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Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,
em atenção à intimação lançada no evento 192, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
manifestar-se conforme segue.

Em decisão proferida no evento 186, na forma do art. 354, parágrafo único, do
CPC/2015, este il.  Juízo  acolheu diversas preliminares suscitadas pelas defesas, extinguindo sem
resolução de mérito parcela do processo. Em síntese, decidiu-se: a) pela falta de interesse de agir
do MPF no que se refere ao pedido de extensão das sanções de proibição de contratar com o
Poder  Público e  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios  a  pessoas  jurídicas  não
integrantes do polo passivo da ação; b) pela ilegitimidade passiva da GALVÃO PARTICIPAÇÕES; c)
pela  falta  de  aptidão  da  inicial  para  lastrear  pedido  de  ressarcimento  ao  erário;  e d)  pela
inadequação da via para veicular pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes
das condutas ímprobas.

Na  mesma  decisão,  após  a  exclusão  das  relações  processuais  supra,  fixou-se
como pontos controvertidos os seguintes:

“a)  a  Galvão  Engenharia  teria  composto  o  cartel  de  empresas  destinado  a  participar  das
licitações de grandes obras da Petrobras?

b) a partir de que ano a Galvão Engenharia teria ingressado no cartel?

d) em qual período teria havido pagamento de vantagem indevida pela Galvão Engenharia?
Como  teria  ocorrido  eventual  pagamento  dessa  vantagem  indevida,  por  contratos  de
consultoria e/ou por dinheiro em espécie?

e) qual seria o plexo de atribuições da função exercida por Paulo Roberto Costa? Esse conjunto
de  atribuições  propiciaria  que  o  agente  público  praticasse  atos  omissivos/comissos  para
favorecer o cartel?

f) qual seria a função de Erton Medeiros e Jean Alberto Luscher Castro na Galvão Engenharia?
Suas atribuições fariam com que fossem, presumivelmente, quem deliberou pelo pagamento da
propina?  De  resto,  os  acusados  teriam  praticado  atos  materiais,  diretos,  destinados  ao
pagamento da vantagem indevida (participação de reuniões, por exemplo)?

g) qual seria a função de Dario de Queiroz Galvão Filho no âmbito da empresa? Suas atribuições
fariam  com  que  fosse,  presumivelmente,  quem  deliberou  pelo  pagamento  da  propina?  O
acusado  teria  praticado  atos  materiais,  diretos,  destinados  ao  pagamento  da  vantagem
indevida?”

Em seguida, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre a
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decisão de saneamento.

É o relatório.

Este  órgão  ministerial,  com  fundamento  no  art.  354,  parágrafo  único,  do
CPC/2015, interpôs perante o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na data de hoje, agravo
de instrumento no qual se pleiteia a reforma da decisão proferida no evento 186 para que:

(  1 )  seja recebido o pedido de tutela inibitória de ilícito formulado pelo MPF para
garantir a eficácia de eventual sanção de proibição de contratar com o Poder Público e
de receber benefícios fiscais e creditícios;

( 2 ) seja reconhecida a legitimidade passiva da GALVÃO PARTICIPAÇÕES S/A;

( 3 ) seja recebido o pedido de ressarcimento ao erário deduzido pelo MPF; e 

( 4 ) sejam recebidos os pedidos de reparação do dano moral coletivo formulado pelo
MPF e de reparação do dano moral à PETROBRAS, formulado pela estatal. 

Diante disso,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com esteio nos arts. 505, II, e
1.018, caput e §1º, do CPC/2015, vem a Vossa Excelência requerer a juntada aos autos do processo
de  cópia  da  petição  do  agravo  de  instrumento1 e pugnar pela  integral  reconsideração  das
questões agravadas, pelas razões expostas no recurso.

Curitiba, 9 de março de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República
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