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     D E C I S Ã O

 

I - Relatório

O  ajuizou ação civil pública por prática deMinistério Público Federal

ato de improbidade administrativa em face de Newton Lima Neto, Oswaldo Baptista

Duarte Filho, Paulo Roberto Altomani, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos

 qualificados nos autos, comReis, Guilherme Pamplona Paschoal e Odebrecht S.A.,

o objetivo de “obter a condenação dos três primeiros demandados nos termos da Lei de

Improbidade Administrativa, em decorrência de enriquecimento ilícito e da violação de

princípios da administração pública em razão do recebimento de vantagem financeira

indevida oriunda do grupo empresarial Odebrecht, no curso da campanha eleitoral de

2012, quando os requeridos Oswaldo Baptista Duarte Filho e Paulo Roberto Altomani

concorriam ao cargo de prefeito do município de São Carlos-SP; bem como obter,

quanto aos dois últimos demandados, os efeitos previstos nos respectivos acordos de

colaboração premiada firmados com a Procuradoria-Geral da República (...) e quanto à

requerida Odebrecht S.A. obter provimento jurisdicional que reconheça os efeitos

previstos no acordo de leniência firmado junto ao Ministério Público Federal – o que

representa a atribuição de efeitos meramente declaratórios à condenação, enquanto for
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dado cumprimento aos compromissos assumidos por referida pessoa jurídica no acordo

 (id 3932908).em questão”

Sustentou o autor a competência da Justiça Federal para o

processamento da demanda, vez que o demandado Newton Lima Neto, à época dos

fatos, exercia o mandato de Deputado Federal e teve intensa e decisiva participação

para a liberação da verba para a candidatura de Oswaldo Baptista Duarte Filho.

Salientou, ainda, que os fatos objeto da ação representam omissão de informações à

Justiça Eleitoral por parte dos requeridos Oswaldo Baptista Duarte Filho e Paulo

Roberto Altomani, o que representa afetação direta aos interesses da Justiça Eleitoral,

segmento especializado do Judiciário da União.

Defendeu a sua legitimidade para propor a presente ação, em se tratando

de atos de improbidade administrativa que contaram com a concorrência direta de

agente vinculado à União. Defendeu, ainda, a legitimidade passiva dos requeridos, com

fundamento nos art.  2° da Lei n° 8.429/92. 

Informou que os fatos, na esfera penal, estão em apuração no bojo da

Representação Criminal n° 0001425-35.2017.403.6115.

Alegou que, no curso da campanha eleitoral de 2012 em São Carlos,

notadamente entre os meses de agosto e outubro de 2012, o Grupo Odebrecht

(controlado pela requerida Odebrecht S.A.), no interesse da empresa Odebrecht

Ambiental (empresa controlada, integrante do grupo econômico) – e por intermédio da

atuação dos requeridos Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme

Pamplona Paschoal, que atuaram na coordenação dos trabalhos, este último de

maneira mais específica no que toca às tratativas ligadas às eleições municipais em

São Carlos –, efetuou doações ilícitas, não contabilizadas, às campanhas de Oswaldo

Baptista Duarte Filho e Paulo Roberto Altomani, então candidatos à Prefeitura de São

Carlos. Ressaltou que as vantagens oferecidas eram indevidas porque oriundas de

empresa – Odebrecht Ambiental – que não podia efetivar doações eleitorais, dada a

sua condição de concessionária de serviço público junto a diversos entes municipais

(art. 24, III, Lei n° 9.504/97). Consignou que as doações entregues às candidaturas dos

requeridos Oswaldo e Paulo foram dadas em dinheiro e não foram declaradas à Justiça

Eleitoral.
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Aduziu que o dolo dos requeridos quanto à violação das normativas

legais é inequívoco, visto que se tratava de pessoas com larga experiência em

campanhas políticas – tendo Paulo Roberto Altomani e Oswaldo Baptista Duarte Filho

também concorrido nas eleições de 2008, ao passo que Newton Lima Neto, então

Deputado Federal, já ocupou anteriormente o cargo de Prefeito do Município de São

Carlos. Destacou que o dolo quanto à ilegalidade da verba recebida também decorre

das circunstâncias veladas em que efetivado seu pagamento, conforme descrito pelos

colaboradores – bem como, no caso de Newton Lima Neto, das circunstâncias relativas

à própria negociação das doações, ocasião em que o colaborador Guilherme indicou ter

expressamente declinado o interesse da empresa Odebrecht na futura abertura, à

iniciativa privada, de serviços públicos municipais desempenhados por entidade da

Administração indireta de São Carlos.

Afirmou que, além dos fatos narrados representarem violação aos

princípios da Administração Pública e art. 11 da Lei n° 8.429/92, também se enquadram

no art. 9°, I, da referida lei. Sustentou que as condutas atribuídas aos requeridos devem

ser reprimidas pelos instrumentos previstos na Lei n. 8.429/1992, tal como estatui o art.

12, , e incisos I e III, de tal diploma. Argumentou que o fato de não ter existidocaput

efetivo dano ao erário não impede a configuração dos atos de improbidade

administrativa narrados.

Asseverou que, além das penalidades previstas na Lei n° 8.429/92, no

caso em apreço restou caracterizada também a ocorrência de dano moral coletivo em

face da sociedade brasileira, notadamente ao Município de São Carlos, à Justiça

Eleitoral e à coletividade local.

Relatou que os fatos narrados chegaram ao conhecimento do Ministério

Público Federal a partir das informações prestadas em decorrência dos acordos de

colaboração premiada firmados pela Procuradoria-Geral da República junto aos

requeridos Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme Pamplona

Paschoal, sendo que seu uso na esfera cível foi viabilizado pela adesão ao acordo de

leniência firmado pela Procuradoria da República no Paraná junto à requerida

Odebrecht S.A.. Requereu, assim, o reconhecimento de seus efeitos em caso de

eventual condenação dos requeridos Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis,

Guilherme Pamplona Paschoal e Odebrecht S.A..
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Formulou os seguintes pedidos:

“Ante o exposto, postula o Ministério Público Federal:

1) o recebimento, a autuação e o processamento da presente
na forma e no rito previstos na Lei n.º 8.429/92;

2) tendo em vista o sigilo imposto aos acordos de colaboração
premiada, requer seja oficiado ao Exmo. Ministro Edson Fachin, relator
da Petição 6707 no Supremo Tribunal Federal, para que encaminhe a
este Juízo cópia dos termos de colaboração firmados por Fernando Luiz
Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme Pamplona Paschoal,
mantendo-se nestes autos, se assim determinado pelo Ministro Relator
no STF, o sigilo sobre seus termos, tratando-se de documentos que
condicionam a extensão dos pedidos quanto aos referidos réus, de modo
que o acesso a seu conteúdo é essencial para elucidar a extensão do
que acordado pelos demandados com a Procuradoria-Geral da
República;

3) a notificação dos requeridos para oferecerem manifestação
prévia, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do §7º do artigo
17 da Lei nº 8.429/92;

4) após, seja a presente inicial recebida, nos termos do artigo
17, parágrafo 8.º, da Lei n.º 8.429/92, determinando-se a citação dos
réus para, querendo, contestar a presente AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, sob pena de revelia, nos termos do art. 344 do
Código de Processo Civil;

5) que, após a citação dos requeridos, seja suspensa a ação
quanto à requerida Odebrecht S.A., em atenção aos termos do acordo de
leniência firmado junto ao Ministério Público Federal, conforme detalhado
no tópico 9 desta petição;

6) a intimação da União e do Município de São Carlos, pessoas
jurídicas de direito público, para, assim o querendo, integrarem a lide, na
qualidade de litisconsortes facultativos, conforme o disposto no artigo 17,
parágrafo 3.º, da Lei n.º 8.429/92, combinado com o artigo 6.º, parágrafo
3.º, da Lei n.º 4.717/65, e no artigo 5.º, inciso III e parágrafo 2.º, da Lei n.º
7.347/85;

7) que, ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação
para CONDENAR os demandados nas sanções previstas no artigo 12, I e
III, da Lei nº 8.429/92, no que for pertinente, bem como condená-los ao
pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de
dano moral coletivo, atribuindo-se aos colaboradores Fernando Luiz
Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme Pamplona Paschoal os efeitos
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previstos nos respectivos acordos de colaboração – o que significa a
imposição de efeitos meramente declaratórios caso haja previsão nesse
sentido nos acordos a serem juntados aos autos –, e atribuindo-se à
requerida Odebrecth S.A. efeitos meramente declaratórios, na forma do
quanto detalhado no item 9 desta petição inicial, em atenção aos termos
do acordo de leniência acostado aos autos, cujos efeitos requer sejam
reconhecidos por este juízo, assim como os efeitos dos acordos de
colaboração a serem juntados;

8) a condenação dos requeridos no pagamento das despesas
processuais e nos ônus da sucumbência, ressalvando-se a situação
atinente aos colaboradores nos termos dos respectivos acordos (de
colaboração e de leniência);

9) seja determinada a intimação pessoal do autor desta ação,
conforme determinação do artigo 183, § 1.º, do Código de Processo Civil,
por meio eletrônico, observando-se ainda o disposto no artigo 18 da Lei
n.º 7.347/85 (sem adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais ou outras despesas).

A petição inicial foi instruída com depoimentos e documentos.

A decisão id 3992475 decretou o sigilo processual e determinou a

notificação dos requeridos para manifestação, nos termos do § 7° do art. 17 da Lei n°

8.428/92.

A decisão id 4129961, por sua vez, deferiu o requerimento formulado no

item 2 dos pedidos formulados na petição inicial, com o intuito de dar ciência ao

Egrégio Supremo Tribunal Federal do ajuizamento da presente ação e requerer ao

Exmo. Ministro Relator da Petição 6707 o compartilhamento dos acordos de

colaboração, para fins de instrução do presente feito.

Os requeridos foram notificados (id 4416780, 4417074, 4563674,

4954468, 5116281 e 8458819).

Paulo Roberto Altomani manifestou-se nos autos (id 4715624), alegando

que foi Prefeito Municipal de São Carlos de 2013 a 2016 e os fatos ocorreram em

outubro de 2012, de forma que não há como responsabilizar o requerido pela Lei de

Improbidade Administrativa, pois não existia vínculo jurídico dele com o Estado. Alegou

que jamais recebeu, de maneira irregular, recursos não contabilizados para sua

campanha eleitoral de qualquer empresa do Grupo Odebrecht. Negou ter privatizado o

serviço de esgoto do Município de São Carlos, enquanto Prefeito, e afirmou que a
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empresa Odebrecht Ambiental não realizou nenhuma contratação com o Município de

São Carlos nos quatro anos de sua administração. Negou ter mantido contato com os

colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme Pamplona

Paschoal. Sustentou que não há no sistema Drousys nenhum registro de doação ao

requerido, nem registro de apelido que possa fazer referência a ele. Negou ter assessor

chamado Júlio Salgado. Defendeu a ausência de tipicidade, de dolo e de ato de

improbidade administrativa. Requereu seja declarada inexistente a improbidade

administrativa denunciada, com a rejeição da presente ação civil pública.

Guilherme Pamplona Paschoal manifestou-se nos autos (id 5366934),

requerendo o integral aproveitamento do acordo de colaboração premiada, inclusive no

que tange ao reconhecimento dos efeitos oriundos da determinação de ressarcimento,

notadamente a garantia de efeitos meramente declaratórios em caso de eventual

procedência da ação proposta. Argumentou que, a despeito das contribuições

autorizadas a título de doação para campanhas eleitorais serem uma forma de garantir

os interesses das empresas do Grupo Odebrecht, o repasse de valores não foi feito a

título de obtenção de uma contrapartida específica.

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis manifestou-se nos autos (id

5493282), requerendo o integral aproveitamento do acordo de colaboração premiada,

inclusive no que tange ao reconhecimento dos efeitos oriundos da determinação de

ressarcimento, notadamente a garantia de efeitos meramente declaratórios em caso de

eventual procedência da ação proposta. Argumentou que, a despeito das contribuições

autorizadas a título de doação para campanhas eleitorais serem uma forma de garantir

os interesses das empresas do Grupo Odebrecht, o repasse de valores não foi feito a

título de obtenção de uma contrapartida específica.

Foi juntada aos autos decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin

autorizando o compartilhamento das peças solicitadas por este juízo (id 5775696).

A decisão id 5869196 autorizou o compartilhamento de informações

destes autos com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

A decisão id 8416739 determinou a autuação em apartado dos

documentos remetidos pelo Ministro Edson Fachin, com vista restrita ao juízo

processante e às defesas constituídas pelos réus, cadastrando para tanto novo

processo incidental, com anotação de sigilo.
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Odebrecht S/A manifestou-se nos autos (id 8913911), informando que

concorda com o pedido de suspensão formulado pelo MPF e requereu a declaração de

suspensão pelo juízo.

Newton Lima Neto manifestou-se nos autos (id 8917497), arguindo

preliminarmente a incompetência da Justiça Federal, sob o argumento de que não atrai

a competência federal o simples fato de um dos requeridos, à época dos fatos, exercer

o mandato de Deputado Federal, uma vez que as imputações em nada se relacionam

com o exercício dessa atribuição. Sustentou, ainda, que a suposta violação às

disposições legais acerca das eleições também não atrai a competência federal, seja

pela inépcia da fundamentação, seja pela manutenção da competência estadual.

Alegou a inépcia da inicial e a ausência de justa causa para prosseguimento da ação.

Sustentou que depoimento de colaborador, por si só, não constitui prova apta a

justificar o recebimento da inicial. Argumentou que não houve investigação frutífera

sobre os fatos narrados na colaboração premiada no âmbito do Procedimento

Preparatório, sendo proposta a demanda unicamente com os parcos elementos

unilaterais trazidos no bojo do acordo celebrado. Aduziu que, além de as declarações

unilaterais de colaboradores não constituírem elementos aptos a justificar o

recebimento da inicial de improbidade, não há conjunto probatório mínimo para

formação de indícios de ato de improbidade. Alegou, outrossim, que as narrativas dos

colaboradores são conflitantes com os documentos apresentados. Arguiu a inépcia da

inicial em relação ao art. 9°, I, da Lei de Improbidade, sob o argumento de que não há

que se falar em vantagem indevida em favor do requerido Newton Lima e em eventual

contrapartida em razão do exercício de seu cargo, tendo em vista que não exercia

cargo municipal e não estava disputando a eleição municipal. Sustentou que inexistem

indícios suficientes de ato de improbidade administrativa e que não foi demonstrado o

elemento subjetivo de dolo ou má-fé. Requereu: a) o reconhecimento da incompetência

da Justiça Federal; b) a inépcia da petição inicial em relação à imputação do art. 9°, I,

da Lei de Improbidade; c) a inépcia da inicial, tendo em vista que das imputações

realizadas pela narrativa do Ministério Público não decorre a conclusão para

sancionamento do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa; d) o

reconhecimento de ausência de justa causa para prosseguimento da ação; e) a rejeição

da inicial de improbidade administrativa.

Oswaldo Baptista Duarte Filho manifestou-se nos autos (id 8917825),

arguindo preliminarmente a incompetência da Justiça Federal, sob o argumento de que
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não atrai a competência federal o simples fato de um dos requeridos, à época dos

fatos, exercer o mandato de Deputado Federal, uma vez que as imputações em nada

se relacionam com o exercício dessa atribuição. Sustentou, ainda, que a suposta

violação às disposições legais acerca das eleições também não atrai a competência

federal, seja pela inépcia da fundamentação, seja pela manutenção da competência

estadual. Alegou a inépcia da inicial e a ausência de justa causa para prosseguimento

da ação. Sustentou que depoimento de colaborador, por si só, não constitui prova apta

a justificar o recebimento da inicial. Argumentou que não houve investigação frutífera

sobre os fatos narrados na colaboração premiada no âmbito do Procedimento

Preparatório, sendo proposta a demanda unicamente com os parcos elementos

unilaterais trazidos no bojo do acordo celebrado. Aduziu que, além de as declarações

unilaterais de colaboradores não constituírem elementos aptos a justificar o

recebimento da inicial de improbidade, não há conjunto probatório mínimo para

formação de indícios de ato de improbidade. Alegou, outrossim, que as narrativas dos

colaboradores são conflitantes com os documentos apresentados. Sustentou que

inexistem indícios suficientes de ato de improbidade administrativa e que não foi

demonstrado o elemento subjetivo de dolo ou má-fé. Requereu: a) o reconhecimento da

incompetência da Justiça Federal; b) a inépcia da inicial, tendo em vista que das

imputações realizadas pela narrativa do Ministério Público não decorre a conclusão

para sancionamento do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa; c)

o reconhecimento de ausência de justa causa para prosseguimento da ação; d) a

rejeição da inicial de improbidade administrativa.

O Ministério Público Federal se manifestou sobre as defesas e

documentos apresentados pelos requeridos, nos termos do art. 17, § 7°, da Lei n°

8.429/92 (id 9659782). Na ocasião, requereu a juntada do Relatório de Análise n°

55/2018 – SPPEA/PGR, bem como requereu a intimação das partes para se

manifestarem sobre o documento.

Intimados os requeridos para ciência e manifestação sobre o relatório

juntado pelo MPF (id 9723205), manifestaram-se nos autos a Odebrecht S/A (id

10383435) e os requeridos Oswaldo Baptista Duarte Filho e Newton Lima Neto (id

10402765).

É o relatório.

II - Fundamentação
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1.     Requisitos para o recebimento da petição inicial

Dispõe o § 6° do art. 17 da Lei n° 8.429/92 que a ação civil pública por

prática de ato de improbidade administrativa deve ser instruída “com documentos ou

justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou

com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas

provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a

.18 do Código de Processo Civil”

Ademais, tendo havido a notificação dos requeridos para prévia

manifestação nos autos, de acordo com o § 8º do art. 17 da Lei n° 8.429/92, cabe ao

juízo, neste momento processual, verificar apenas se é o caso de rejeição imediata da

ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação

ou da inadequação da via eleita.

Por seu turno, a definição corrente de indício é a seguinte: “O indício é o

fato provado que, estando na base do raciocínio do juiz, leva a que este creia (como

acreditaria qualquer homo medius) que tenha ocorrido outro fato (o fato principal ou fato

probando). É, pois, o indício, o fato auxiliar, do qual se pode extrair o fato base, que é

aquele que constitui objeto de controvérsia. A este raciocínio se dá o nome de

 (Arruda Alvim,  Manual de Direito Processual Civil, RT, 13 ed.presunção hominis.” in

rev. at. e ampl., SP, p. 1047).

Nesse aspecto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

tem considerado que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de

atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em

obediência ao princípio do , a fim de possibilitar o maior resguardoin dubio pro societate

do interesse público.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA BEM
DELIMITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA
SÚMULA 7. PETIÇÃO INICIAL COM A DESCRIÇÃO DE INDÍCIOS DA
PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO

 REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE IMPLICA EMPRO SOCIETATE.
VIOLAÇÃO AO ART. 17, §8º, DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE
AFERIÇÃO DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO NA FASE DE
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. I - Trata-se de ação civil pública cujaINSTRUÇÃO PROCESSUAL
petição inicial imputou ao recorrido, então Presidente da Câmara
Municipal de Petrópolis, a prática de ato de improbidade administrativa
em função de peças publicitárias destinadas para fins diversos de
divulgação de atos, programas, obras, serviços ou mesmo campanhas do
Poder Legislativo, sem revelar qualquer caráter educativo, informativo ou
de orientação social em seu bojo. II - Delimitação, no acórdão recorrido,
da questão fática que serviu de fundamento para a propositura da ação
civil pública por improbidade administrativa. Afastamento da Súmula 7
como óbice para o conhecimento do recurso especial. III - Na petição
inicial, deixou-se claro que o recorrido teve motivação política e intuito de
promoção pessoal e, por isso, houve dolo em conduta que supostamente
violou os princípios da finalidade, da legalidade e da moralidade
administrativa e se enquadra no art. 11, caput e I, da Lei 8.429/92. IV - A
presença dos indícios da prática de ato de improbidade
administrativa determina o recebimento da petição inicial em face,
inclusive, do princípio do in dubio pro societate que se aplica nessa
fase precessual para conferir maior proteção ao interesse público.
Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1596890/PA, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe

 V - No curso do processo e somente após a fase de instrução24/5/2018.
é que se poderá concluir pela efetiva presença ou não do elemento
volitivo necessário para o reconhecimento da prática do ato ímprobo
imputado ao recorrido. Precedentes: AgInt no REsp 1614538/GO, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/2/2017, DJe 23/2/2017 e REsp 1192758/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 15/10/2014. VI -
Considera-se indevida, assim, a rejeição da petição inicial pelo juízo de
primeiro grau e a confirmação dessa rejeição pelo Tribunal de origem, por
violação ao art. 17, §8º, da Lei 8.429/92. VII - Agravo interno provido.” 
(STJ, AIRESP 1606709, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJE de 22/06/2018 – grifos nossos)
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACADA, ESPECIFICAMENTE, O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA 182/STJ. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inviável a apreciação do
agravo interno que deixa de atacar especificamente, o fundamento da
decisão agravada, referente à tese de afronta ao art. 535 do CPC/1973,
incidindo, quanto ao ponto, a Súmula 182/STJ, por analogia. 2. A
jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a
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demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de
improbidade e autoria, para que se determine o processamento da
ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de
possibilitar o maior resguardo do interesse público" (REsp
1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe

 3. 22/08/2013). A decisão que recebe a petição inicial não representa
cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade
administrativa, mas apenas fase inicial de todo o deslinde
probatório da demanda, motivo pelo qual não se exige, nesta etapa,

 4. Oa demonstração cabal dos fatos narrados na petição inicial.
Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que
"não há ausência de fundamentação a postergação para sentença final
da análise da matéria de mérito" (AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2016). 5. 
Havendo indícios bastantes da existência do ato ímprobo historiado
pelo Parquet autor, o encaminhamento judicial deverá operar em
favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se
oportunizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e

 6. Agravo interno parcialmenteefetivo convencimento do julgador.
conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, AINTARESP 858446,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE de 02/02/2018 – grifos
nossos)
 

Com base nestas premissas passo a examinar a admissibilidade da petição inicial.

2.       Competência da Justiça Federal e legitimidade passiva

Ao ajuizar a presente ação, o Ministério Público Federal sustentou que a

Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento do feito com base

nas seguintes premissas (id 3932908):

“No presente caso, ressai a competência da Justiça Federal
para o processamento da presente demanda, vez que o demandado
Newton Lima Neto, à época dos fatos, exercia o mandato de Deputado
Federal, eleito pelo Estado de São Paulo, condição funcional esta que
era conhecida por todos os requeridos.

Como se demonstrará na sequência, o requerido Newton Lima
Neto teve intensa e decisiva participação para a liberação da verba para
a candidatura de Oswaldo Baptista Duarte Filho, sendo relevante referir
que originalmente a integralidade da verba era destinada a referida
candidatura, como se detalhará oportunamente.
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Logo, havendo o envolvimento de um parlamentar federal nos
autos, que praticou ato de improbidade com uso de sua influência
política, é inequívoca a competência da Justiça Federal para processar e
julgar os fatos, sendo certo que não há prerrogativa de foro para ações
de improbidade.

Vale observar que os fatos envolvendo o requerido Paulo
Roberto Altomani, também candidato às eleições municipais, são
estreitamente conexos, como se verá, o que por si só já justifica sua
apuração conjunta por este juízo.

De toda forma, vale observar ainda que os fatos objeto da
presente ação representam omissão de informações à Justiça Eleitoral
por parte dos requeridos Oswaldo Baptista Duarte Filho e Paulo Roberto
Altomani – mais especificamente das doações (caixa 2) recebidas do
grupo Odebrecht –, o que representa afetação direta aos interesses da
Justiça Eleitoral, segmento especializado do Judiciário da União,
circunstância esta que impõe a competência desta Justiça Federal
quanto a todos os fatos narrados, visto que a Justiça Eleitoral não tem
competência para o processamento de ações de improbidade
administrativa.

Ademais, os fatos ocorreram em razão e no contexto das
eleições municipais em São Carlos, o que impõe a competência desta
Subseção Judiciária.”

 

De fato, ao prestar declarações no Termo de Colaboração n° 06, datado

de 15/12/2016, Guilherme Pamplona Paschoal afirmou que conversou inicialmente com

o então Deputado Federal Newton Lima para informar sobre o projeto da empresa

Odebrecht Ambiental relacionado ao serviço de esgoto na cidade de São Carlos e o

deputado teria afirmado que levaria a questão ao então candidato Oswaldo Barba.

Disse, ainda, que encontrou o então deputado no mês de junho no aeroporto de

Congonhas em São Paulo e, na ocasião, o colaborador informou que esperava que,

caso o candidato Osvaldo Barba fosse eleito, o município abrisse um processo para

que pudesse manter relação com a empresa. O deputado também teria afirmado, na

ocasião, que a contribuição seria importante para a candidatura de Oswaldo Barba.

Afirmou também que, no final de junho, encontrou-se com Newton Lima e Oswaldo

Barba em padaria no bairro dos Jardins, ocasião em que o colaborador informou o valor

da contribuição, bem como que ela seria realizada por meio de caixa dois. Relatou que

o encontro foi marcado por meio de telefone com o então deputado Newton Lima. Disse
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também que, após Oswaldo Barba deixar o encontro, ficou apenas com Newton Lima,

que teria indicado a pessoa que, em São Carlos, iria operacionalizar o recebimento da

contribuição.

Ao prestar esclarecimentos suplementares a respeito dos fatos na

Procuradoria da República em São Carlos, Guilherme Pamplona Paschoal reiterou, em

linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente, confirmando que as

contribuições eram prestadas pela empresa Odebrecht com a intenção de possibilitar a

abertura de processo licitatório e a participação da empresa em licitação sem que

fossem criadas dificuldades por parte da Administração municipal. Reiterou que o

primeiro contato que teve em São Carlos foi com o Deputado Federal Newton Lima.

Disse que Newton Lima foi indicado como “padrinho” de Oswaldo Barba. Declarou que

se encontrou pessoalmente com Newton Lima por três vezes, a primeira no restaurante

Fogo de Chão, posteriormente no saguão do aeroporto de Congonhas e por fim em

uma padaria nos Jardins. Nessa última ocasião, Oswaldo Barba estava na padaria e

Newton Lima indicou ao colaborador o contato de um senhor de 60 anos de idade, o

qual estava cuidando das contas de Oswaldo Barba. Destacou que as questões

relativas à contribuição e o propósito dela foram tratadas com Newton Lima. Afirmou

que Newton Lima chegou a dizer que “mandava” em Oswaldo Barba e na região e que

teria sido responsável por ele ter se tornado prefeito.

É inegável, portanto, que existem indícios da participação do então

Deputado Federal Newton Lima Neto nos fatos investigados, pois, segundo as

declarações do colaborador Guilherme Pamplona Paschoal, ele teria intermediado as

conversas relativas à contribuição prestada pela empresa Odebrecht Ambiental em

favor da candidatura de Oswaldo Baptista Duarte Filho. Tais declarações também

apontam que a participação de Newton Lima Neto se deu em razão do mandato de

parlamentar federal que ele exercia na época e da influência política que mantinha

sobre o então Prefeito Municipal de São Carlos, Oswaldo Baptista Duarte Filho.

Havendo indícios do envolvimento de autoridade federal nos fatos

investigados, resta configurado o interesse da União Federal, como já decidiu o Egrégio

Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSÃO DE ENVIO À JUSTIÇA ESTADUAL.
TERMOS DE DEPOIMENTO QUE NARRAM A SUPOSTA PRÁTICA DE
ILÍCITOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ART. 109,
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IV, DA CF/88. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento
jurisprudencial desta Suprema Corte, a prática de crimes no exercício de
função pública federal atrai a competência da Justiça Federal para o
processo e julgamento da ação penal. Precedentes. 2. Ainda que o órgão
acusatório não tenha atribuído qualquer capitulação jurídica aos fatos, o
envolvimento de autoridade federal demanda a apuração, sob a
supervisão da Justiça Federal, de eventual influência de suas
funções na consecução dos objetivos visados nas condutas
narradas, exsurgindo, neste princípio de investigação, o interesse

 previsto no art. 109, IV, da CF/88. 3. O estágio prematuro dasda União
apurações não permite maior aprofundamento, por parte do Poder
Judiciário, sobre as peculiaridades fáticas que permeiam as narrativas
dos colaboradores, cujo teor deve ser avaliado tanto pelo Ministério
Público quanto pela autoridade policial e submetidas ao tratamento
adequado às respectivas funções institucionais previstas no art. 129 e no
art. 144, § 1º, ambos da CF/88, em respeito ao princípio acusatório pelo
qual é regido o processo penal no âmbito do Estado Democrático de
Direito. 4. Agravo regimental desprovido.” (STF, Pet 6669 AgR/DF,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 26/06/2017 – grifos
nossos)
 

Ainda que o precedente acima se refira a uma investigação penal, não se

pode negar que a existência de interesse jurídico da União na hipótese também se

traduz na competência da Justiça Federal para o julgamento desta ação civil pública,

tendo em vista o disposto no inciso I do art. 109 da Constituição da República.

O interesse jurídico da União Federal não decorre apenas de eventual

pretensão econômica, representada pelo ressarcimento de algum prejuízo, mas

também da necessidade de repreensão do ato impugnado, supostamente violador de

princípios administrativos, dentre os quais os da legalidade, da impessoalidade e da

moralidade administrativa (art. 37, CF).

Ademais, como bem sustentou o Ministério Público Federal, os fatos

imputados aos requeridos afetam, em tese, o interesse da Justiça Eleitoral, na medida

em que teria ocorrido omissão de informações por parte dos requeridos Oswaldo

Baptista Duarte Filho e Paulo Roberto Altomani.

Em relação aos demais investigados, a competência federal resulta da

evidente conexão probatória existente entre os fatos.
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Assim, é de rigor a manutenção do feito perante a Justiça Federal, nos

termos do art. 109, I, CF.

Por outro lado, o fato de o requerido Paulo Roberto Altomani ainda não

ocupar o cargo de Prefeito no ano de 2012 não exclui a possibilidade de

responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa.

Como bem salientou o Ministério Público Federal na petição inicial, “Na

condição de candidato, o requerido Paulo Roberto Altomani já exercia função pública,

ainda que transitória e sem remuneração, dado que ostentava diversas prerrogativas

próprias da candidatura para o cargo de chefe do Poder Executivo municipal, a

exemplo daquelas elencadas nos artigos 16-B; 16-D, § 2º; 22, § 1º, I; 22-A, § 3º; 43; 47,

 (id 3932908). Na condição de§ 1º, VI e VII; 51 e 58, todos da Lei nº 9.504/97”

candidato, portanto, enquadrava-se na condição de agente público, nos termos do art.

2° da Lei n° 8.429/92.

Ainda que assim não fosse, a submissão à Lei de Improbidade decorreria

do quanto disposto no art. 3° da mesma Lei, que abarca aquele que, mesmo não sendo

agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade ou dele se

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Por outro lado, como bem destacou o  em sua petição inicial, aparquet

Justiça Eleitoral não tem competência para o processamento de ações de improbidade

administrativa.

Logo, deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo requerido Paulo

Roberto Altomani no sentido de que a responsabilização por seus atos estaria adstrita à

legislação eleitoral.

3.       Inépcia da inicial

A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento.

A petição inicial atende a todos os pressupostos indicados nos artigos

319 e 320 do CPC.
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Além disso, a peça vestibular descreveu as condutas que, em tese,

podem configurar atos de improbidade administrativa, bem como requereu a aplicação

de sanções que estão previstas na Lei n° 8.429/92.

Outrossim, como será demonstrado adiante, a petição inicial está

fundada em indícios suficientes da existência de ato de improbidade administrativa e foi

instruída com elementos probatórios aptos a conferir justa causa à ação.

Tendo sido imputada aos requeridos a prática de atos de improbidade

administrativa, a presente ação civil pública revela-se a via necessária e adequada para

a eventual imposição das penas previstas no art. 12 da Lei n° 8.429/92 e para eventual

ressarcimento ao erário de eventual dano de ordem patrimonial.

Por sua vez, o requerido Newton Lima Neto também alegou a inépcia da

inicial especificamente em relação ao art. 9°, I, da Lei de Improbidade.

Com efeito, o art. 9°, I, da Lei n° 8.429/92 dispõe:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;”
 

Na petição inicial, o Ministério Público Federal considerou que os fatos

nela narrados se enquadram no art. 9°, I, da Lei n° 8.429/92, sob o argumento de que “

houve, como visto, o oferecimento da vantagem indevida por Guilherme Pamplona

Paschoal, na condição de representante do grupo Odebrecht, o que contou com o aval

de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, seu superior hierárquico na empresa

Odebrecht, com a aceitação do valor por parte de Paulo Roberto Altomani e de

Oswaldo Baptista Duarte Filho, este com a intermediação e a concorrência de Newton

 (id 3932908)Lima Neto” .

A defesa de Newton Lima Neto argumenta que “a premissa desenvolvida

não decorre logicamente à conclusão, pois pelo próprio relato Ministerial não há que se

Num. 11226508 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: JOAO ROBERTO OTAVIO JUNIOR - 26/09/2018 18:27:25
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092618272533600000010466101
Número do documento: 18092618272533600000010466101



falar em vantagem indevida em favor do Requerido Newton Lima e, muito menos, em

eventual contrapartida em razão do exercício de seu cargo, pois não existiria sequer a

possibilidade de o Requerido oferecer uma contraprestação atual ou futura, haja vista

 (idque não exercia cargo municipal e não estava disputando a eleição municipal”

8917497).

Não há a inépcia alegada pelo requerido. A peça inicial narra que Newton

Lima, na condição de Deputado Federal, teria atuado como intermediário na doação

ilícita realizada pela empresa Odebrecht Ambiental à campanha eleitoral de Oswaldo

Baptista Duarte Filho. Nesse aspecto, mesmo sem exercer cargo municipal e sem

disputar a eleição municipal, Newton Lima Neto teria se utilizado de sua condição de

Deputado Federal e da influência que teria sobre o então prefeito Oswaldo Baptista

Duarte Filho para lograr a obtenção da contribuição financeira. Ademais, segundo a

petição inicial, a contribuição teria como contrapartida a possibilidade de abertura de

processo licitatório e a participação da empresa Odebrecht em licitação sem que

fossem criadas dificuldades por parte da Administração municipal.

Não há dúvida, portanto, de que os fatos atribuídos ao requerido podem

se enquadrar, , no inciso I do art. 9° da Lei n° 8.429/92, razão pela qual não háem tese

como acolher a alegação de inépcia.

4.       Indícios da existência de ato de improbidade administrativa 

Extrai-se dos depoimentos prestados pelos colaboradores Fernando Luiz

Ayres da Cunha Santos Reis e Guilherme Pamplona Paschoal, em especial deste

último, que houve pagamentos em favor de Paulo Roberto Altomani e Oswaldo Baptista

Duarte Filho, nos valores de, respectivamente, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

reais) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Além disso, os depoimentos dos colaboradores, em especial o de

Guilherme Pamplona Paschoal: a) indicam que as contribuições teriam como

contrapartida a possibilidade de abertura de processo licitatório e a participação da

empresa Odebrecht em licitação sem que fossem criadas dificuldades por parte da

Administração municipal; b) revelam o interesse da empresa Odebrecht em reduzir

eventuais embaraços em procedimentos licitatórios e estender territorialmente a

prestação de seus serviços; c)  demonstram que a contribuição foi prestada em razão 

da candidatura dos investigados Paulo Roberto Altomani e Oswaldo Baptista Duarte
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Filho e das reais possibilidades de êxito de cada um nas eleições municipais; d)

apontam que Newton Lima Neto intermediou as conversas relativas ao candidato

Oswaldo Baptista Duarte Filho, utilizando-se de sua condição de Deputado Federal e

da influência política que teria sobre o então prefeito.

Dos relatos dos colaboradores resulta fundada suspeita de que houve

promessa de contrapartida em favor da empresa que prestou a contribuição.

Além disso, ao contrário do que sustentaram Newton Lima Neto e

Oswaldo Baptista Duarte Filho em suas manifestações prévias, a petição inicial não

está assentada unicamente nos depoimentos dos colaboradores.

Nesse aspecto, destaco que também foi juntada com a inicial planilha

oriunda dos sistemas internos da empresa Odebrecht referente aos supostos

pagamentos realizados em favor de Oswaldo Baptista Duarte Filho e Paulo Roberto

Altomani.

Posteriormente, o Ministério Público Federal juntou aos autos o Relatório

de Análise n° 55/2018 – SPPEA/PGR (id 9659784), “que demonstra que nos discos

rígidos fornecidos pela Odebrecht e por autoridades suíças ao Ministério Público

Federal contendo dados do sistema Drousys constam duas planilhas com registros de

pagamentos destinados ao codinome “Sombra” e com menção à cidade de São Carlos,

totalizando R$ 500 mil reais pagos no ano de 2012 em três parcelas, nos valores de

250 mil, 150 mil e 100 mil reais. A análise do relatório em questão demonstra que nos

registros consta referência ao projeto “São Carlos”, com o apontamento do nome

“Oswaldo Barba (PT) – Esgoto”, associado ao codinome Sombra – o que reforça os

elementos de informação trazidos pelos colaboradores e apontados na petição inicial,

 (idinclusive quanto à correlação do pagamento ao serviço de água e esgoto municipal”

9659782).

O fato de o Relatório de Análise n° 55/2018 – SPPEA/PGR não ter sido

juntado com a petição inicial não impede que seja levado em consideração nesta

decisão, uma vez que foi apresentado nos autos antes do juízo acerca do recebimento

da inicial e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre ele, nos termos do §

1° do art. 437 do CPC.
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Nesse aspecto, destaco que o parágrafo único do art. 435 do CPC

assegura “a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis

após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu

de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da

. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 18/12/2017parte de acordo com o art. 5°”

e o Relatório de Análise n° 55/2018 – SPPEA/PGR foi elaborado somente em

23/07/2018. Logo, não há razão para desconsiderar o documento juntado pelo autor

antes da prolação desta decisão e previamente submetido ao contraditório.

Acompanharam a inicial, ademais, documentos relativos a registros

eletrônicos de aparelhos celulares dos requeridos, os quais revelam a existência de

comunicações entre eles em período próximo ao das eleições municipais de 2012, o

que, por consequência, reforça o relato prestado pelos colaboradores.

Não há dúvida, portanto, de que existem indícios suficientes a justificar o

recebimento da petição inicial. Devem ser rejeitadas, por consequência, as alegações

de ausência de justa causa formuladas nas manifestações de Newton Lima Neto e

Oswaldo Baptista Duarte Filho.

As contradições apontadas entre as narrativas dos colaboradores e os

documentos acostados, em especial a discrepância entre as datas indicadas na

planilha apresentada com a inicial e aquelas apontadas por Guilherme Pamplona

Paschoal em seus depoimentos, não justificam, por si só, a rejeição da ação, diante dos

demais elementos apresentados nos autos.

Ao contrário, o recebimento da petição inicial permitirá a ampla dilação

probatória e o aprofundamento da análise dos elementos de prova, de forma que as

referidas contradições poderão ser melhor avaliadas por ocasião da prolação da

sentença.

A análise da efetiva existência dos atos de improbidade, assim como da

autoria e de eventual dolo por parte dos demandados, exige ampla dilação probatória.

Não há como afirmar, neste momento processual, a inexistência dos atos ou a

improcedência da ação.
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Reitero, nesse aspecto, que nesta fase do processo prevalece o princípio

do  de forma que a existência de indícios da prática dolosa dein dubio pro societate,

atos de improbidade administrativa e de sua autoria, ainda que não exaurientes,

recomendam o regular prosseguimento da demanda, exatamente para possibilitar a

ampla produção de provas.

5.       Acordos de colaboração premiada e de leniência e seus efeitos

Guilherme Pamplona Paschoal e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos

Reis, em suas manifestações, requereram o integral aproveitamento do acordo de

colaboração premiada, com a garantia de efeitos meramente declaratórios em caso de

eventual procedência da ação proposta. Os acordos de colaboração premiada foram

juntados aos autos, de forma que a análise de seus efeitos será realizada por ocasião

da prolação da sentença.

Em relação ao acordo de leniência firmado com a requerida Odebrecht

S.A., salientou o Ministério Público Federal na petição inicial:

“Os termos do acordo de leniência encontram-se acostados aos
autos, e em atenção a eles, notadamente ao disposto na alínea d do
inciso II da sua cláusula 8º, a presente ação tem, em relação à requerida
Odebrecht S.A., pedido exclusivamente declaratório, sem aplicação
quanto à empresa colaboradora de quaisquer das sanções ao final
pleiteadas.

Cumpre notar que o acordo de leniência em questão prevê,
dentre outros compromissos, o pagamento de valor global a abarcar as
reparações por todos os fatos noticiados aos órgãos de persecução e
fiscalização.

Presta-se esta ação, pois, com relação à requerida Odebrecht
S.A., apenas à interrupção do lapso prescricional incidente, mantendo-se
suspensa a ação em relação à empresa requerida – a partir do despacho
citatório, que interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do
ajuizamento, na forma do § 1º do art. 240 do CPC – até o integral
cumprimento do inciso XI da cláusula 6ª do acordo de leniência (vale
dizer, pagamento do valor discriminado no § 3º da cláusula 7ª).

Após o cumprimento de referida cláusula, será oportunamente
requerida a extinção da ação relativamente à pessoa jurídica em questão,
na forma do § 3º da citada cláusula 8ª do acordo de leniência que instrui
esta ação.”
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Assim, a análise do pedido de suspensão do processo em relação à

requerida Odebrecht S.A. será realizada após o recebimento da petição inicial e a sua

formal citação nestes autos.

III – Dispositivo

Ante o exposto:

1.  as alegações de incompetência da Justiça Federal e de inépciarejeito

da inicial;

2. ausentes as hipóteses de rejeição previstas no § 8º do art. 17 da Lei n°

8.429/92,  e, com fundamento no § 9º do mesmo dispositivorecebo a petição inicial

legal, determino a citação dos réus para contestação no prazo legal, sob pena de

revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil;

3. após a citação da empresa Odebrecht S.A., venham os autos

conclusos para apreciação do pedido de suspensão da ação formulado no item 10.5 da

petição inicial;

4. após o decurso do prazo dos requeridos para a apresentação de

contestação, intimem-se a União e o Município de São Carlos, pessoas jurídicas de

direito público, para, assim o querendo, integrem a lide, na qualidade de litisconsortes

facultativos, conforme o disposto no art. 17, § 3°, da Lei n° 8.429/92, combinado com o

art. 6°, § 3°, da Lei n° 4.717/65 e art. 5°, inciso III e § 2°, da Lei n° 7.347/85.

Intimem-se.
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