscos da COVID19. 3 No Brasil, governadores estaduais, empresários importantes,
prof issionais de saúde e parte significativa da população têm
manisf estado oposição à postura adotada pelo presidente devido à
incapacidade do sistema de saúde nacional em suportar a pandemia,
bem como da indisponibilidade de suprimentos médicos para a
população.
Sob este novo ambiente, as empresas precisam agir rapidamente e sob
enorme pressão, adaptando-se à nova e (com sorte) temporária
realidade. Nas últimas semanas, as empresas implementaram políticas
de trabalho em casa (na medida do possível), renegociaram suprimentos
e contratos comerciais, revisitaram decisões sobre investimentos
estratégicos e transações futuras. Circunstâncias como estas
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representam um grande desafio para os programas de conformidade das empresas. O risco e a oportunidade de fraude,
violações de procedimentos internos, bem como de atos de corrupção, aumentam à medida que as empresas
concentram esforços para lidar com o impacto da crise. No entanto, mesmo sob essas circunstâncias sem precedentes,
as empresas não devem perder de vista a importância de seguir seus sistemas de conformidade, especialmente se
suas operações envolverem interações com funcionários públicos.
Em termos de enforcement, é provável que menos investigações sejam iniciadas nos próximos meses dadas as
medidas de emergência adotadas na grande maioria dos países. As atividades nas investigações em andamento
também podem diminuir. Por exemplo, a força-tarefa da Operação Lava Jato peruana suspendeu sua investigação
sobre o escândalo envolvendo a Odebrecht no Peru depois da declaração de estado de emergência devido à
disseminação do coronavírus. 4 Entretanto, há exceções e haverá novas maneiras para que as autoridades sigam suas
atividades. Por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), realizou sua primeira sessão de
julgamento on-line em 15 de abril de 2020. Apesar da retração temporária nas atividades de aplicação da lei,
esperamos que as autoridades de países do continente americano recuperem o tempo perdido, uma vez que a
atividade de negócios e outras esferas da vida voltem ao normal. As empresas que vislumbrem tal retomada e
mantenham seu compromisso com seus programas de conformidade, colherão os benefícios nos meses e anos que
seguirem à pandemia.
NOVAS REGULAMENTAÇÕES DO BRASIL CRIAM INCENTIVO E PROTEÇÃO PARA O INFORMANTE DO BEM
O Brasil segue seus esforços de combate à corrupção ao aprovar duas regras destinadas a proteger os informantes do
bem (whistleblowers). Essas novas ferramentas que são concebidas para detectar atos ilícitos e podem resultar em um
número maior de denúncias de corrupção envolvendo agentes públicos.
A primeira regulamentação entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. A Lei n.º 13.964, conhecida como Pacote
Anticrime, criou canais de denúncia disponíveis para qualquer pessoa que queira denunciar (1) crimes contra a
administração pública e (2) má conduta administrativa, ações e omissões prejudiciais ao interesse público que incluem
inf rações relacionadas à corrupção. A lei garante proteção contra retaliação aos informantes do bem e propõe um
prêmio monetário de até cinco por cento do valor recuperado pelo governo. 5
A segunda regulamentação entrou em vigor em 3 de março de 2020. O novo decreto n.º 10.153 (“Decreto”) tornou-se a
primeira regra no Brasil que estabelece procedimentos para proteger a identidade dos informantes do bem que
denunciem atividade ilícita ou irregularidades realizadas por agências e entidades governamentais federais. O decreto
aplica-se a toda a administração pública ou entidades governamentais, bem como a todas as empresas estatais. 6
O decreto usa um mecanismo de pseudonimização, um processo pelo qual as informações pessoais dos autores de
denúncias são submetidas a uma camada adicional de proteção, impedindo a identificação ou associação dessas
inf ormações a um indivíduo, conforme definido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Com isso, fica
garantida a confidencialidade do nome, endereço e quaisquer outros dados pessoais que permitiriam a identificação do
autor de denúncias. Esses progressos recentes estão alinhados com as recomendações emitidas em 2017 pelo Grupo
de Trabalho da OCDE sobre suborno para a adoção de medidas de proteção aos informantes do bem e incentivo aos
indivíduos a denunciar casos suspeitos de suborno sem medo de retaliação. 7
EX-CEO DA PEMEX ACUSADO DE ENVOLVIMENTO NO ESCÂNDALO DA ODEBRECHT: OPORTUNIDADE PARA
AMLO DE CUMPRIR SEU MANDATO
Emilio Lozoya, ex-CEO da Pemex, foi preso na Espanha em março de 2020, tornando-se o ex-funcionário público
mexicano de perfil mais elevado a ser detido sob acusações de corrupção sob o governo Andrés Manuel López
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Obrador. 8 Recentemente, o Ministério de Relações Exteriores mexicano solicitou à Espanha a extradição de Lozoya
para que ele enf rente as acusações de corrupção no México. 9
Lozoya foi CEO da Pemex entre 2012 e 2016 e é acusado de aceitar subornos em troca de contratos da empresa de
construção brasileira, Odebrecht S.A. As acusações contra Lozoya envolvem a compra pela Pemex de uma fábrica de
f ertilizantes da Altos Hornos de México (“AHMSA”) por um valor supostamente inflacionado. As autoridades mexicanas
alegam que parte do valor de compra inflado da AHMSA transferido para uma das empresas de fachada da Odebrecht
— ligadas a Lozoya — foi um suborno.
Como parte das negociações com as autoridades norte-americanas, brasileiras e suíças em 2016, a Odebrecht admitiu
subornar funcionários públicos na América Latina. A empresa revelou às autoridades um enorme esquema de
corrupção envolvendo funcionários de alto nível em vários países, incluindo Peru, Equador e Colômbia. O escândalo de
Lozoya é a primeira investigação relacionada à Odebrecht conduzida pelas autoridades mexicanas.
Antes de entrar para a Pemex, Lozoya foi um dos principais oficiais da campanha presidencial de 2012 do ex-presidente
Enrique Peña Nieto. 10 Uma das promessas do presidente López Obrador era acabar com a corrupção generalizada no
governo mexicano, e a prisão de Lozoya é um passo significativo para avançar a política do presidente Obrador contra a
impunidade e corrupção.
De acordo com o procurador geral do México, a prisão de Lozoya foi um esforço colaborativo entre as autoridades
policiais no México, Espanha e outros países, com apoio da Interpol. 11 Considerando o papel proeminente de Lozoya na
administração anterior, sua prisão pode abrir portas para outros fatos e levar a novas investigações relacionadas a
f uncionários de governos mexicanos anteriores.
SEIS EXECUTIVOS DA CITGO FORAM PRESOS NA VENEZUELA, ENQUANTO AS TENSÕES ENTRE OS EUA E A
VENEZUELA AUMENTAM
A Citgo Petroleum Corp., uma refinadora de petróleo previamente controlada pelo governo do presidente Nicolás
Maduro, é o ativo no exterior mais valioso da Venezuela. A Citgo tem sido a porta de entrada para o petróleo
venezuelano no mercado dos EUA há anos e uma fonte crucial de receita para o governo de Maduro. 12 No entanto, o
controle da Citgo mudou de mãos no ano passado, depois que um tribunal EUA decidiu que, como a administração
Trump reconheceu Juan Guaidó como líder legítimo venezuelano, as nomeações de Guaidó para a o conselho da Citgo
eram válidas. 13 Desde então, a Citgo substituiu o petróleo da Venezuela por petróleo de outros países da América
Latina e Áf rica, uma vez que as sanções dos EUA impossibilitaram as remessas de petróleo entre a Citgo e a
Venezuela desde janeiro de 2020. 14
Como consequência do reconhecimento de Guaidó como líder legítimo da Venezuela pela administração Trump, a
relação entre os EUA e o governo Maduro se deteriorou. Em fevereiro, após uma reunião entre o presidente Trump e
Guaidó, seis executivos da Citgo, cinco cidadãos norte-americanos e um residente permanente dos EUA, que estavam
sob prisão domiciliar há quase dois meses, depois de serem presos por quase dois anos na Venezuela, foram
subitamente levados de volta para a prisão, apesar de nenhuma ordem judicial revogar a prisão domiciliar ou ordenar a
transf erência. Os seis foram originalmente presos em novembro de 2017 e acusados de lavagem de dinheiro,
apropriação indébita, extorsão e participação em crime organizado. O julgamento dos executivos da Citgo foi adiado, e
eles ainda estão detidos na Venezuela, apesar do pedido de libertação do Departamento de Estado dos Estados
Unidos. 15
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INVESTIGAÇÕES TRANSNACIONAIS DE CORRUPÇÃO: WOOD GROUP E ALEXION DISCUTEM ACORDOS DE
COOPERAÇÃO
Em 10 de março de 2020, o John Wood Group revelou que espera fechar um acordo para encerrar as investigações
conduzidas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), por
autoridades brasileiras, e autoridades escocesas, totalizando aproximadamente US$ 46 milhões. 16 Esta solução exige
coordenação entre cinco autoridades em três jurisdições distintas, o que dificulta a conclusão do acordo.
De acordo com o Wood Group, em 2017, a empresa recebeu pedidos para fornecimento de informações da SEC e do
DOJ em conexão com as investigações em curso sobre a relação da Amec Foster Wheeler17 com a Unaoil e seu uso
histórico de agentes. A Amec Foster Wheeler divulgou essas questões ao Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido,
que também abriu uma investigação. Autoridades relevantes no Brasil também foram notificadas sobre a investigação,
uma vez que pagamentos indevidos aos agentes foram feitos no país.
Como o Wood Group, a Alexion, uma empresa farmacêutica dos EUA, divulgou discussões preliminares com a SEC
para encerrar uma investigação de corrupção transnacional envolvendo Brasil, Rússia, Turquia e Japão. As autoridades
dos EUA começaram a investigar a Alexion em 2015, quando a SEC solicitou informações sobre as atividades de
concessão de subsídios da empresa, bem como sua conformidade com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior
(Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) nessas jurisdições, que também foram questionadas pelo DOJ dos EUA. 18 Um
pouco depois, em 2017, as autoridades brasileiras fizeram uma busca e apreensão no escritório da Alexion em São
Paulo em conexão com as investigações dos EUA. 19
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