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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR MAR-

CELO BERTHE DA 5ª CÂMARA D DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO TRIBU-

NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Agravo de Instrumento 

Processo nº 2192659-75.2018.8.26.0000 

 

 

 

 

 

 

GILBERTO KASSAB, já qualificados nos autos em epígrafe em que con-

tende com MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seus pro-

curadores signatários, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., tempestiva-

mente1, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro no art. 1.022, I e II do 

Código de Processo Civil, consoante as razões anexas.  

1. Objeto dos Embargos de Declaração 

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão rece-

beu a inicial de improbidade administrativa, decretando a indisponibilidade de 

bens do Embargante.  

                                                 
1 Ressalta-se a tempestividade dos Embargos de Declaração, considerando a sua oposição antes de 
disponibilizada a intimação do v. Acórdão, nos termos do art. 218, §4º, CPC, o que evidencia, 
igualmente, a ausência de intuito protelatório, sendo o Embargante o maior interessado na rápida 
solução do caso.  
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O v. Acórdão Embargado, apesar de bem delimitar o cerne das ques-

tões trazidas pelo Embargante, negou provimento ao Agravo de Instrumento, 

reconhecendo a competência estadual para processamento da ação, entendendo 

pela ineficácia do acordo em relação aos benefícios pactuados, sem prejuízo da 

validade dos depoimentos colhidos em razão do acordo celebrado e, por fim, 

asseverando pela existência de outros elementos de prova que conferem indí-

cios suficientes do ato de improbidade administrativa.  

Entende-se necessário, inclusive com escopo de viabilizar eventual re-

curso especial e extraordinário, o esgotamento de matérias fáticas que, salvo 

melhor juízo, foram omissas e/ou contraditórias.  

Vejamos. 

2. Omissão acerca da definição da competência estadual 

Asseverou-se no v. acórdão que a competência estadual se justifica em 

razão da pessoa jurídica de direito pública envolvida que, no caso, é o Município 

de São Paulo.  

No entanto, a apuração criminal relacionada aos fatos idênticos a esta 

ação de improbidade foi remetida para Justiça Federal em razão de suposto in-

teresse da União no caso, o que é perquirido nos termos do art. 109 da Consti-

tuição Federal, ao analisar que existe interesse federal em apurar suposta forma-

ção de cartel de obra municipal e fatos conexos.  

Isto é, embora sendo demandado o ex-Prefeito, com consequente cor-

relação ao Município, há patente possibilidade de se tratar de competência fe-

deral, averiguando possíveis recursos federais alocados ou, então, um maior es-

pectro de fatos envolvidos com relação Federal e interesse da União. 
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Rememorando as clássicas lições doutrinárias2 sobre teoria geral de 

processo civil, temos que a competência pode ser definida em razão de quatro 

critérios: (i) da natureza da causa; (ii) do seu valor; (iii) da condição da pessoa 

em lide; e (iv) do local dos fatos. 

A doutrina sobre direito processual penal se manifesta de forma idên-

tica, a verificar que independente do âmbito cível ou criminal, a definição da 

competência é a mesma:  

“ (...) competência da Justiça Federal é residual em relação às 
especiais, sendo sua atuação restrita aos crimes que não se-
jam de competência daquelas. Por outro lado, prevalece so-
bre a outra Justiça Comum, a Estadual, pois é considerada 
mais graduada nos termos do art. 78, III, do CPP.  

O primeiro passo para verificar se um crime é ou não 
de competência da Justiça Federal é fazer uma atenta 
leitura do art. 109 da Constituição”3 

Assim é que todos os critérios são idênticos ou indiferentes para ações 

de improbidade e para os inquéritos criminais, não se verificando uma distinção 

entre as duas esferas que se possa distinguir a competência.  

Portanto, entende-se que deve ser suprida a omissão, a fim de analisar 

que a competência para processamento da ação de improbidade para além da 

vinculação da pessoa de direito pública envolvida no caso, analisando a existên-

cia ou não de interesse federal nos termos do art. 109 da Constituição Fede-

ral.  

                                                 
2 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento, volume 1. 15ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2015. Pág. 147 e 148 
3 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 15ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
Pág. 261 
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3. Contradição sobre a ineficácia do termo de autocomposição 

 O v. acórdão entendeu pela ineficácia do termo de autocomposição 

para a ação de improbidade em específico, por considerar impossível a realiza-

ção de transação em sede de ação de improbidade administrativa, nos termos 

do art. 17, §1º da Lei nº 8.429/92. Como consequência, o único efeito seria a 

impossibilidade de conferir benefícios à Odebrecht, mantendo-se válidos os de-

poimentos colhidos em inquérito civil. 

 Entende-se que houve contradição neste ponto, pois conferiu-se duas 

soluções distintas para uma mesma situação jurídica.  

 Tratando-se de acordo realizado entre a Odebrecht e o Ministério Pú-

blico, houve o estabelecimento de benefícios para a empresa em contrapartida 

a revelação de supostos fatos ilícitos, em depoimentos e elementos de corrobo-

ração. Verifica-se a existência de espécie de contrato, sendo que deste instrumento 

surge um espectro de obrigações e direitos conferidos a ambas as partes.  

 Assim, considerando a ineficácia do instrumento para a ação de impro-

bidade, tem-se que a consequência deve ser idêntica, tanto para o particular, 

quanto para o Estado, sendo contraditório suprimir os efeitos benéficos do acordo 

para a empresa e manter a contrapartida acordada para o Ministério Público. 

 Ora, a necessidade de conferir idênticos efeitos para ambas as partes 

do acordo se dá em razão da própria natureza dos elementos colhidos pelo Mi-

nistério Público, pois os depoimentos não foram colhidos no inquérito civil 

estando as pessoas nas condições de investigados ou testemunhas, senão de 

colaboradores, com patente interesse na obtenção de benefícios para sua não-

responsabilização.  
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 Neste âmbito, importante notar que a divergência de versões trazi-

das pelos colaboradores (diferença entre a narrativa original da colaboração 

perante o C. STF para o relato realizado perante o MP/SP ) demonstra o in-

tento do particular em modificar a narrativa para adequar e possibilitar a 

sua utilização pelo parquet, possuindo o mero objetivo de a empresa poder 

retomar contrato assumidamente fraudado no Município de São Paulo (o que 

foi taxativamente negado pelo Conselho do Ministério Público4 e, recente-

mente, suspenso com suspeitas de irregularidades pelo próprio Município5). 

 Explica-se: sobre os mesmos fatos houve uma readequação da narra-

tiva no depoimento perante o MP/SP, a fim de entrelaçar os fatos ao mandato 

de Prefeito e vincular a suposta competência estadual, com intento de celebrar 

o acordo com o MP/SP e permitir a retomada de obras suspensas na Capital. 

A título de exemplo, o Sr. Benedicto, quando da celebração do acordo perante 

o C. STF, narrou que se encontrou com o Embargante apenas no último tri-

mestre de 2013; no entanto, perante o MP/SP, aduziu que encontrou o Embar-

gante ao final de 2012, no afã de tentar vincular ao exercício de mandato de 

Prefeito.  

 Assim, não se pode conferir eficácia ao depoimento colhido em inqué-

rito civil, em razão da celebração do termo de autocomposição considerado 

ineficaz. A própria divergência de depoimentos, evidenciada no presente caso, 

demonstra que o relato feito para fins de acordo e obtenção de benefícios pode 

ser diferente de um possível relato colhido em investigação sem acordo forma-

lizado.  

                                                 
4 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/conselho-do-ministerio-publico-rejeita-
acordo-que-permitia-odebrecht-retomar-contrato-fraudado/ 
5 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/covas-tira-prefeitura-de-acordo-com-ode-
brecht-e-promotoria/ 
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 E mais: não se deve conferir valor probatório a estes depoimentos, 

com o poderio de justificar o recebimento de uma ação de improbidade, consi-

derando que foram colhidos tão somente em razão de um acordo reputado 

como ineficaz. 

 Por estas razões, entende-se necessário suprir a contradição acima 

descrita, verificando-se que diante da ineficácia do acordo, não é possível a uti-

lização dos depoimentos e elementos de corroboração entregues em razão ex-

clusiva do acordo, muito menos para justificar o recebimento da ação de im-

probidade. 

4. Omissão quanto aos indícios existentes para recebimento da ação 

 Por fim, tratando-se de matéria fática e probatória, entende-se de rigor 

suprir omissão relacionada aos supostos indícios probatórios e elementos de 

corroboração existentes para justificar o recebimento da inicial. 

 O v. acórdão aduz que a exordial “não se baseia apenas nos depoimentos que 

revelam o recebimento de importâncias indevidas (...)” pois “o conteúdo desses depoimentos, 

importante salientar, estão corroborados por documentos, planilhas, e-mails”, sendo que “há 

datas certas, valores precisos, estando indicados os destinatários das importâncias pagas de 

modo claro”.  

 Exa., entende-se, salvo melhor juízo, que há efetiva omissão na análise 

realizada. 

 De início, não há qualquer elemento que vincule o Embargante à nar-

rativa desenvolvida pelos colaboradores. Não há qualquer e-mail com indicação 

ou menção ao Embargante, senão e-mails internos da empresa sem a mínima 

referência a sua pessoa.  
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 Por outro lado, para a existência de “datas certas” e “valores precisos” basta 

apontar datas e valores em uma planilha. Aponta-se qualquer data e qualquer valor 

e, por consequência, teremos “datas certas” e “valores precisos”.  

 A mera indicação aleatória de datas e valores, sem qualquer correlação 

ao Embargante, ou a outros elementos de corroboração mínimos, não pode, 

salvo melhor juízo, justificar o recebimento da inicial. 

 Prosseguindo, temos que o apontamento de “destinatários de modo claro” 

também não se verifica. Não há uma única referência ao nome do Embargante 

nos extratos de planilhas unilaterais apresentadas pelos colaboradores. Indicou-

se a existência de “codinomes” que, em tese, fariam referência ao Embargante. 

No entanto, há indicação de que ao menos quatro “codinomes” dizem respeito 

ao Embargante6. Como conferir mínima credibilidade a este fato?  

 Trata-se de absoluta inconsistência, sendo impossível que a palavra do 

colaborador justifique o recebimento da exordial, por ele indicar que tal “codi-

nome” se refere a tal pessoa. Não se entende cabível que a palavra do colabora-

dor faça essa correlação.  

 Veja-se, Exa., que a permitir referida prática, toda e qualquer pessoa 

pode ser apontada como recebedora de vantagens ilícitas: o colaborador pode 

indicar em planilha, por ele elaborada, uma data certa, com um valor certo, 

apontando que os “codinomes X, Y e Z” se referem a qualquer pessoa e, então, 

teremos o apontamento de “datas certas”, “valores precisos” e “destinatários indicados 

de modo claro” a justificar o recebimento de uma acusação gravíssima? 

                                                 
6 Pelas indicações das planilhas elaboradas para colaboração premiada cita-se a utilização dos codi-
nomes Kibe, Chefe Turco, Kafta e Projeto como suposta referência ao Embargante, fls. 211/220 
dos autos de origem.  
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 Entende-se necessário suprir a omissão quanto a este aspecto, a fim de 

se analisar que, efetivamente, inexistem elementos de corroboração idôneos e de 

fonte diversa, pois que não foi possível a realização de mediante diligências inves-

tigatórias mínimas para confirmação da narrativa desenvolvida.  

 

5. Pedidos 

 Diante do exposto, requer-se que os Embargos de Declaração sejam 

conhecidos e acolhidos, a fim de que: 

5.1. pelo primeiro pedido, seja sanada a omissão, com escopo de se analisar a 

competência para processamento da ação de improbidade, verificando-se a exis-

tência ou não de interesse federal nos termos do art. 109 da Constituição Fede-

ral.  

5.2. pelo segundo pedido, seja sanada a contradição, verificando-se que diante 

da ineficácia do acordo, não é possível a utilização dos depoimentos e elemen-

tos de corroboração entregues em razão exclusiva do acordo, constatando-se a 

ausência de indícios suficientes para recebimento da ação de improbidade ou, 

de forma subsidiária, a revogação do decreto de indisponibilidade de bens. 

5.3. pelo terceiro pedido, seja sanada a omissão, analisando a ausência de ele-

mentos de corroboração confiram indícios suficientes da prática de ato ím-

probo e que, efetivamente, inexistem elementos idôneos e de fonte diversa, verifi-

cando-se a hipótese de rejeição da ação de improbidade ou, de forma subsidiá-

ria, a revogação do decreto de indisponibilidade de bens.  
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 Em caso de não acolhimento dos embargos, requer-se que sejam rece-

bidos a título de prequestionamento dos arts. 313, I c.c. 314 do Código de 

Processo Civil de 2015; arts. 265, I c.c. art. 266 do Código de Processo 

Civil de 1973; arts. 177 c.c. art. 283 do Código Civil, nos termos da Súmula 

nº 98 do C. STJ e do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

 Opõe-se ao julgamento virtual do recurso, considerando o intento 

de acompanhar a sessão de julgamento e respectivos debates sobre o tema em 

comento.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 24 de abril de 2019. 

 

Igor Sant’Anna Tamasauskas   Otávio Ribeiro Lima Mazieiro 

    OAB/SP nº 173.163           OAB/SP nº 375.519 


