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Avenida Anita Garibaldi, 888, 4º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1733 - Email:
prctb01dir@jfpr.jus.br

PETIÇÃO Nº 5031753-57.2018.4.04.7000/PR

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
REQUERIDO: ODEBRECHT S/A

REQUERIDO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A

DESPACHO/DECISÃO

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de incidente instaurado pela União com o intuito de se aplicar um dos
efeitos do acordo de leniência firmado com a Odebrecht S/A: desistência das ações civis de
improbidade administrativa. 

A União discorre sobre o acordo de leniência à vista do ordenamento jurídico
brasileiro. Sustenta que a vedação prevista pelo art.17, §1º da Lei 8.429/92 é anacrônica e,
portanto, deve ser interpretada com base em outras normas que marcam a consensualidade na
Administração Pública. Cita o enunciado 617 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 

Pontua que, em 09/07/18, a União, por meio da Advocacia-Geral da União
(AGU) e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), firmou
acordo de leniência com a Odebrecht S/A. Explica que, conforme a subcláusula 1.3 do
acordo, a Odebrecht S/A passou a representar demais entidades do grupo econômico.
Esclarece que, nos termos do negócio jurídico, a empresa se comprometeu a ressarcir o valor
de R$ 2.727.239.997,64 (dois bilhões, setecentos e vinte e sete milhões, duzentos e trinta e
nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) a entidades públicas
prejudicadas pelos atos de natureza corruptiva praticados em 57 (cinquenta e sete) contratos.
Explica que objeto da leniência é muito amplo, abrangendo os contratos
nº 0800.0033808.07.2 e 8500.0000003.09.2, objeto da demanda conexa. 

Nesse contexto, formula pedido a fim de que o processo conexo seja extinto em
relação à Odebrecht S/A, com a revogação, inclusive, da medida liminar. 

No evento 5, foi atribuído sigilo nível "2" aos termos do acordo de leniência
entabulado entre as partes. 

No evento 12, a Petrobras apresentou suas razões. Argumenta, em primeiro
lugar, que não participou das negociações relativas ao acordo de leniência firmado com a
União. Esclarece que, conforme os termos do negócios, as entidades lesadas teriam até 2 anos
para aderir ao negócio, antes do que nem sequer serão destinatárias dos valores despendidos
pela Odebrecht S/A. Alega que, embora sem acesso aos termos da negociação, em razão do
sigilo atribuído ao presente processo, teve ciência sobre alguns dos anexos e, por isso, tem
condições de expender as suas razões. Defende que remanesce o interesse na plenitude de
ressarcimento do dano, o que, aliás, está positivado no art.16, §3º da Lei Anticorrupção.
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Assim, remanesceria o interesse jurídico em se prosseguir com a demanda, sem prejuízo de
que os pagamentos fossem posteriormente imputados ao débito perseguido na via judicial.
Sobreleva que detém personalidade jurídica distinta. 

O Ministério Público Federal apresentou suas razões no evento 15. Aquiesceu
com o pedido de desistência formulado pela União. Sobreleva que esse posicionamento não
importa em renúncia ao direito de propor eventual ação civil de improbidade, se reputar
adequado.

Vieram-me, então, conclusos os autos para a prolação de decisão. 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Contextualização do acordo de leniência instituído pela Lei
12.846/2013

A Lei 12.846/2013 foi editada como uma forma de responder aos anseios da
população quanto ao combate à corrupção, exacerbados com as manifestações irrompidas no
país em 2013, fruto de irresignação em relação à classe política e à deficiência na prestação
de serviços públicos. Se, por um lado, no âmbito criminal, foi editada, então, a Lei 12.850/13
(a qual dispõe sobre os instrumentos no combate às organizações criminosas), por outro, no
âmbito administrativo, coube à Lei 12.846/2013 tratar da responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.

Em verdade -- sobretudo a partir da promulgação da Convenção da Organização
das Nações Unidas contra a Corrupção (Mérida) e da Convenção contra o Crime Organizado
Transnacional  (Palermo) --, a comunidade jurídica passa a se voltar contra a corrupção, não
só sob a perspectiva de se tratar de um delito que se caracteriza pela venalidade no exercício
do munus público, como também por consistir em preocupação perene e inerente ao próprio
exercício da função administrativa, na medida em que a corrupção de servidores públicos
deixa de ser concebida apenas como crime fim, para passar a ser compreendida também como
crime meio para se perpetuarem grandes organizações criminosas, as quais acabam por aliciar
funcionários do alto escalão do Estado para se manter. Como explanam BETO FERREIRA
MARTINS VASCONCELOS e MARINA LACERDA E SILVA, em artigo intitulado
"ACORDO DE LENIÊNCIA - A PRÁTICA DE UM JOGO AINDA EM ANDAMENTO":

A internacionalização da anticorrupção modifica qualitativamente a perspectiva tradicional
do que se entende por corrupção. Conforme Araújo, esse redimensionamento se dá em dois
níveis: criminal, em que se modifica qualitativamente a perspectiva da corrupção,
distanciando-a da criminalidade tradicional; e administrativo, já que a corrupção passa a ser
também uma preocupação administrativa, gerando demandas como a reforma do Estado,
prevenção, transparência e até mesmo sanções administrativas.

Consoante bem demonstrado por Felipe Dantas de Araújo, na nova dimensão criminal da
corrupção, sobressai-se a tipologia da criminalidade organizada. Isto é, com valor
incrementado dos bens jurídicos desviados, participação de agentes públicos do alto escalão,
envolvimento de empresas privadas, e com modus operandi de macrocriminalidade, em que a
corrupção exsurge não apenas como fim, mas como de a organização criminosa facilitar suas
atividades.
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A dimensão administrativa da política anticorrupção consiste no “conjunto de políticas
públicas específicas, punitivas ou não, mas que se situam fora da esfera do sistema penal”8.
Nesta dimensão aparecem medidas preventivas, mudanças na gestão estatal, sanções
administrativas, culminando com a elaboração de um conceito-tipo de gestão administrativo-
institucional do problema da corrupção. De forma inovadora, essa dimensão passa a competir
em relevância com a criminal, tradicionalmente adotada para lidar com ilícitos.1

Nesse contexto, o combate à corrupção vista como forma de alimentar grandes
organizações criminosas impôs ao Estado a adotação de práticas dúcteis à forma de
estruturação e ocultação dessas entidades paralelas. 

Com isso, em razão desse novo prisma de análise, a legislação contemporânea
passa a se distanciar dos paradigmas clássicos do direito administrativo (concebido com base
em doutrina desenvolvida pela escola francesa) -- como, por exemplo, do dogma da
indisponibilidade do interesse público --, para se aproximar da ideia de "consensualidade"  no
âmbito da Administração Pública, encampando, por exemplo, linha adotada no Direito norte-
americano. Afinal, se as organizações criminosas atingem o mais alto escalão do Estado,
apenas com o interesse de elidir punição daqueles que se inserem no esquema é possível
alcançar os agentes políticos do topo. 

 Como explanam os citados autores:

"Consensualização é o movimento de transformação da Administração Pública e de seus
processos administrativos em favor da edificação de consensos, sendo a leniência um
exemplar dos vários instrumentos da administração consensual na modalidade contratual
(MARRARA, 2015)11. Como afirma Alexandre Santos de Aragão, “a Administração
consensual é um corolário necessário da tese que vê a legitimação da Administração não mais
na lei, mas na satisfação das necessidades sociais dos cidadãos"

É, nesse cenário, por exemplo, que a Lei 8.078/90 passou a prever a
possibilidade de os órgãos legitimados estipularem "termo de ajustamento de conduta" com
aqueles que violaram direito coletivo tutelado por meio da Lei de Ação Civil Pública. Da
mesma forma, a Lei 12.259/11 passa a implementar a possibilidade de acordo de leniência no
âmbito do regime de defesa da concorrência. 

Por fim, promulgada em 2013, a Lei Anticorrupção, nesse contexto, simboliza
uma espécie de catarse quanto à possibilidade de celebração de negócios jurídico no âmbito
do direito sancionatório. 

Portanto, o acordo de leniência implementado pela Lei 12.846/2013 insere-se no
contexto contemporâneo de "consensualidade" na Administração Pública. A história está
posta para nos demonstrar que o Estado sancionador muitas vezes não consegue implementar
mecanismos efetivos no combate aos ilícitos penais e administrativos, quer em decorrência,
muitas vezes, da ineficiência da máquina estatal, quer em virtude, até mesmo, da dimensão
que tomaram algumas das organizações criminosas, as quais por vezes se tornam mais
aparatadas e sofisticados do que o próprio Estado. Nesses termos, transigir com alguns
indivíduos, muitas vezes, é o único caminho para se chegar ao cerne de organizações
aparatadas que cometem ilícitos penais e administrativos. 
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 Não bastasse isso, a implementação da consensualidade na Administração
Pública propicia outro benefício. Sabe-se que o poder de polícia no âmbito administrativo tem
por essência prevenir a ocorrência de ilícitos a partir da função dissuasória da sanção.
Contudo, por meio da consensualidade, muito além da função dissuasória, proporcionam-se
instrumentos de cooperação entre a Administração Pública e o particular destinados a
implementar mecanismos de prevenção à própria ocorrência de ilícito: compliance. Com isso,
cria-se uma profícua e mutualística relação na qual todas as partes passam a atuar
proativamente para, doravante, dificultar a prática de ilícitos contra a Administração Pública.
Como esclarecem SEBASTIÃO BOTTO DE BARROS TOJAL e IGOR SANT’ANNA
TAMASAUSKAS em artigo intitulado "A LENIÊNCIA ANTICORRUPÇÃO: PRIMEIRAS
APLICAÇÕES, SUAS DIFICULDADES E ALGUNS HORIZONTES PARA O
INSTITUTO":

A consensualidade no âmbito do direito administrativo sancionador estabelece, ainda, um
novo sentido para a própria ideia de sanção após a celebração de acordo entre o particular e
a Administração. A sanção, do ponto de vista tradicional, teria a finalidade de evitar a prática
de comportamentos indesejados por meio da dissuasão, ou seja, em razão do receio de sofrer
as consequências da prática de ato vedado por lei, o agente se absteria de cometê-lo.
Entretanto, ao serem introduzidas as ideias de consensualidade e cooperação no âmbito do
direito sancionador, a sanção passa a ser relacionada não apenas a um elemento de dissuasão,
mas sim de indução a comportamentos positivos.

Assim, espera-se, daquele que cooperar com a Administração, que exerça ações no sentido
ressarcir os danos decorrentes dos atos ilícitos praticados (elemento retrospectivo da
colaboração), bem como que adote providências de modo a prevenir a ocorrência de novos
atos ilícitos (elemento prospectivo da colaboração). Certamente o maior benefício da
introdução da consensualidade no âmbito do direito sancionador refere-se ao elemento
prospectivo da colaboração, uma vez que abre um novo campo para o Poder Público atuar no
sentido de prevenir a ocorrência de atos ilícitos por meio da indução aos mais variados
comportamentos positivos por parte do colaborador/leniente, ao contrário da tradicional e
limitada visão sancionatória, que possibilita unicamente a dissuasão à prática de determinada
conduta tipificada em lei.

Com fundamento nessa nova noção do papel da consensualidade no âmbito do direito
sancionador, foi editada a “Lei Anticorrupção” (Lei 12.846/2013), a qual, ao mesmo tempo
que instituiu a aplicação de sanções rigorosíssimas àquelas empresas que cometem atos
lesivos à Administração Pública, também dispôs sobre a possibilidade de celebração de
acordo de leniência com a pessoa jurídica infratora3. O acordo autoriza a redução das
penalidades aplicáveis em troca da colaboração com o processo de apuração das infrações,
permitindo a identificação dos demais envolvidos e a obtenção de informações e documentos
capazes de atestar a prática da conduta ilícita. Ainda, a legislação exige a inclusão de
cláusulas no acordo que imponham a adoção ou o aperfeiçoamento de um programa de
integridade (compliance) pela empresa signatária. Assim, o compromisso firmado pela
empresa infratora determinará a implementação de mecanismos e procedimentos internos de
controle, estimulando o combate preventivo às práticas ilícitas.

Os acordos de leniência, assim como os acordos de colaboração premiada (destinados às
pessoas físicas, no âmbito criminal), têm se mostrado extremamente eficazes na árdua tarefa
de combate à corrupção no Brasil, seja no que se refere ao ressarcimento dos danos sofridos
pelo Estado, seja em relação à identificação e punição dos responsáveis pela prática dos atos
ilícitos. Basta verificar o alargamento das investigações procedidas pela Operação Lava Jato
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e a efetividade na comprovação dos atos ilícitos cometidos, o que seria inviável sem a
utilização dos mecanismos consensuais de composição e transação no plano do direito
sancionador.

"Esse sem dúvida é o grande desafio que o instituto da leniência possui no Brasil atualmente:
sobreviver à competição e à autofagia dos diversos órgãos e instituições do Estado que, sob
efeitos do discurso anticorrupção, agem de forma esquizofrênica, competindo por um
desarrazoado protagonismo ou simplesmente boicotando o instituto em razão de interesses até
mesmo escusos."2

Portanto, a análise do requerimento da União deve se balizar, sobretudo, pelo
paradigma contemporâneo da consensualidade na Administração Pública como melhor forma
de combater ilícitos penais e administrativos, mormente quando praticados no seio de
organizações criminosas. 

II.2. Possibilidade aplicação do acordo de leniência à lei de improbidade
administrativa e possibilidade de desistência da ação civil de improbidade promovida
em face da Odebrecht

A vedação prevista no art.17, §2º da Lei 8.429/92 não mais subsiste à luz da
ordem jurídica brasileira. 

A proscrição foi instituída sob a égide de um regime administrativo com caráter
predominantemente punitivo, o qual, como visto, foi restruturado a partir da implementação
de um regime administrativo com a marca da consensualidade. Como asseverou a Relatora no
julgamento do AI 5023972-66.2017.4.04.0000:

"IV - Dispõe o § 1º do art. 17 da Lei nº 8249/92 (LIA) que é vedada a transação, acordo ou
conciliação nas ações de improbidade administrativa. Esta proibição legal chegou a ser
derrogada pela MP 703, de 2015, que, no entanto, perdeu eficácia em face da não conversão
em lei pelo Congresso Nacional, conforme já explicitado, supra.

Em razão dessa vedação expressa e por força da superveniência da legislação posterior, tem-
se por controverso o alcance e o real sentido do dispositivo. Nesse aspecto, parte da doutrina
sustenta a impossibilidade de qualquer modulação de penas ante a expressa vedação,
interpretando, portanto, de forma gramatical, suas disposições.

Há que se considerar, entretanto, que a assertiva - vedação de transação, acordo ou
conciliação em ação de improbidade - era perfeitamente justificável à época da edição do
diploma legislativo - 1992. Inadmissível, naquele momento, frente ao direito positivo de então,
sequer cogitar-se de qualquer forma de negociação entre autoridades e réus ou suspeitos. Por
outro lado, a interpretação isolada do dispositivo também poderia levar a conclusão similar.

No entanto, há que se buscar, pela interpretação sistemática dos diplomas legais no
microssistema em que inserido, como demonstrado, além de unicidade e coerência, atualidade,
ou seja, adequação interpretativa à dinâmica própria do direito, à luz de sua própria
evolução."

Aliás, não é demais afirmar que floresceu no ordenamento jurídico brasileiro
um verdadeiro microssistema destinado a tutela da probidade na administração pública, a
partir de diplomas como a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a Lei 8.429/92 (Lei de
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Improbidade) e a Lei 12.813/13 (conflito de interesses). Diante da emergência desse
microssistema, portanto, é necessário que o intérprete lance mão de uma interpretação
harmônica, coerente e consentânea com a teleologia desse conjunto de normas.

Assim, se se admite a leniência nos processos em que se prevê o sancionamento
de atos de corrupção contra a administração pública, ainda que praticados por pessoas
jurídicas, seria uma verdadeira incoerência negar a sua vigência para a Lei de Improbidade,
sobretudo quando se tratar do mesmo fato. Afinal, a multiplicidade de regimes jurídicos
impõe que se vede o antagonismo entre as normas, sob pena de se comprometer a própria
eficácia do instituto negocial, em razão da falta de segurança jurídica quanto ao cumprimento
do pacto pela Administração Pública, imersa num mar questiúnculas processuais,
institucionais e -- quiçá -- corporativas.3 Conforme bem observam BETO FERREIRA
MARTINS VASCONCELOS e MARINA LACERDA E SILVA:

 O Estado se apresenta perante essa pessoa, seja física ou jurídica, de forma particionada,
fazendo com que ela tenha que buscar inúmeros acordos com diversas entidades, para tratar
do mesmo fato, correndo o risco de não interessar a outro órgão sancionatório e de ter sua
confissão usada contra si em outras instâncias. Também é possível que, no bojo de um acordo,
o infrator efetue pagamento de multa sancionatória e de ressarcimento do dano, acreditando
exaurir, assim, sua responsabilidade econômica, para depois se ver diante de nova cobrança,
com outro fim ou perante outro ente.

Esse cenário desencoraja a colaboração, especialmente nos casos de que a autoridade
administrativa sequer tem ciência dos fatos ou parte deles, já que a confissão é altamente
arriscada e, qualquer que seja o instrumento firmado, sempre se deixa flanco em aberto para
que esse ato de colaboração venha a gerar outras persecuções. Não se permite, assim, que o
instituto alcance seu máximo potencial, em dissonância com o que aventa a teoria das jogos,
modelo inspirador de seu desenho.

São fragilidades que precisam ser trabalhadas para melhor implementação e uso desse
instrumento de detecção, prevenção e enfrentamento de ilícitos dessa magnitude. Neste texto, o
enfoque será na conciliação dos instrumentos de colaboração, evidenciando-se os entes
públicos potencialmente relacionados e seus distintos interesses, bem como na conciliação de
metodologias estabelecidas para definição de penalidades decorrentes do reconhecimento dos
ilícitos.4

Ainda, vale destacar que a própria Lei que prevê a mediação na Administração
Pública deixa entrever a possibilidade de transação da ação civil de improbidade
administrativa:

Art. 36.  No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou
entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-
Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os
procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União. 

[...]

§ 4o Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de
improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União,
a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou
do Ministro Relator.  
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Por fim, importa registrar que esse entendimento está em consonância com a
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional (Decreto 5.015/2004):

Artigo 26

Medidas para intensificar a cooperação com as autoridades competentes para a aplicação da
lei

1. Cada Estado Parte tomará as medidas adequadas para encorajar as pessoas que participem
ou tenham participado em grupos criminosos organizados:

a) A fornecerem informações úteis às autoridades competentes para efeitos de investigação e
produção de provas, nomeadamente

i) A identidade, natureza, composição, estrutura, localização ou atividades dos grupos
criminosos organizados;

ii) As conexões, inclusive conexões internacionais, com outros grupos criminosos organizados;

iii) As infrações que os grupos criminosos organizados praticaram ou poderão vir a praticar;

b) A prestarem ajuda efetiva e concreta às autoridades competentes, susceptível de contribuir
para privar os grupos criminosos organizados dos seus recursos ou do produto do crime.

Em conclusão: é cabível a aplicação dos efeitos da leniência em ação civil de
improbidade administrativa. 

Nesses termos, o pedido de desistência formulado pela União há de ser
homologado. Por consequência, deve ser extinta a demanda em face da Odebrecht e demais
empresas do grupo, com a exclusão, inclusive, das pessoas jurídicas do polo passivo da
demanda. 

Embora a União não formule pedido expresso, observo que esse pleito pode ser
extraído de uma interpretação sistemática da petição inicial, cabível conforme jurisprudência
iterativa da Corte Superior.5 Afinal, não se trata de extinção do processo por perda do objeto,
justamente porque o acordo ainda não foi cumprido.

Ainda, ressalto que não cabe, aqui, perquirir os meandros das cláusulas do
negócio jurídico, justamente porque não se trata de homologação de negócio jurídico, mas de
pedido potestativo (desistência), amparado numa fundamentação razoável, qual seja, a
existência de acordo de leniência -- em tese, cabível no âmbito da ação civil de improbidade
administrativa. 

Em relação à pretensão da Petrobras, destaco que beira o non sense pretender
manter o processo em face das empresas que encetaram via crucis para colaborar com a
Justiça, as quais, primeiramente, de boa-fé, firmaram contrato com o Ministério Público
Federal e, sucessivamente, após a negativa pelo Poder Judiciário, firmaram -- por mais uma
vez -- acordo de colaboração, desta feita com a União. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba



17/01/2019 :: 700006142968 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e4f0d45bf8e030dc26cd40da6… 8/9

5031753-57.2018.4.04.7000 700006142968 .V43

Qual a eficiência da Administração Pública? E mais: pode ser o Estado leviano,
ao ficar dando com uma mão e tirando com outra, num verdadeiro conflito de atribuições que
compromete a segurança jurídica e, por conseguinte, a eficácia da justiça consensual? A
propósito, vale ressaltar que, como é fato notório, a Petrobras é controlada majoritariamente
pela União. Se a Petrobrás acredita estar em prejuízo por causa da decisão da União, contra
ela deve voltar-se, exonerando a pessoa jurídica privada que de boa-fé acordou a leniência.

Por derradeiro, no que toca ao ressarcimento do dano causado à sociedade de
economia mista, cabe a esta entidade ajuizar demanda própria, para cujo julgamento este
Juízo nem sequer seria competente (art.327, §1º, II do NCPC). 

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado em face
de CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, nos termos do art.485, VIII do
NCPC), extinguindo-se, pois, a empresa do polo passivo da demanda
nº 50259332820164047000.

Sem condenação ao pagamento de honorários, nos termos da jurisprudência
remansosa do Superior Tribunal de Justiça, a qual se aplica aos incidentes processuais,
conforme entendimento sufragado pela Corte Regional.6

Desde logo, promova-se o traslado da presente decisão àqueles autos e
retifique-se a autuação daquele processo. Retire-se a suspensão daquele processo. 

Decorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se os autos. 

Intimem-se. 
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