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Advocacia-Geral da União 

Procuradoria da União no Estado do Paraná 

Grupo Permanente de Atuação Proativa 

Força Tarefa Lava jato 

 

Exmo. Dr. Juiz Federal da 13ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba 
 
 
 
 
 

Processo nº 5063271-36.2016.404.7000 
 
Autor: Ministério Público Federal 
 
Réus: Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e outros 

 

 

 A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 

representada pela Advocacia-Geral da União, tendo tomado conhecimento do 

processamento da presente Ação Penal perante esse MM. Juízo, vem, respeitosamente, à 

presença de V. Exa., expor e requerer o seguinte. 

 

 Pelo que chegou ao conhecimento da Advocacia-Geral da União, constam dos 

autos graves imputações realizadas pelo Ministério Público Federal em desfavor do senhor 

SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, consistentes no pagamento de volumosas 

propinas enquanto o mesmo ocupava o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Dentre as imputações realizadas, segundo consta dos autos, houve o 

pagamento de cerca de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) ao ex-

Governador e seus associados relativo ao contrato de terraplanagem do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, fruto de avença celebrada pela PETROBRÁS 

com a empresa Andrade Gutierrez. 
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 Ocorre, culto Magistrado que, tendo o senhor SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL 

SANTOS FILHO recebido propinas em razão do cargo de Governador, tem-se que, além da 

análise de seu comportamento pela esfera criminal da Justiça Federal, em tese, as suas 

condutas podem, eventualmente, constituir, também, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

haja vista a inexorável condição de agente público ostentada pelo ex-governador. 

 

 Como o ilícito, em tese, foi promovido em desfavor da PETROBRAS, 

sociedade de economia mista da qual a UNIÃO, além de ser principal acionista e 

controladora, regularmente, aporta recursos orçamentários1, cabe à peticionante, 

devidamente representada pela Advocacia-Geral da União, avaliar a possibilidade de 

adotar providências cabíveis à luz das normas presentes na Lei 8.429/92, ex vi regra do 

caput do artigo 17 do referido estatuto jurídico. Nesse sentido, a UNIÃO tem interesse de 

tomar pleno conhecimento dos fatos, provas e argumentos que compõe a presente Ação 

Penal. 

 

 Quanto à legitimidade e interesse da UNIÃO em promover Ações de 

Improbidade Administrativa em razão dos fatos descortinados pela Operação Lava Jato e 

que vitimaram a PETROBRAS, calha transcrever entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região no Agravo de Instrumento nº 5039572-64.2016.404.0000: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÃO LAVA JATO. 
DESDOBRAMENTOS CÍVEIS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
 
1. O dano considerado na petição inicial da demanda originária atingiu a coletividade de 
maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em relação a todos os brasileiros, atingindo 
sobremaneira os cofres públicos federais, contribuindo para a deterioração do patrimônio 
federal. 
 
2. Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento são de natureza difusa, na 
medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, e apresentam abrangência nacional, 
uma vez que ocorreram em diversas localidades no país. 
 
3. Reconhecida a legitimidade extraordinária da União, na defesa do interesse público, 
inclusive no que se refere ao ajuizamento de ação por improbidade administrativa, ante a 

                                                 

1 Citamos à guisa de exemplo: 

a) DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014 Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 das empresas 
Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS. 
 
b) DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - 
PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para 
os fins que especifica. 
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aplicação do disposto no art. 5º da Lei 7.347/1985. 
 
4. A União é acionista majoritária da Petrobras e, neste aspecto, contando com a maior parte 
do capital social, bem como abrindo frequentes créditos orçamentários em favor da sociedade 
de economia mista, inegável seu interesse jurídico direto, apto a autorizar a legitimação ativa 
para a causa. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3a. 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao 
agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 

 

 Portanto, está claro que a UNIÃO detém manifesta legitimidade e interesse em 

promover, quando cabível, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra os 

agentes públicos envolvidos em atos de corrupção, podendo pleitear, não apenas as sanções 

previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, como também o ressarcimento dos danos que a conduta 

causou ao patrimônio público. 

 

 Relembramos que o artigo 12 da Lei 8.429/92 estabelece clara separação das 

instâncias penal, civil, administrativa e da improbidade administrativa, deixando evidente a 

possibilidade da questão gerar múltiplos efeitos em cada uma destas esferas. 

 

Por fim, destacamos que a possibilidade de compartilhamento de provas obtidas na 

instância criminal para a instrução de ações de improbidade administrativa é reconhecida de 

modo pacífico na jurisprudência brasileira, como demonstram os julgados transcritos abaixo:  

 
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. COBRANÇA DE PROPINA. 
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 211/STJ. PROVA EMPRESTADA. ESFERA PENAL. 
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DOS FATOS. MODIFICAÇÃO DE PREMISSA INVIÁVEL. SÚMULA 
7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. 
ART. 12 DA LEI 8.429/1992. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
SÚMULA 7/STJ.  
1. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, 
por falta de prequestionamento.  
2. A jurisprudência do STJ é firme pela licitude da utilização de prova emprestada, colhida na 
esfera penal, nas ações de improbidade administrativa.  
(...).  
(STJ - SEGUNDA TURMA, RESP 201102922045, ELIANA CALMON, DJE 20/11/2013).  
 

 
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEMBRO DO 
INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. ARESTO COM FUNDAMENTOS 
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CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIA. 
APLICABILIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA 
EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. (...).  
 
4. A decisão que recebe a inicial da ação de improbidade deve conter fundamentação, ainda 
que de maneira concisa. Nessa fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro 
societate, não se exigindo do magistrado uma cognição exauriente. Precedentes.  
(...).  
8. Em relação às provas obtidas por interceptação telefônica, não há ilegalidade na utilização 
desses elementos na ação de improbidade, quando resultarem de provas emprestadas de 
processos criminais. Matéria pacificada no STJ.  
 
9. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA, RESP 201000682486, CASTRO 
MEIRA, DJE12/05/2011).  
 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMMINISTRATIVA. 
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. PROVA EMPRESTADA DO ÂMBITO 
PENAL. COMPARTILHAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO RESPEITADO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AGRAVOS RETIDOS. DESPROVIMENTO. FRAUDE 
EM CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ATOS DE IMPROBIDADE COMETIDOS 
POR SERVIDORA PÚBLICA EM CONLUIO COM PARTICULAR ADVOGADO DOS BENEFICIÁRIOS. 
ARTIGOS 9º 10 E 11 DA LEI 8.429/92. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, LESÃO AO ERÁRIO E 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO 
DOS RÉUS. PENALIDADES ADEQUADAS AO CASO. REDUÇÃO DO VALOR DE RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO A DOIS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 
IRREGULARMENTE. PARCELA DAS SANÇÕES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.  
 
1. Reputa-se prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação de um dos 
réus, tendo em vista que o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado se sobrepõe ao 
provimento pretendido. 
  
2. É consabido que tanto no processo penal como em demanda cíveis, é admissível a utilização 
de prova emprestada, considerada como aquela produzida em um processo e trasladada para 
outro, para neles gerar efeitos.  
 
3. O inquérito policial é um procedimento administrativo de investigação que se processa de 
forma inquisitiva, não se preordenando a decisão alguma, seja de natureza judicial ou 
mesmo administrativa, a ele não se aplicando, por isso mesmo, os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, que ficam diferidos para posterior crivo, caso oferecida a 
denúncia pelo Ministério Público na seara penal e ou promovida ação judicial com pretensão 
condenatória por atos ilícitos.  
 
4. Assim, os elementos informativos (de investigações e inquéritos) normalmente são 
submetidos ao contraditório em momento posterior à sua produção. O compartilhamento 
de aludidos elementos indiciários (provas irrepetíveis) é plenamente possível, desde que no 
processo em que se acostam e se utilize, seja observada a sua submissão ao regular 
contraditório (em casos tais, o diferido).  
 
5. No caso desta ACPIA, não houve qualquer prejuízo aos réus como quer fazer crer a defesa, 
pois, o exercício da ampla defesa e do contraditório nesta demanda foi garantido na forma 
diferida, qual seja, em momento posterior (em juízo) à produção daqueles documentos 
probatórios. Nesse ponto, frise-se que tais garantias (contraditório e ampla defesa) embora 
ainda não exercitadas no processo penal, foram à evidência, respeitadas nesta ação civil de 
improbidade, tanto é assim que no curso da instrução, houve devida intimação dos réus para 
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expressamente se manifestarem a respeito de tais documentos (eventos 79 e 251). Aliás, o 
próprio Ministério Público Federal na petição do evento 199, diligentemente, solicitou que 
se garantisse, neste feito, o contraditório diferido.  
 
6. Embora franqueado o direito de contraditar as provas compartilhadas, um dos réus deixou 
de fazê-lo e tão somente recorreu da forma procedimental (anexação dos documentos) via 
embargos de declaração e dos três agravos retidos, de modo que deve ser aplicada a regra 
inserta no § 1º do art. 249 do CPC/73, segundo a qual não será decretada nulidade quando a 
falta do ato processual não prejudicar a parte (pas de nullités sans grief).  
 
7. No caso, não se identificam quaisquer máculas nos atos judiciais de primeiro grau quanto ao 
deferimento de juntada de provas (nova ou quiçá, pré-constituída) compartilhada da esfera 
penal e que foram submetidas ao contraditório nesta ação civil de improbidade. Em razão 
disso, inexiste nulidade e mostra-se desnecessário falar também em desentranhamento dos 
aludidos elementos probatórios acostados nos autos originários.  
(...)  
(TRF 4, Quarta Turma, AC 50127445320114047001, rel. Des. Eduardo Vandré Garcia, DJ. 

26/07/2016) 

 

 No mesmo sentido vem decidindo o Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme 

Questão de Ordem no IPL 2424/RJ, relator Min. Cezar Peluso. 

  

 Isto posto, culto Magistrado, a UNIÃO, devidamente representada pelos Advogados 

da União abaixo subscritos, vem requerer a V. Exa. lhe seja viabilizada vista integral da referida 

Ação Penal, das provas que a instruem, bem como de eventuais inquéritos e anexos que a ela 

sejam correlacionados, sendo, ainda, autorizada a utilização das provas aqui produzidas em 

eventuais medidas judiciais de natureza cível, administrativa  e de improbidade administrativa que 

possam vir a ser intentadas. 

 

 A UNIÃO assume o compromisso de preservar os sigilos existentes nesta ação. 

 
Termos em que 

pede deferimento. 
 

Curitiba, 27 de junho de 2017. 
 
 

ROGÉRIO PEREIRA 
ADVOGADO DA UNIÃO 

 
 

JULIO CESAR BERTUZZI 
ADVOGADO DA UNIÃO 

 

VITOR PIERANTONI CAMPOS 
ADVOGADO DA UNIÃO 

DAVID BRESSLER 
ADVOGADO DA UNIÃO 

 
 

ANDREY FABIANO LUSTOZA FEDATO 
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ADVOGADO DA UNIÃO 
 

 


