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Processo n° 0041369-29.2011,8.26.0053

SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, já qualificado, por seus

advogados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com

fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil

(“CPC”), interpor

RECURSO DE APELAÇÃO

contra a r. sentença (fis. 15.772/15.785; lis. 15.789/15.790 e fls. 15.879),

proferida nos autos da ação civil de improbidade administrativa em

referência, que lhe move e a Outros o Ministério Público do Estado de

São Paulo, cujas razões seguem anexas.
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Nos termos do artigo 1.007 do CPC, o Apelante anexa as guias

comprobatórias (doc. no 1) do recolhimento das custas de preparo e porte

de remessa e de retorno, requerendo sejam os autos remetidos ao E.

Tribunal ad quem, na forma da lei.

Requer-se que todas publicações relacionadas à ação em referência sejam

doravante realizadas em nome dos seguintes advogados: (1) Celso Cintra

frlori, inscrito na OAB/SP n° 23.639; e (ii) Fernando Rissoli Lobo Filho,

inscrito na OAB/SP no 330.254, ambos integrantes do escritório Pinheiro

Neto Advogados, com endereço na Rua Hungria, n° 1.100, Bairro Jardim

Europa, CEP n° 01455-906, São Paulo, SP.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, ig de junho de 2018.

Celso Cintra Mori

OAB/SP n° 23.639

Fernando Rissoli Lobo Filho

OAB/SP n° 330.254
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APELANTE: Sérgio Henrique Passos Aveileda (“Sérgio Aveileda”)

APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo (“MP-SP”)

RAZÕES DE APELAÇÃO

Egrégio Tribunal,

Douto Julgador,

Colenda Câmara:

1. TEMPESTIWDADE

1. A decisão que rejeitou os embargos de declaração (fis. 15.879),

apostos pelo Apelante e pelos demais corréus contra a r. sentença recorrida

(fis. 15772/15.785), foi publicada em 4.5.2018 (sexta-feira), iniciando-se

a contagem do prazo para o recurso de apelação em 7.5.2018 (segunda-

feira).

2. Considerando a susnensão dos prazos: (a) em 24.5.2018 (doc. n°
2)1, 25.5.2018 (doc. n° 3)2, 28.5.2018 (dcc. n°4)3, 29.5.2018 (dcc. n° 4)4,

e 30.5.2018 (doc. n° 5)5, “em razão dos transtornos causados pela

paralisação dos caminhoneiros”; e (b) em 31.5.2018 e 1°.6.2018 (doc. n°

6); em razão do feriado nacional de Corpus Christi; o prazo em dobro

previsto na cabeça do art. 229v do CPC (30 dïas úteis), para a apresentação

do presente recurso de apelacão encerrar-se-á em 26.6.2018.

comunicado n° 77/2018, do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desse E. Tribunal.
‘comunicado n° 7g/2o18, do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desse E. Tribunal.
‘comunicado n° 87/2018, do Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente desse E. Tribunal.

comunicado n° 87/2018, do Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente desse E. Tribunal.
comunicado n° 88/2018, do Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente desse E. Tribunal.
Conforme Provimento CSM n° 2.457/2017’, que dispõe sobre a suspensão do expediente forense no

exercício de 2018.
‘Art. 229. Os litisconsoftes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos,

terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
Independentemente de requerimento.
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3. Tempestiva, portanto, a presente apelação, uma vez que protocolada

em 19.6.2018.

II. SÍNTESE DA DEMANDA

4. Trata-se de ação civil de improbidade administrativa8, ajuizada em

3.11.2011, pelo MP-SP, contra os seguintes corréus: (i) Sérgio Aveileda,

ora Apelante; (ii) Galvão Engenharia S.A.; (üi) Serveng-Civilsan S.A.

Empresas Associadas de Engenharia; (iv) Construtora Andrade Gutierrez;

(v) Construções e Comércio Camargo Corrêa S,A.; (vi) Mendes Junior

Trading e Engenharia S.A.; (vii) Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.;

(vüi) Triunfo Tesa Infra-Estrutura S.A.; (ix) Carioca Christiani-Nielsen

Engenharia S.A.; (x) Cetenco Engenharia S.A.; (xi) Construtora Norberto

Odebrecht Brasil S.A.; (xii) Construtora Queiroz Galvão S.A.; (xiii)

Construtora OAS Ltda.; (xiv) CR Almeida S.A. Engenharia de Obras; (xv)

Consbem Construções e Comércio Ltda.; e (xvi) Companhia do

Metropolitano de São Paulo (“Metrô”).

A) Síntese da petição inicial

5. Conforme mencionado acima, a ação foi movida contra o Metrô,

contra empresas vencedoras de licitação promovida para a contratação de

obras da Linha Lilás do Metrô e contra Sérgio Avelleda, única pessoa física

injustamente incluída no polo passivo dessa gravosa ação de improbidade.

6. É sabido que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça

(“SIl”) consolidou o entendimento segundo o qual “é inviável a propositura

de ação civil de improbidade administrativa contra particular, sem a

concomitante presenca de agente público no Dolo passivo da acão”°. Muito

Processo no 0041369-29.2011,8.26.0053, que tramitou na ga Vara da Fazenda Pública da comarca
de So Paulo, SP.

Nesse sentido, confiram-se: (i) AgRg no AREsp 574.500/PA, Rei. Mm. HUMBERTO MARTIN5, Die
10,6.2015; (li) REsp 1.405.748/R), Rei. p/Acórdo Mm. REGINA HELENA cosTA, DJe 17.8.2015;
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provavelmente por esse motivo o MP-SP houve por bem incluir Sérgio

Avelleda no polo passivo da ação, pelo simples fato de que à época da

propositura da ação era ele quem ocupava a presidência do Metrô.

7. Ocorre que na tentativa de viabilizar a tramitação desta gravosa

ação de improbidade, o representante do MP-SP que redigiu a petição

inicial agiu com evidente má fé, alterou a verdade dos fatos e incluiu

injustamente no polo passivo da ação o agente público errado, uma vez

que Sérgio Avelleda (i) não participou da elaboração ou publicação dos

editais, nem de qualquer fase da licitação que deles decorreu; e (ii) não

participou da elaboração ou assinatura dos contratos administrativos

questionados e nem os firmou.

8. A acusação de improbidade contra Sérgio Avelleda está baseada na

distorcida versão que a trâpega petição inicial (fls. 2/56) procurou

construir.

9. Alega o MP-SP que o Nletrô teria organizado licitação lesiva aos

cofres públicos, porque dividiu a Linha Lilás dos trens Metropolitanos em

oito lotes e proibiu que os vencedores de cada lote licitado

sequencialmente participassem das licitações dos lotes subsequentes.

10. A petição inicial não diz que as regras da licitação foram

estabelecidas em gestões anteriores à de Sérgio Avelieda e foram

aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (“TCE-SP”, fis.

12.547/12.565), pelo Poder Judiciário’0 (fls. 12.537/12.542) e pelo próprio

MP-SP, que outrora havia concluído pela licitude das regras do Edital (fls.

9.866/9.869). O Apelado também não diz na ação que o Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) viria, logo depois, a julgar

e outros.
conforme a r. sentença proferida no mandado de segurança n° 0034916-52.2010.8.25.0053 (fis,
12.537/12.542), que tramitou perante o MM. Juízo da a Vara da Fazenda Pública, comarca da
capital,
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os fatos concluindo pela inexistência de cartel (fis. 12.950/12.964).

11. Em razão das regras licitatórias estabelecidas pelo Metrô,

gestão anterior à de Sérgio Avelleda, o Consórcio Construcap

Constran, que venceu a licitação do lote n° 1, não teve admitidas as suas

propostas para os lotes 2, 4, 5, 6 e 8, na licitado ocorrida antes de

Sérgio Avelieda assumir a Dresidência do Metrô.

12. Tais propostas, feitas por empresa que pelas regras do edital, sendo

vencedora de um dos lotes não poderia concorrer aos demais, foram de

valor mais baixo que as propostas vencedoras de cada um daqueles lotes.

As diferenças a menor, entre as propostas da Construcap Constran para

os diferentes lotes e as respectivas propostas vencedoras totalizam o valor

de R$ 326.915.754,40, valor esse que representaria o hirjotético prejuízo

sofrido pelo Metrô, que a inicial afirma indevidamente que Sérgio Avelleda

teria causado. Parte a petição inicial da presunção de que a diferença entre

a proposta feita pelo licitante prévia e legalmente inabilitado e as propostas

vencedoras representaria o prejuízo do Netrâ.

13. Um jornalista da Folha de São Paulo, Ricardo Feltrin, teria tido, seis

meses antes de se realizar a licitação, a informação de quais seriam os

resultados dela. Ciente dessa denúncia feita pelo jornalista, a inicial afirma

indevidamente que Sérgio Avelleda teria dado continuidade ao certame

licitatório, conduzido investigação propositadamente viciada e teria

deixado de anular a licitação, conforme se afirma no seguinte trecho

inveridico da inicial:

‘C..) o demandado SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA resolveu
convalidar o certame e determinar a assinatura dos contratos com as
empresas vencedoras, ora demandadas” (fis. 6).

14. A cordialidade própria das manifestações em Juízo desaconselham a
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que se qualifique essa afirmação da petição inicial como maldosa mentira,

mas não se pode negar que é uma absoluta inverdade. Em absurda

inversão cronológica dos fatos, narra a inicial ainda que o Sérgio Aveileda

teria presidido reunião na qual se “resolveu continuar o processo

licitatório”, contrariando recomendação que lhe fizera o MP-SP, para que

anulasse a licitação:

‘(...) em razão de suas apurações, a Promotoria de Justiça do Patrimônio
Público e Social encaminhou pessoa/mente ao demandado SÉRGIO
HENRIQUE PASSOS AVELLEDA a recomendação de fis. (...) para que a
companhia, em 30 dias a) promovesse a anulação da concorrência
41428212 e dos contratos decorrentes; b) informasse no mesmo prazo as
providências tomadas.

Por decisão de sua diretoria no dia 28/O 9/2011, em reunião (n° 2.9348),
presidida pelo demandado SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEOA, a
companhia do Metrôpo/itano de São Paulo resolveu continuar o processo
licita tõrio, ‘tendo em vista a ausência de fatos novos para sua
reconsideração, bem como a validação da legalidade do certame pelo Poder
Judiciário e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” (fis. 30).

15. Portanto, Sérgio Avelleda foi acusado na petição inicial de duas

condutas: (a) participar da licitação supostamente fraudada, assinando os

contratos alegadamente ilegais”, e (b) não suspender o andamento “do

certame licitatório”. Posteriormente, ficou demonstrado no processo que o

Apelado pretendia que Sérgio Avelleda suspendesse o andamento das

obras de execução dos contratos que, quando assumiu a presidência do

Metrô, encontrou firmados.

16, Além da condenação de Sérgio Avelleda a várias penalidades

previstas na lei de improbidade cumuladas com o pagamento de

astronômica quantia, a inicial pede que seja decretada a nulidade da

referida licitação e a de todos os contratos firmados em decorrência dela.

Quanto à letra ‘a’, frise-se desde já que o MM. Juízo a quo reconheceu expressamente que os fatos
são anteriores à nomeação de Sérgio Avelieda à presidência do Metró.
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17. Frise-se que nenhum dos agentes públicos que participaram da

elaboração do edital — cujas regras o MP-SP sustenta seriam lesivas ao

erário — ou do certame licitatório, é demandado na ação civil de

i mp rabi da de.

18. Tampouco foram incluídas no polo passivo as outras pessoas que,

depois de assinados os contratos e iniciadas as obras, deliberaram de

forma colegiada pela manutenção dos contratos firmados pelo Metrô, tudo

a indicar que a inclusão deliberada do agente público errado no polo

passivo da ação representa verdadeiro ato de persecução pessoal contra

Sérgio Aveileda.

19. Ainda mais estranho é o fato de não haverem sido incluídas no polo

passivo desta ação as pessoas que foram apontadas em denúncia criminal

oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de

Cartel (“GEDEC”) (fls. 11.765/11.777) para apuração de possíveis crimes

de licitação e nem o único funcionário do Metrô mencionado no acordo de

leniência celebrado entre uma das corrés e o MP-SP no curso da ação, o

qual, embora também se chame Serpio (o nome completo consta da

delação), não era Sérgio Avelleda.

20. Ressalte-se também que Sérgio Avelieda foi incluído na referida

denúncia criminal apresentada pelo GEDEC, o que corrobora o fato de que

o ora Apelante somente foi incluído na presente ação de improbidade para

viabilizar a sua tramitação. Conforme indicado no item 6 acima, é

necessária a presença de um agente público no polo passivo de uma ação

de improbidade conforme entendimento do E. STJ. Porém, isso não

autorizava o MP-SP a eleger Sérgio Avelleda como verdadeiro “bode

expiatório”!

(b) A cassação da r. ordem liminar -- a reintegração de Sérgio

Avelleda à presidência e a continuidade das obras do Metrô
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determinadas pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo

21. Em 18.11.2011, o MM. Juízo a quo concedeu ordem liminar (fis.

2.545/2.551) para suspender a execução dos contratos questionados pelo

MP-SP. Afirmava a ordem liminar que Sérgio Avelleda teria sido omisso ao

deixar de determinar “a invalidação do certame”:

“C) no caso, a notícia da antecipação do resultado da licitação para os
lotes 2 a 8 demonstra, sem sombra de dúvidas, acerto prévio entre os
consórcios vencedores, em nitido prejuízo à Administração Pública, com a
omissão do réu, Sérgio Avelieda que deveria ter determinado a invalidação
do certame’.

22, A premissa de que o Sérgio Avelleda deveria, sozinho, ter

providenciado a anulação do certame e suspendido os contratos

anteriormente assinados e que encontrou em andamento foi derrubada por

esse E. Tribunal de Justiça em seguida à concessão da r. ordem liminar.

23. Ao apreciar pedido de suspensão da referida liminar, a Egrégia

Presidência desse E. Tribunal decidiu que “a suspensão da execução do

contrato, importará em grave dano à ordem administrativa, quanto ao

regular andamento da licitação de obras públicas, à saúde e economia

públicas”12 (fis. 10.448).

24. A decisão da Presidência foi confirmada à unanimidade pelo C. Órgão

Especial no julgamento de agravo regimental interposto pelo MP-SP, tendo

se decidido que a paralisação das obras geraria risco ao interesse público

primário, “ao contrário do que pareceu ao Parquet”3.

25. O posicionamento foi referendado também pelo Exmo Des. Franklin

12 Decisão proferida pelo Exmo. Des. José Roberto Bedran nos autos do pedido de suspensão da liminar
n° 0289005-69.2011.s.26.0000.

‘ Agravo regimental n° 0289005-69.2011.B.26.0000/S0000 — Rei. Des. Ivan Sartori — ac6rdão datado
de 29.2.2012.
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Nogueira, da c. ia Câmara de Direito Público desse E. Tribunal, que

ressaltou em decisão monocrática “os inegáveis prejuízos à coletividade

decorrentes da paralisação de obra viária de tamanha importância”4 (fis.

10.296/10.298).

26. Quanto ao Apelante, interessante notar o trecho da decisão

proferida pela C. ia Câmara de Direito Público desse E. Tribunal ao

reintegrar o Apelante na presidência do Metrâ:

‘(..) ainda que hajam fortes indícios de fraude no procedimento licitató rio,
não se justifica o afastamento imediato do Presidente. Não há nada
que comDmve seu envolvimento direto nas alegadas fraudes. Até
porque ele apenas firmou os contratos [sic], e assim mesmo amparado por
pareceres favoráveis de órgâos da Instituição que dirige. Não era o
Presidente quando se desenvolveu o orocedimento licita tório.”

27. Apesar de se confundir ao afirmar que o Apelante “firmou os

contratos”, a r. decisão reconheceu expressamente que “não há nada que

comprove seu envolvimento direto nas alegadas fraudes”. Nesse ponto,

ressalte-se mais uma vez que o Apelante não era o Presidente quando se

desenvolveu o procedimento licitatório e nem Quando OS contratos foram

firmados.

(c) O recebimento da ação de improbidade — juízo de

admissibilidade

28. Em 7.12.2011, Sérgio Avelleda submeteu defesa prévia (fls.

9.794/9.824) ao MM. Juízo a quo, requerendo que a petição inicial não

fosse recebida, conforme a regra prevista no § 7° do art. 17 da Lei de

1 m probidade.

29. A r. decisão de recebimento da ação foi proferida em 17.4.2013

Decisão monocrática proferida nos autos do agravo de Instrumento n° D292589-47.2011.8.26.0000.
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(fis. 13.063/13.065), afirmando-se em um primeiro momento que Sérgio

Avelleda “estava na presidência quando os contratos foram assinados, teve

ciência das investigações efetuadas pelo Ministério Público, bem como dos

motivos pelos quais foi iniciado o inquérito civil”.

30. Contra a referida decisão, Sérgio opôs embargos de declaração ((Is.

13.073/13.077), apontando omissões e contradições do julgado.

31. Em 8.5.2013, sobreveio decisão integralizadora acolhendo em

parte os embargos (fis. 13.086/13.087), tendo sido retificada a r. decisão

anterior para se fazer constar que Sérgio Avelieda assumiu a Presidência

do Metrô após a assinatura dos contratos, nos seguintes termos:

“Em relação ao demandado, Sérgio Henrique Passos Avelieda, retifico, em
parte, a minha decisão anterior, pois não assinou os contratos, visto que
assumiu a presidência do Metrô em 12 dejaneim de 2011” (fis. 13.086).

32. Verifica-se, portanto, que a ação foi recebida contra Sérgio Avelieda

exclusivamente quanto à acusação de ter se omitido no suposto dever

de suspender os contratos que estavam em andamento, para a construção

da Linha Lilás do Nletrô.

33. Em 24.5.2013, Sérgio Avelieda interpôs o agravo de instrumento

n° 0105379-76.2013.8.26.0000 contra a r. decisão de recebimento da

ação, distribuído por prevenção à c, P Câmara de Direito Público desse E,

Tribunal. A relatoria do agravo foi atribuida ao eminente Des. Luís

Francisco Aguilar Cortez.

34. Em 10.9.2013, por maioria, vencido o terceiro juiz, a C. 18 Câmara

de Direito Público desse E. Tribunal negou provimento ao agravo de Sérgio

Avelleda com fundamento no principio do “in dubio pro societate”, o qual

deveria vigorar naquela fase processual, e na necessidade de apuração

mais detalhada.
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D) Tramitação da ação de improbidade em primeira instância,

violação ao contraditório e ampla defesa e “sentença surpresa”

35. Recebida a inicial, Sérgio Avelieda apresentou a sua contestação em

14.6.2013 (Is. 13.608/13.646).

36. Apresentadas as contestações por todos os corréus da ação e

concluída a fase postulatária, o MM. Juízo a quo determinou, em

30.10.2014, a realização da fase instrutória, com produção de

prova pericial de engenharia, testemunhal e documental (Is.

14.764), verbis:

“Vistos. Para melhor solução da lide, defiro provas pericial
(engenharia), testemunhal e documental e fixo os pontos
controvertidos: 1. Prévia combinação de preços entre as empresas
licitantes. 2. Ciência de tal combinação pelo réu Sérgio Henrique Passos
Ave!!eda com poss(ve! beneficio às sociedades vencedoras (instauraçâo de
processo administrativo de invalidação; como fito de forjara investigação).
3. Eventual prejuízo ao Metro em virtude do sistema de escolha dos
licitantes. Nomeio perito o engenheiro Joaquim Vicente de Rezende Lopes
que deverá ser intimado para apresentação de estimativa honorária, em 5
dias, bem como poderá avaliar a pedinência da prova contábfl indicando
profissional para atuar em conjunto. Faculto às partes a apresentação de
quesitos e indica ção de assistentes técnicos. Oportunamente, será
designada audiência para a oitiva das testemunhas. int.” (doc. no 24.
grifamos)

37. Em atendimento ao r. despacho de Is. 15.096, que determinou a

apresentação do rol de testemunhas, Sérgio Avelleda arrolou,

tempestivamente, 7 (sete) testemunhas para comprovar que tomou todas

as providências que estavam ao seu alcance para apurar a suspeita de

conluio na fase de licitação da qual não participou, tendo dado início a

processo decisório que contou com a participação de todos os membros da

Diretoria do Metrâ e da alta administração estadual. (Is. 15.118/15.126)

38. A audiência para oitiva de testemunhas chegou a ser designada (Is.
15.086), mas, em 28.7.2016, o MM. Juízo a quo decidiu que a oltiva das

12 -



PINHEIRONETO
ADVOGAØOS

testemunhas deveria ser realizada após a perícia e cancelou a audiência

que havia sido designada (fis. 15.108). Nesse ínterim, sobreveio a

juntada aos autos do ‘acordo’ da Camargo Corrêa (l’ls. 15.224/15.231),

que foi fortemente impugnado por Sérgio Avelleda (fis. 15.609/15.624) e

pelos demais corréus, pelos vícios que contém.

39. Após a juntada do referido ‘acordo’, e sem qualquer decisão que

justificasse o prematuro encerramento da instrução, sobreveio ‘sentença

surpresa’ de procedência da ação (fis. 15.772/15.785), ora recorrida,

sem que a audiência para oitiva das testemunhas e a perícia outrora

deferidas tivessem sido realizadas! A sentença sequer deliberou sobre o

que fazer com os honorários do perito que foram depositados em juízo

pelos corréus.

40. Não se sabe se o deferimento da produção de provas foi esquecido,

ou se, sendo lembrado, foi desconsiderado ante a superveniência do

referido ‘acordo’, que era, ele próprio altamente controverso. Nesse

sentido, Sérgio Aveileda e diversos corréus apresentaram embargos de

declaração’5 contra uma série de omissões, obscuridades, contradições e

erros materiais identificados na sentença.

41. Em face da r. sentença, o MP-SP também opôs embargos de

declaração (15.787/15.788) apenas para acrescentar o nome de uma das

corrés na parte dispositiva da sentença, o que foi acolhido pelo Juízo às

15.789/15.790.

42. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao MP-SP para manifestar-

se sobre os embargos de declaração opostos pelos corréus.

43. Com o retorno dos autos, o MM. Juízo a quo se deparou com duas

II ris. 15807/15809; Eis. 15811/15826; Eis. 15828/15836; Eis. 15839/15850; e ris. 15852/15859.

- 13 -



PINHEIRONETO
ADVOGADOS

manifestações do MP-SP, a saber: (i) a primeira (lis. 15.869/15.874), que

opinava pela rejeição dos embargos de declaração que haviam sido

opostos pelos diversos corréus contra a sentença; e (N) a segunda (lIs.

15.875/15.876), que requereu apenas e tão somente fosse “averbado nas

matrículas dos imóveis registrados em nome de TODOS OS RÉUS a

pendência desse processo, inclusive com a existência de condenação”.

44. Ato contínuo, em 27.4.2018, o MM. Juízo a quo proferiu a seguinte

decisão (lis. 15.879):

“Vistos. Indefiro os embargos de declaração (fis. 15807/15809,
15811/15826, 15828/15836, 15839/15850 e 15852/15859), pois
ausentes as hipóteses do aft. 1022 do CPC. Na verdade, pretendem
os embargantes a modificação da sentença, porém, o efeito
infringente não se aplica ao recurso interposto. No mais, defiro o
pedido do Ministério Público sobre a indisponibilidade dos bens e averbação
da ação no (sic) registros de imóveis, Int.”

45. A referida decisão deve ser dividida em duas partes, a saber:

(i) a primeira parte, que indeferiu, sem fundamentar, os diversos

embargos declaração que haviam sido opostos contra a sentença, objeto

do presente recurso de apelação; e

(ii) a seaunda parte, que determinou de modo extra petita a

indisponibilidade de todos os corréus g deferiu o pedido do MP-SP atinente

à averbação da ação nos registros de imóveis, ambas medidas já
suspensas pelo Eminente Desembargador Relator dos diversos agravos de

instrumento interpostos pelos corréus’&

46. Diante de tantas arbitrariedades que já foram cometidas no curso

AI nO 2099329-24.2o18.B.26.0000; AI n° 2116747-72.2D18.8.26.0000; e AI no 2120297-
75.2018.8.26.0000. Em todos esses agravos, o eminente Desembargador Relator deferiu efeito
suspensivo para suspender a ordem de indisponibilidade dos bens das agravantes e a averbaço
da existência da açâo no registro de imóveis,
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da ação de origem e tantas omissões, contradições, obscuridades e erros

materiais e processuais contidos na sentença, será demonstrado nos itens

48 a 83 abaixo que a sua anulação é medida que se impõe.

47. Caso esse E. Tribunal entenda pela não anulação da sentença, o que

se admite apenas ad argumentandum, será demonstrado nos itens 84 a

152 abaixo que a sua reforma é medida de justiça. Senão vejamos.

IV. RAZÕES PARA A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA RECORRIDA

A) Litisconsórcio passivo necessário: violação aos arts. 114 e

115, Parágrafo único, do CPC

48. De acordo com o aft. 115, parágrafo único, do CPC, “Nos casos de

iltisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira

a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que

assinar, sob pena de extinção do processo.”

49. Às [is. 15.224, o MP-SP requereu a apreciação e eventual

homologação judicial do ‘Acordo’ ([Is. 15.225/15.231) celebrado entre a

Construtora e Comércio Camargo Corrêa e o Parquet.

50. Ato contínuo, o MP-SP juntou aos autos os anexos 1 e II do Acordo

([Is. 15.367/15.571), essenciais para a inteira compreensão da transação

alegadamente feita.

51. Com base no Acordo e seus anexos, conclui-se que não há que se

falar em qualquer envolvimento do Apelante em ato ilícito relacionado à

licitação das obras da Linha 5 do Metrâ.

52. Por outro lado, o referido acordo faz menção ao pagamento de

vantagens indevidas, as “propinas”, a outro funcionário público, o que
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consta do anexo II, às (is. 15.550/15.552, qual seja, supostamente o Sr.

Serpio Correa Brasil.

53. Trata-se evidentemente de hipótese de litisconsórcio passivo

necessário, uma vez que a homologação do referido acordo por meio da

r. sentença recorrida irá repercutir na esfera de direitos do referido

funcionário público, que sequer teve a oportunidade de se defender nos

autos da presente ação.

54. Antes de homologar o referido acordo, o MM. Juízo a quo deveria ter

chamado o referido funcionário público para integrar o polo passivo da

ação, conforme foi requerido expressamente pelo ora Apelante às

fis. 15.614:

PINHEIRO NETO
ADVOGADO,

ii. entretanto, o corréu Sergio Avelieda é o inko a responder este
processo na qualidade de funcionário público. Mas, se Foi outro o
fundonário público que no dizer do Acordo praticou ato de suma
Improbldade recebendo propina, há que se nodiflcar o poio passivo desta
demanda. Nio pode o Ministério público processar por Improbidade àquele

que no participou do ato, e deixar fura do processo aquele a quem
segunda o Acordo firmado pelo Ministério Pi)bllco teria recebido propinas.

Por esses fundamentos, se requer a exclusão do corno Sergio
Avelieda, uma vez que a ação se deve dirigir contra quem praticou

o ilicito, ou se beneficiou dele. Subsidianiamente, caso não seja
este coréu excluida, se requer o diamamento do funcionário cujo
nome consta do anexo XI, serglo Corra Brasil, para Integrar a lide

na qualidade de lftiscansorte necessária.

55. De acordo com o art. 114, do CPC, “O litisconsórcio será necessário

por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica

controvertída, a eficácia da sentença depender da citação de todos

que devam ser litisconsortes.” (grifamos).
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56. Assim, requer-se a anulação da sentença, uma vez que o

funcionário público mencionado no referido acordo, que deveria estar no

polo passivo da presente ação para exercer o contraditório e ampla defesa,

sequer foi chamado a integrar a lide.

B) Ausência de fundamentacão: violação aos arts. 93, IX, da CF,

e arts. 11, 489, II e J”, IV, do CPC

57. Em sede de embargos de declaração, o Apelante indicou que a

própria sentença, às fls. 15.781, registrou expressamente que o Apelante

não participou da licitacâo17.

58. No entanto, contraditoriamente, a r. sentença afirma que Sérgio

Aveileda teria incorrido na prática prevista no art. 10, VIII, da Lei n°

8.429/1992, verbis:

“VIII - frustrar a icitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebra çâo de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente” (Redação dada pela Lei fl0 13.019, de 2014)

59. Ora, Excelências! Se o Apelante não participou, nem direta nem

indiretamente, da licitação, não poderia o Apelante, nem em tese, ter

“frustrado” a licitude do processo licitatório. O tipo legal descrito no

referido inciso VIII do art. 10 da Lei 8.429/1992 é exclusivo e especifico

para quem tenha participado do processo licitatório. Quem dele não

participou não pode, nem em tese, frustrar a licitude do processo

1 icitatório!

60. Instado a sanar a referida contradicão em sede de embargos de

declaração, o MM. Juízo a quo simplesmente ignorou esse argumento que

“ Afirma expressamente a r. sentença: “Quanto ao réu Sérgio Henrique Passos Avelleda,
embora não tenha participado da Iicitacão. estava na Presidência do Metrõ quando foi instado
pelo Ministério Público a adotar medidas para evitar o prosseguimento da execução dos contratos
(..j” (grifamos e sublinhamos), os quais, ressalte-se, encontrou firmados e em andamento.
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necessariamente infirmaria a conclusão adotada na sentença, uma vez que

o Apelante não incorreu de forma alguma na tipificação prevista no aft.

10, VIII.

61. Em sede de embargos de declaração, o Apelante também apontou

a obscuridade da sentença quanto ao motivo que culminou no julgamento

conforme o estado do processo, uma vez que o fiM. Juízo a quo havia

deferido a produção de prova pericial, documental e a oitiva de

testemunhas.

62. Instado a sanar a referida obscuridade em sede de embargos de

declaração, o MM. Juízo a quo simplesmente ignorou esse argumento e

houve por bem indeferir os embargos de declaração sem se manifestar

sobre esse ponto fundamental do julgamento.

63. Ainda em sede de embargos de declaração, o Apelante destacou

uma série de omissões da sentença em relação aos argumentos

apresentados na sua defesa prévia e na sua contestação, os quais

necessariamente afastaria qualquer conotação de improbidade em sua

conduta.

64. No entanto, instado a sanar as referidas omissões, o MM. Juízo a

quo simplesmente proferiu a seguinte “decisão-slogan” em relação aos

embargos de declaração apresentados pelo Apelante e pelos demais

corréus:

“Vistos. Indefiro os embargos de declaração ifls. 15807/15809,
15811/15826, 15828/15836, 15839/15850 e 15852/15859), pois
ausentes as hipóteses do art. 1022 do CPC. Na verdade, pretendem
os embargantes a modificação da sentença, porém, o efeito
infringente não se aplica ao recurso interposto. (..j”

65. Com o devido respeito e acatamento, ao deixar de enfrentar
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relevantes argumentos produzidos pelo Apelante em sede de defesa

prévia, contestação e em embargos de declaração, além de negar a

prestacão lurisdicional, o MM. Juízo a puo atentou contra o princíDio do

contraditório e violou o art. 93, IX. da CF, segundo o qual as decisões do

Judiciário devem ser devidamente fundamentadas. Veja-se:

“Art. 93. (...) IX todos os julgamentos dos õrgâos do Poder Judiciá rio
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade(...);”8

66. Além de afrontar diretamente o art. 93, IX, da CF, o MM. Juízo a

quo também desrespeitou os afts. 11 e 489, II, do CPC, segundo os

quais o fundamento é elemento essencial da sentença. Confira-se:

“Art. II. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”19

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...) II - os fundamentos, em aue o juiz analisará as questões de
fato e de ii2°

67. Neste sentido, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA defende que

“os fundamentos constituem elemento indispensável a qualquer decisão

jurisdicional”, de modo que “a falta de fundamento acarreta a nulidade da

decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1 988 e do aft. 11 do CPC”21.

68. Buscando evitar qualquer dificuldade ou abstração na aplicação do

art. 489, II, do CPC, o legislador enumerou, em seu §1°, as hipóteses

nas quais uma decisão judicial — seja ela interlocutória, sentença ou

acórdão — não será considerada devidamente fundamentada. Veja-se:

“& lo Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,

18 sem ênfases no original.
19 sem ênfases no original.
20 sem ênfases no original.
21 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (et. ali) (Coord.). Breves comentérios ao Novo código de Processo

Civil, sâo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1229.
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seja ela interlocutâria, sentença ou acórdão, que:

1 - se limitar à indicação, à reproducão ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida:
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no Processo
capazes de. em tese. infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitara invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela pane, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a supera ção do entendimento.’22

69. Como se vê, segundo o art. 689, §1°, IV, do CPC, não se considera

fundamentada a sentença que “se limitar à indicação, à reprodução ou à

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a

questão decidida” ç/ “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no

processo capazes de, em tese, infirmara conclusão adotada pelo julgador”.

70. Ao tratar do referido dispositivo, a doutrina reconhece a obrigação

do juiz de examinar e rebater os argumentos da parte ou da tese

derrotada. Veja-se:

“Ponto fulcral é o inciso IV, que inquina de não fundamentada a decisão
judïcial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, ïnfirmar a conclusão adotada pelo julgador. Trata-se
do direito fundamental que a pafle tem de ver todos os seus
argumentos examinados e rebatidos (ou aceitos) celo órgão
julgador. Ou seja, não basta tomar conhecimento dos argumentos
e delineá-los no relatório. A parte tem direita a oue selam
considerados os argumentos de modo sério e detido (.1. Com isso.
cai cor terra, definitivamente, a decisão siogan muito utilizada em
embargos de declaração e outros recursos para rebater a alegacão
de aue não foram examinados todos os argumentos (...). Ora, há
milhares de decisões desse jaez que, agora, seriam inquinadas de
nulidade, em face do comando do dispositivo.”23

22 Sem ênfases no original.
23 STRECK, Lênio Luiz; CUNHA; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.); FREIRE,
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‘Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada,
seia ela a invocada neto autor ou pelo réu, será inválida Dor falta de
fundamentacão. É o que diz o art. 489, 1°, IV do CPC. Essa decisão
contraria a garantia do contraditório, vista sob a perspectiva
substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”24

71. Ora, o aft. 489, §1°, IV, do CPC, corresponde precisamente ao

caso em tela, porquanto o MM. Juízo a quo não enfrentou efetivamente

a argumentação desenvolvida pelo Apelante, que era capaz de infirmar a

conclusão adotada na r. sentença recorrida. Além disso, a r. sentença

condenou o Apelante com base em dispositivo da lei de improbidade rn
explicar sua relação com a conduta do Apelante.

72. Em conclusão, a r. sentença recorrida padece de vício de

nulidade, pois não foi devidamente motivada, em violação aos arts. g3,

IX, da CF e aos afts. 11, 489, II e §1°, IV, do CPC. Neste sentido, o

Apelante requer a anulacão da r. sentença por esse E. Tribunal.

C) Cerceamento de defesa e ‘sentenca surpresa”: violação aos

princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla

defesa e violação ao art. 10 do CPC

73. Para Fábio Medina Osório, “A base dos princípios (e direitos)

fundamentais do Direito Administrativo Sancionador, no sistema brasileiro,

reside na cláusula do due process of law”,25 expressamente prevista no

art. 5°, LIV, da CF, verbis:

Art. 50, LIV, da cF: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido orocesso legal”. (grifamos)

Alexandre (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 685.
Sem ênfases no original. Além de Fredie Didier Júnior, são apontados como autores do capitulo de
que se extraiu o trecho citado Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga. Sem ênfases no
original.

24 CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Op. cit, p. 715. sem ênfases no original.
25 OSORIO, Fáblo Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2O15.p. 174.
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74. Corolário do princípio do devido processo legal, os princípios do

contraditório e da ampla defesa estão previstos expressamente no art. 50,

LV, da CF, verbis:

Art. S°, LV, da CF: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em ceral são assecurados o contraditório e ampla
defesa. com os meios e recursos a ela inerentes”. (gritamos)

75. Tratam-se de princípios fundamentais no âmbito do Direito

Administrativo Sancionador, contexto no qual a lei de improbidade está

inserida26. Tais princípios conterem aos acusados o direito de acessar as

informações que integram os autos, produzir provas, interpor recursos, ou

seja, a ilenitude do direito de defesa.

76. In casu, o MM. Juízo a quo violou o direito de defesa dos corréus ao

cancelar a audiência de instrução e julgamento que havia sido designada

para a oitiva de testemunhas arroladas pelo Apelante e pelos demais

corréus.

77. Para corroborar o fato de que Sérgio Avelleda tomou todas as

providências que estavam ao seu alcance para apurar a suspeita de conluio

na fase de licitação, da qual não pafticiDou, e provar que a decisão de não

suspender as obras não foi exclusivamente sua, a necessidade da produção

de prova testemunhal foi demonstrada às fls. 13.646, 14.796/14.800

e fls. 14.963/14.966 e deferida nestes autos às fls. 14.764 e

15.096.

26 Através de reiterados julgados, a jurisprudência do E. sri corrobora o entendimento de que a Lei n.
8,429)1992 (Lei de Improbidade Administrativa) deve observar o regime juridico do Direito
Administrativo Sancionador. confiram-se: (i) REsp 1216190/RS, rei. Mm. Mauro Campbefl
Marques, 2 T., j, 2.12.2010, DJe 14.12.2010; (u) REsp 879.360/SP, rei. Mm. Luiz Fux, ja T., j.
17.6.2008, Die 11.9.2008; (iii) REsp 7O457OfSP, rei. Mm. Francisco Faicão, rei. p7 Acórdão Mm.
Luiz Fux, ia T., j. 17.5.2007, Di 4.6.2007, p. 302; (iv) REsp 75i.634/MG, rei. Mm. Teori Albino
Zavascki, ia T., j. 26.6.2007; (v) M5 12,957/DF, rei, Mi Napoieão Nunes Maia Fiiho, ja seção, j.
27.8.2008; (vi) MS 12.9277DF, rei. Mm. Felix Fischer, 3 seção, j. 12.12.2007; (vii) REsp
664856/PR, rei. Mm. Luiz Fux, ia T., j. 6.4.2006, Di 2.5.2006, p. 253; entre outros.
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78. Além disso, o MM. Juízo a quo violou

corréus ao inventar um número arbitrário

que supostamente teria sido causado em

Edital, sem que se realizasse a perícia que

o direito de defesa dos demais

a título de hipotético prejuízo,

virtude das regras contidas no

havia sido deferida nos autos.

79. Deferidas expressamente as provas, sobreveio julgamento

antecipado, sem que se realizassem as provas outrora deferidas!

80. Além

contraditório

o art. 10 do

de violar os princípios do devido processo legal, do

e da ampla defesa, o MM. Juízo a quo também desrespeitou

CPC ao proferir uma sentença “surpresa”.

81. Nesse sentido, esse E. Tribunal já anulou sentença em caso análogo.

Confira-se:

“CERCEAMENTO DE DEFESA -- Embargos á execução - -- Perícia contábil -

Prova deferida em decisão saneadora — Nomeação do perito —

Formulaçâo de quesitos - Julgamento antecipado da lide — Decisão-
surpresa - Nulidade da sentença: -- Deferida a produção da prova em
decisão saneadora, formulados os quesitos a serem respondidos pelo
perito, é nula a sentença que julga antecipadamente a lide, sem
possibilidade das partes se manifestarem, e reconhece a sua
improcedéncia, por força do cerceamento de defesa, assim como da
vedação contida no artigo 10, do novo Código de Processo CiviL RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.” (TJSP; Apelaçâo 1000868-
70.2015.8.26.0022; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgào Julgador: 13
câmara de Direito Privado; Foro de Amparo - lavara; Data do Julgamento:
3 1/0 1/2018)

82. Com efeito, resta evidente a existência de mais um grave vício que,

somados aos demais graves vícios apontados neste recurso de apelação,

deve acarretar na anulação da r. sentença recorrida.

83. Caso esse E. Tribunal entenda pela não anulação da sentença, o que

se admite apenas ad argUmentandum, será demonstrado nos itens 84 a

152 abaixo que a sua reforma é medida de justiça. Senão vejamos.
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V. RAZÕES PARA A REFORMA DA R. SENTENÇA EM RELACÃO AO

APELANTE

V.1 - O APELANTE

84. O Apelante é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica

de Campinas e cursou o Master of BusinessAdministration no IBMEC, além

de ter feito o curso de Mestrado em Filosofia do Direito da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo. Foi Consultor das Nações Unidas para

Programas de Desenvolvimento UNDP, atuando como Consultor Legal

junto às Comissões de Economia, Finanças e Anticorrupção, Infraestrutura

e Equipamentos Sociais e Agricultura e Meio-Ambiente, do Parlamento

Nacional da República Democrática do Timor-Leste. Professor da

Sociedade Brasileira de Direito Público SBDP, e Professor Convidado da

Fundação Getúlio Vargas SP.

85. De 2002 a 2008 o Apelante foi funcionário do Metrô, inicialmente

como Gerente Jurídico e posteriormente como Diretor de Assuntos

Corporativos. De 12 de agosto de 2008 a 12 de janeiro de 2011 o Apelante

foi presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos- CPTM.

86. Em 12.1.2011, o Apelante foi nomeado presidente do Metrô pelo

Governador do Estado. Também nesse período, o Apelante presidiu a

ALAMYS — Associação Latino Americana de Trens e Metrâs, entidade que

reúne os principais sistemas de trens e metrâs na América Latina e na

Península Ibérica.

87. Durante os seus anos de vida, já acima dos quarenta e cinco, o

Apelante acumulou bens materiais bastante modestos, conforme

comprovam os documentos anexados às (Is. g.825/g.865. Portanto, não

são as perdas patrimoniais que possam decorrer desta ação que

preocupam o Apelante.
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88. Ao longo da vida, entretanto, o Apelante, modestamente e sem

nenhuma vocação para o estrelismo ou autopromoção, angariou um nome.

Tem uma imagem respeitada e mesmo os que discordam das suas decisões

administrativas ou pessoais reconhecem no Apelante um homem digno e

de boa-fé. Nos círculos acadêmicos, o Apelante frui uma reputação de

respeitabilidade e de consideração, manifestada diretamente ou pelos

reiterados convites de participação. No seu histórico profissional, em todas

as funções que ocupou com diferentes posições hierárquicas, o Apelante

jamais teve qualquer censura ou reserva de quem quer que fosse. Em

síntese, Excelências, o Apelante está convencido do acerto de sua escolha,

quando preferiu privilegiar o ser em relação ao ter.

89. E é justamente essa opção de vida, essa preferência pelos valores

éticos, que o Apelante planejou transmitir não apenas aos seus filhos,

como igualmente aos jovens com os quais convive em seus círculos

familiar, social, profissional e acadêmico. Esses são os valores que esta

ação e a r. sentença recorrida efetivamente ameaçam.

90. Portanto, o requerimento principal e mais importante que se faz a

Vossas Excelências neste recurso de apelação é o de examinar

profundamente os fatos da causa, com olhos de juízes justos, e com o

mesmo fervor e isenção com que certamente defendem o patrimônio

público, também resguardem o patrimônio moral de quem está sendo

injustamente acusado.

91. Afinal, não são os valores econômicos que estão fazendo falta a este

país. Menosprezar, destratar, desconsiderar os valores morais onde quer

que estes se encontrem é uma forma indesejada, mas eficaz de incentivar

a imoralidade.

92. Os direitos de personalidade compõem os verdadeiros valores da

sociedade. Os indisponíveis e insubstituíveis. Portanto, antecedem os

- 25 -



PINHEIRONETO
ADVOGADOS

interesses econômicos. O Apelante requer que Vossas Excelências os

identifiquem e os coloquem sob a proteção do Poder Judiciário.

V.2 - A ESTABILIZAÇÃO DO ÚNICO PONTO CONTROVERTIDO EM

RELAÇÃO A SÉRGIO AVELLEDA, ORA APELANTE

93. No que respeita a Sérgio Aveileda, o r. despacho de fis.

14.948/14.949 e a própria sentença recorrida reconheceram

expressamente como fatos incontroversos que o ora Apelante: (i) flQ
participou da elaboracão ou publicacão dos editais, nem de qualquer fase

da licitacão que deles decorreu; e (H) não participou da elaboracão ou

assinatura dos contratos administrativos sub judice e nem os firmou.

94. O r. despacho delimitou como único ponto controvertido a

acusação inicial de que o Apelante teria agido de forma ímproba ao

não suspender os contratos que encontrou firmados, apesar de ter

recebido a recomendação nesse sentido, do representante do MP

SP. A acusação do NIP-SP é a de que o Apelante teria determinado uma

investigação para criar a aparência de seriedade à decisão de prosseguir,

ou não, as obras do Metrâ, que teria sido tomada exclusivamente pelo

Apelante em ato de improbidade.

95. A defesa do Apelante contra a única acusacão que lhe é dirigida está

fundada, além dos fundamentos de direito, em quatro conjuntos de fatos:

A) Não havia a certeza jurídica da existência de cartel que

tivesse viciado a licitação

96. Para esse E. Tribunal avaliar a conduta de Sérgio Avelleda, tomada

em decisão colegiada, devem ser levados em consideração os fatos e

elementos de prova existentes à época. Senão vejamos.
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97. O laudo do Instituto de Criminalística considerou que o documento

apresentado pelo jornalista que fizera a denúncia possuía fragilidade
formal e material (fls. 8.431 e seguintes).

98. O MP-SP não conduzira, até então, nenhuma investigação que
tivesse demonstrado a existência do alegado cartel. Muito pelo contrário,

o próprio MP-SP havia opinado pela rejeição de mandado de segurança

que havia sido impetrado contra as regras do Edital tidas hoje como as
causadoras do suposto dano. (fls. 9.866/9.869)

99. O CADE viria, logo depois, a julgar os fatos concluindo pela
inexistência de cartel ([is. 12.950/12.964).

100. À luz do art. 49 da Lei no 8.666/93, a mera suspeita de fraude na
fase de licitação nem em tese constitui causa para suspensão, rescisão ou
anulação de contrato administrativo. Ademais, essas providências jamais
poderiam ter sido tomadas unilateralmente pelo ora Apelante, que não

teria competência funcional para fazê-lo (itens 77 a 93 da contestação, fls.
13.608/13.646).

101. O Apelante tomou posse no cargo de Presidente do Metrâ em
12.1.2011, sendo que o processo de invalidação dos contratos havia sido
instaurado em dezembro de 2010. A Diretoria do Metrô, toda empossada

em 12.1.2011, determinou a continuidade do processo administrativo para
a tomada de decisão sobre a continuidade, ou não, dos contratos,
adotando os mecanismos de decisão previstos nos estatutos do Metrô de
São Paulo.

B) A decisão de dar prosseguimento às obras em andamento foi

de natureza colegiada, tomada por Comissão sindicante e membros
da Diretoria do Metrô
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102. Em março de 2011 o Apelante recebeu uma recomendação do NIP

SP para aguardar mais 30 dias para a tomada de decisão sobre os

contratos. Em maio de 2011 a Gerência de Compras e Contratações do

Metrâ concluiu o processo de invalidação e, apoiada por parecer da

Gerência Jurídica, recomendou a continuidade dos contratos ante a

ausência de prova do cartel.

103. O Apelante não tinha competência funcional para, sozinho, decidir

pela anulação ou não dos contratos. A Diretoria do Nietrô, de forma

colegiada, acolheu o relatório e parecer e decidiu dar continuidade dos

contratos, O Apelante, pessoalmente, comunicou essa decisão ao MP-SP e

ao próprio MM. Juízo a quo, que na época conduzia a ação popular que

determinou a prevenção do juízo para essa de improbidade.

104. Também foi comunicada ao Conselho de Administração do Metrâ a

decisão pela continuidade dos contratos.

105. Apenas em 30.8.2011 o MP-SP recomendou ao Metrâ a anulação dos

contratos. O Apelante também não tinha competência funcional para

acolher ou rejeitar a recomendação do MP-SP para que suspendesse as

obras da Linha 5 do Metrô.

106. Em atenção àquela recomendação, a Diretoria ouviu a sua Gerência

Jurídica para avaliar a conveniência e a legalidade da anulação dos

contratos.

107. As conclusões foram pela continuidade, pela ausência de prova

segura e definitiva da existência do cartel. A decisão pela rejeição da

recomendação do MP-SP foi deliberada, à unanimidade, pela diretoria

colegiada do Metrô e comunicada ao Conselho de Administração da

Companhia.
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C) A decisão preliminar da Comissão e da Diretoria do Metro foi

corroborada pela Procuradoria do Estado, por vários Secretários de

Estado e pelo Exmo. Sr. Governador

108, Como o Metrô é uma sociedade de economia mista, controlada pelo

Governo do Estado, as conclusões da Comissão foram submetidas à

Procuradoria Geral do Estado, que concordou com as conclusões e

opinou sobre a sua redação final (lis. 15.128/15.130).

109. Também por se tratar de sociedade de economia mista controlada

pelo Governo do Estado, as conclusões da Comissão foram objeto de

sucessivas reuniões realizadas no Palácio do Governo para discutir a

suspensão, ou não, das obras da Linha 5 do Metrô (lis. 15.131/15. 133).

110. A decisão de não suspender as obras da Linha 5 do frletrô,

consistente com as conclusões da Comissão sindicante, foi tomada em

reunião de Governo, pelo Exmo. Sr. Governador do Estado e pelos vários

Secretários de Estado que tinham competências diretas ou indiretas sobre

o assunto (lis. 15.131/15.133).

111. A decisão da Diretoria do Metrô de acatar as conclusões da Comissão

e acatar as instruções do Governo do Estado, acionista controlador,

também foi tomada em forma colegiada.

D) A suspensão das obras da Linha 5 iria causar prejuízos

imensos e irreparáveis ao Estado

112. Estudos feitos por órgãos técnicos do Metrâ na ocasião, e remetidos

ao MP-SP, indicavam que a suspensão das obras causariam prejuízos

sociais superiores a 1 bilhão de reais por ano (lis. 15.134/15.137).

113. O próprio MP-SP, representado no ato pelo mesmo promotor que
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subscreve a petição inicial desta ação, colheu declarações de especialista,

onde se constata que a suspensão das obras causaria um prejuízo

acumulado de vários bilhões de reais (Vis. 15.138).

114. Ademais, restou amplamente demonstrado que o interesse público

foi mais bem resguardado com a continuidade das obras. A corroborar o

quanto ora afirmado, a Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo decidiu que “a suspensão da execução do contrato,

importará em grave dano à ordem administrativa, quanto ao regular

andamento da licitação de obras públicas, à saúde e economia públicas””.

115. Em comprovação do acerto de tais decisões judiciais, coincidentes

com a decisão administrativa tomada pelo Governo Estadual, acionista

controlador do Metrâ, e pela diretoria deste, de que Sérgio Avelieda era

apenas um dos membros, registra-se o fato de que a indigitada Linha Lilás

do Metrô está praticamente concluida, com diversas estações já
inauguradas e servindo à população de São Paulo:

27 Decisão proferida pelo Exmo. Das. José Roberto Sedran nos autos do pedido de suspensão de liminar
no o2sgoo5-6g2o11e.26.0000. A decisão da Presidência foi confirmada à unanimidade pelo C.
Orgão Especial no julgamento do Agravo Regimental n° 0289D0s-62D118.26.ODOO/5ODOD,
interposto pelo MP-5P, tendo se decidido que a paralisação das obras geraria risco ao interesse
público primário, ao contrário do que pareceu ao Par-quer.
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116. Se os contratos tivessem sido rompidas pelo Apelante, as abras

estariam paradas, com custo astronômico de relicitação e retomada, e o

frletrô seria réu nas ações que as empresas contratadas poderiam propor

se insurgindo contra o rompimento unilateral dos contratos. Durante o

curso dessa ação, pode-se afirmar, com bastante segurança, que vigoraria

liminar para impedir nova contratação até a deslinde da discussão.

117. A decisão colegiada relacionada com a continuidade das obras

protegeu o interesse público primário, sem prejuízo de que eventuais

desvios de canduta das empresas construtoras licitantes possam ser

apurados e ressarcidos em processo próprio.

118. Desta forma, não subsiste a imputação dirigida a Sérgio Avelieda

quanto à suposta omissão em anular unilateralmente os contratos que

ltlllI11IllII’I!i 1 ..1 lJHhlIII’
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encontrou em andamento, uma vez que as decisões da Egrégia Presidência

desse E. Tribunal e do C. Órgão Especial, sem mesmo analisar o

suposto direito que o Sérgio Avelleda teria de anular os contratos,

afirmam que não havia motivos para suspendê-los.

V.3 - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO MÉRITO: O APELANTE NÃO

PRATICOU ATO DE IMPROBIDADE

119. De acordo com a r. sentença recorrida, Sérgio Avelleda deveria ter

interrompido as contratações (conforme recomendado pelo MP-SP).

Considerando que o Apelante não procedeu dessa forma, a r. sentença

recorrida afirma que Sérgio Avelleda teria incorrido nos seguintes

dispositivos da Lei de Improbidade:

(1) art. 10, VIII: “frustrar a licitude de processo licitatório ou de

processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem

fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente”

120. Esse enquadramento não faz o menor sentido, uma vez que a

própria sentença reconheceu que Sérgio Aveileda não participou do

processo licitatório.

121. Ora, Excelências! Se o Apelante não participou, nem direta nem

indiretamente, da licitação, não poderia o Apelante, nem em tese, ter

“frustrado” a licitude do processo licitatório. O tipo legal descrito no

referido inciso VIII do art. 10 da Lei 8.429/1992 é exclusivo e específico

para quem tenha participado do processo licitatório. Quem dele não

participou não pode, nem em tese, frustrar a licitude do processo

licitatório!

(ii) art. 11, 1: “praticar ato visando fim proibido em lei ou

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
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competência”

122. Sérgio Aveileda não praticou ato visando fim proibido em lei ou

regulamento. Muito pelo contrário, Sérgio Aveileda apenas respeitou o

Estatuto do Metrâ e a Lei n° 8666/g3.

123. Em face do aft. 79 da Lei 8.666/93, Sérgio Avelleda não poderia

anular unilateral e administrativamente os contratos administrativos

resultantes de licitação, que se encontravam em plena vigência: eventual

rescisão só poderia ocorrer mediante processo judicial, uma vez que a

situação enfrentada pelo Apelante não se enquadra nos casos enumerados

nos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da referida lei.

124. A corroborar essa afirmação, confira-se o anexo parecer do ilustre

jurista CARLOS ARI SUNOFELO, que, gratuita e generosamente,

respondeu consulta (doc. n° 7) formulada pelo Apelante sobre a sua

condenação injusta por meio da sentença ora recorrida.

125. Com efeito, ilegalidade haveria na conduta contrária, caso o

Apelante tivesse anulada unilateral e administrativamente os contratos

administrativos resultantes de licitação, que se encontravam em plena

vigência.

(iii) art. 11, II: “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato

de ofício;”

126. De acordo com a r. sentença recorrida, “Sérgio Avelleda deveria ter

realizado uma investigação mais aprofundada dos fatos”.

127. Foi demonstrado nos autos que a decisão foi tomada conforme os

mecanismos de decisão previstos no Estatuto do Metrô, em decisão

colegiada, com a participação da alta administração do Estado (Secretário
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dos Transportes, Procurador Geral do Estado, Governador), sendo que

todos se manifestaram pela continuidade das obras.

128. Além dos documentos comprobatórios anexados aos autos da ação,

esse ponto seria corroborado pelas testemunhas arroladas pelo Apelante,

mas, apesar de deferida anteriormente, essa prova não foi oportunizada.

129. De qualquer modo, a configuração de improbidade com base no aft.

11 (violação aos princípios da Adm. Pública) depende da demonstração de

dolo (em relação ao art. 11, não se aplica ‘culpa’ e nem ‘culpa grave’.

Deve ser dolo mesmo).

130. In casu, Sérgio Avelleda, que não era presidente do Metro ao tempo

da elaboração dos editais, nem ao tempo da licitação ou das contratações,

foi o único administrador público incluído na ação de improbidade como

réu porque era o Presidente do Metro ao tempo em que a ação foi proposta.

131. Já restou comprovado que Sérgio Avelleda: Ci) não participou da

elaboração ou publicação dos editais, nem de qualquer fase da licitação

que deles decorreu; e (ü) não participou da elaboração ou assinatura dos

contratos administrativos questionados e nem os firmou. Além disso, não

é acusado de ter recebido pagamentos ilícitos ou qualquer tipo de

vantagens indevidas relacionados nem ao período em que ocupou a

presidência do Metrâ SP, nem em qualquer outro período.

132. Ainda que se entendesse pela irregularidade da decisão tomada com

a participação de Sérgio Avelleda, de forma colegiada, o que

evidentemente se menciona apenas ad argumentandum, a doutrina e

jurisprudência exigem a prova de dolo ou culpa grave para a caracterização

de ato improbo.

133. Vejamos os ensinamentos da ilustre Professora MARIA SYLVIA
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ZANELLA DI PIETRO28:

“O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por
pafle do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja
praticado, é preciso verificar se houve cuba ou dolo, se houve um
mínimo de má-fé oue revele realmente a presenca de um
comnortamento desonesto. A quantidade de leis, decretos, medidas
provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a
aplicaçào do velho principio de que todos conhecem a lei. Além disso,
algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por
servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação
da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente,
sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões
irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera
administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição
está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um
mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o
patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos
para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei
exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de
proporcionalidade entre meios e fins.” (Grifamos)

134. Portanto, para a configuração dos atos de improbidade

administrativa é necessária a má-fé em praticar o ato em contrariedade à

lei, o que não é o caso.

135. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do E. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra,
exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatõria da
Lei de Improbidade Administrativa.
2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização
contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade.
3. É que “o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador
público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, pan que
se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário
que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado
pela ação ou omissão do administrador público.” (Mauro Roberto
Comes de Mattos, em “O Limite da Improbidade Administrativa ‘ Edit.

28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanelia. Direito Administrativo. 24. cd. São Paulo: Atlas, 2011. p. 843.

- 35 -



PINHEIRONETO
ADVOGADOS

América Jurídica, 2 ed. pp. 7 e 8). “A finalidade da lei de improbidade
administrativa é punir o administrador desonesto” (Alexandre de Moraes,
in “Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional”, Atlas,
2002, p. 2.611). “De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o
inábil, despreparado, incompetente e desastrado’ (REsp 213.994-CIMO, 1a
Turma, ReI. Mm. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999)29

136. Neste contexto, seria ato de improbidade aquele que afrontasse

princípio regente da Administração Pública, conjugado com o dolo, má-

fé ou desonestidade.

137. Significa, pois, que, além de infringir os princípios da Administração,

o agente tenha agido intencionalmente de forma desonesta, parcial ou

desleal. Apenas com a junção desses elementos é que o ato poderá ser

considerado improbo.

138. In casU, verifica-se que a sentença recorrida se limitou apenas a

indicar ato administrativo que no entender do MM. Juízo a quo não seria o

de melhor interesse público.

139. Com uma simples leitura da sentença, verifica-se que, em nenhum

momento, o MM. Juízo a quo descreveu quais foram as condutas do ora

Apelante que pudessem ser caracterizadas como atos de improbidade

administrativa, imbuídas de má-fé e/ou desonestidade.

V.3 — A NOVA ‘LEI N° 13.655/2018’, O ‘PRINCÍPIO DA

RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS FAVORÁVEL’ E O ‘PARECER DO

ILUSTRE PROFESSOR CARLOS ARI SUNDFELD’ SOBRE A R.

SENTENÇA RECORRIDA

140. A partir de 26.4.2018, a denominada Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro3° passou a contemplar dez novos artigos,

29 REsp 758.639/PB, Rei. Mm. José Delgado, 1.° Turma, DJ 15.5.2006.
°° Decreto-Lei ri0 4.657, de 4.9.1942.
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introduzidos pela nova Lei n° 13.655, de 25.4.2O18’.

141. A decisão tomada com a participação de Sérgio Avelieda, de forma

colegiada, está em consonância, por exemplo, com o ad. 20 da nova lei,

que reforça a necessidade de o agente público sopesar as consequências

práticas da decisão administrativa em face das possíveis alternativas

aplicáveis ao caso concreto.

“Aft. 20. Nas esferas administrativa, controladora ejudicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas
as consequências práticas da decisão,

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das poss(veis alternativas.”

142. Conforme demonstrado acima, restou amplamente demonstrado

que o interesse público foi mais bem resguardado com a continuidade das

obras. Se os contratos tivessem sido rompidos pelo Apelante, as obras

estariam paradas, com custo astronômico de relicitação e retomada, e o

Metrô seria réu nas ações que as empresas contratadas poderiam propor

se insurgindo contra o rompimento unilateral dos contratos.

143. A boa notícia para a população, dentro da tragédia pessoal que se

abate sobre Sergio Avelleda em ataques levianos à sua honra, é que a

Linha 5 está praticamente pronta, com os respectivos trens circulando. E,

se de fato existiu conluio entre duas construtoras, nada impede que se

tomem contra elas as medidas cabíveis para ressarcir eventuais prejuízos

causados ao erário.

144. Outro dispositivo da nova lei que deverá ser levado em consideração

“Inclui no Decreto-Lei n° 4657, de 4 de setembro de 1942 tLei de Introdução ás Normas do Direito
Brasileiro), disposições sobre Segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito
público.
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na análise do presente casa é o art. 22, verbis:

“Aft. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.

§ 10 Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão
consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto,
limitado ou condicionado a ação do agente.” (grifamos)

145. À época em que o MP-SP enviou a recomendação ao Apelante, não

haviam stdo coletadas provas de conluio entre as construtoras. Muito pelo

contrário, à época as circunstâncias eram as seguintes: as regras da

licitação, que haviam sido estabelecidas em gestões anteriores à de Sérgio

Avelleda, foram aprovadas: (i) pelo TCE-SP (fis. 12.547/12.565); (ü) pelo

Poder Judiciário32 (fis. 12.537/12.542); e (iii) pelo próprio MP-SP, que

outrora havia concluído pela licitude das regras do Edital (fls.

9.866/9.869). O CADE viria, logo depois, a julgar os fatos concluindo pela

inexistência de cartel (fis. 12.950/12.964). Nesse contexto, a propositura

de ação anulatória, pelo Metrô, exporia a companhia e o interesse público

a risco.

146. Outro dispositivo da nova lei que deve impactar a análise do

presente caso é o art. 28. Confira-se:

“Aft. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou
opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.”

147. A decisão foi tomada conforme os mecanismos de decisão previstos

no Estatuto do Metrâ, em decisão colegiada, com a participação da alta

administração do Estado (Secretário dos Transportes, Procurador Geral do

Estado, Governador), sendo que todos se manifestaram pela

32 conforme a r. sentença proferida no mandado de segurança n° 0034916-52.2010.8.26.0053 (fis.
12.537/12,542), que tramitou perante o MM. Juízo da 7 Vara da Fazenda Pública, comarca da
capital.
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continuidade das obras.

148. A corroborar os argumentos de mérito mencionados acima, bem

como a necessidade de interpretar a decisão tomada com a participação

de Sérgio Aveileda, de forma colegiada, com base no espírito da nova Lei

n° lei 13655, de 25.4.2018, confiram-se as conclusões do ilustre jurista

CARLOS ARI SUNDFELD, que respondeu, gratuita e generosamente,

consulta (doc. n° 7) formulada pelo Apelante sobre a sua condenação

injusta pelo MM. Juízo a quo:

“Tendo em vista o exposto, apresento síntese das conclusões deste parecer.

a) A opção por dar continuidade à execução das obras da Linha 5 — Lilás do
Metrô não constitui ato de improbidade administrativa.

b) A decisão foi tomada pela diretoria do Metrô e não pelo seu presidente,
de maneira monocrática. Além disso, trata-se de medida correta, diante
das circunstâncias do momento.

c) O Metrô não detém prerrogativa para anular de maneira unilateral os
seus contratos. Caberia à empresa, se houvesse elementos concretos
suficientes, apenas requerer a anulação judicial dos pactos.

d) À época da recomendação, não haviam sido coletadas provas de conluio
entre as empresas — vicio que, conforme se suspeitava, maculava os
contratos. Nesse contexto, a propositura de ação anulatória, pelo Metró,
exporia a companhía e o interesse público a risco.

e) A decisão de prosseguir com a execução das obras foi acenada, pois
permitiu a conclusão da Linha 5 — Lilás do Metrô, sem prejuízo da apuração
judicial das condutas suspeitas e da recomposição do patrimônio público, o
que pode vir a ser feito no próprio âmbito da ação de improbidade, com a
responsabiliza ção de quem, efetivamente, tenha praticado atos ilícitos.

f) A decisão do Metrã, à época da notificação do MP, foi corroborada pelo
Ti/SP, que avaliou como contrária ao interesse público a suspensão da
execução das obras, com base nos elementos fáticos e jurídicos conhecidos
à época.

g) As circunstâncias acima devem ser levadas em conta na avaliação da
conduta de Sérgio Aveileda e da própria diretoria do Metrã (cujos membros,
à exceção do Presidente, não foram sequer incluídos na ação de
improbidade). É o que determina a boa prática de interpretação de direito
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sanciona tório, corroborada pela Lei de Introducão às Normas do
Direito Brasileiro — LINDB (an. 22, caput e § 1°).

17) Todos esses elementos fáticos refutam a caracterização da
conduta em exame como ato de improbidade, pois não há como
demonstrar o cometimento de erro grosseiro ou a existência de
intenção deliberada em descumprir a lei ou qualquer princípio da
administração pública (art. 28 da UNDB). Não há como punir o
gestor oelo cumprimento regular de suas funcões. com base em
avaliacão prudente e razoável das circunstâncias factuais e
jurídicas existentes no momento.” (dcc. n° 7)

149. Muito embora o aft. 50, XL, da CF,33 se refira às leis penais stricto

sensu, o princípio da retroatividade da norma mais favorável também é

aplicável no âmbito do Direto Administrativo Sancionador, contexto no

qual as ações de improbidade estão inseridas.

150. Com base nesse princípio, é possível permitir a incidéncia da nova

lei ou da interpretação posterior in meilius. Ou seja, quando lei posterior

ou nova interpretação da norma tornar menos gravosa a situação do

acusado será possível a retroatividade in bonam partem.

VI. OUTRAS RAZÕES PARA A REFORMA DA R. SENTENÇA:

HOMOLOGACÃO DE ACORDO ILEGAL

151. Às fis. 15.609/15.624, o Apelante apontou os fatos, as

consequências e as ilegalidades que decorrem do Acordo anexado às fls.

15.225/ 15.231, ou o maculam. Por exemnlo:

• Desconstrução da narrativa da petição inicial: O que diz o

Acordo é que cinco das licitantes se teriam conluiado para prejudicar os

demais licitantes e garantir para si a adjudicação dos lotes 3 e 7. Se isso

for verdade, não se trataria de cartel entre todas as empresas rés, como

sustenta a petição inicial, mas de fraude de umas contra as outras.

“ Art. 50, XL, da cF: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
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Portanto, e nessa perspectiva, as demais licitantes, perdedoras ou

ganhadoras dos demais lotes teriam sido vítimas desse conluio. Os

licitantes ganhadores dos demais lotes, menos interessantes a ver do

alegado “G5”, e que são corréus nesta ação não poderiam ter a licitação

dos seus lotes anulada. Porque, segundo o Acordo não teriam sido partes

na fraude de que teriam sido vítimas. Caso Sergio Avelleda tivesse

anulado todos os contratos, como lhe recomendara o MP-SP, teria

anulado os contratos das construtoras que não pertenceriam ao

indigitado “G5”, e que, portanto, não teriam participado de cartel

algum e teriam sido vítimas da indigitada fraude do “65”. Tivesse

anulado todos os contratos o Apelante teria agido de forma leviana

e irresponsável dando mais um argumento para que tais

prejudicados processassem o Metrâ em busca de reparação.

Quantificação arbitrária dos prejuízos: O Acordo, adotado como

verdade absoluta na r. sentença recorrida, parte da premissa de que um

eventual cartel, ou a agora alegada fraude de uns licitantes contra outros,

teria causado ao Metrâ o prejuízo no montante de R$ 326.915.754,40.

Esse valor foi simplesmente arbitrado na petição inicial desta ação, da

forma mais amadoristica, primária e irracional que se pode imaginar:

indagou-se ao licitante desqualificado para participar da concorrência por

qual valor ele teria feito a obra, se tivesse participado da concorrência e a

tivesse vencido. Esse informante descompromissado da resposta

mencionou o valor que lhe veio à cabeça, sem qualquer demonstração. E,

a petição inicial simplesmente fez uma continha de subtração: preço total

dos contratos, menos o valor pelo qual supostamente um licitante

desqualificado para o certame afirma que seria o seu preço, igual a

prejuízo. O MP-SP não tem legitimidade, nem atribuição legal, para arbitrar

prejuízos do Metrô. Se houve prejuízo, este terá que ser tecnicamente

apurado, em procedimento próprio e por órgão competente.

Divisão arbitrária e aparentemente ilegal da
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responsabilidade pelos prejuízos: O acordo toma um valor totalmente

arbitrário, calculado sem técnica e sem fundamento, para supostamente

representar os alegados prejuizos sofridos pelo Metrô, e atribui à Camargo

Corrêa, que confessa autoria de fraude, a responsabilidade por um quinze

avos desse prejuízo. Não há no Acordo qualquer explicação para se ter

escolhido esse divisor dos prejuízos. Não se diz porque 1/15 e não 1/5.

Aparentemente, 15 foi o número de empresas licitantes. Mas, nada diz que

todas são culpadas, nem se diz que cada qual irá responder por um quinze

avos dos prejuízos. A serem verdadeiros os fatos narrados no Acordo,

cinco construtoras se teriam conluiado para conseguir os dois lotes que
preferiam. Aparentemente, as demais construtoras teriam sido

prejudicadas, sobrando-lhes lotes menos vantajosos. Mas, se foi esse o
ilícito praticado, os prejuízos deveriam ter sido divididos por cinco.

152. Em que pese o referido acordo tenha sido utilizado pela r. sentença

recorrida como verdade absoluta, esses argumentos de impugnação
apresentados pelo Apelante também não foram enfrentados no decisum
ora recorrido.

VI. PEDIDOS

153. Conforme demonstrado acima, seja por razões processuais, seja por
razões de mérito, a r. sentença recorrida não pode ser mantida.

154. Pelo exposto nos itens 48 a 83 acima, requer-se seja conhecido e
provido o presente recurso para anular a r. sentença, uma vez que o MM.

Juízo a quo: (i) não enfrentou efetivamente a argumentação
desenvolvida pelo Apelante, que era capaz de infirmar a conclusão adotada

na r. sentença recorrida. Além disso, a r. sentença condenou o Apelante

com base em dispositivo da lei de improbidade sem explicar sua relação

com a conduta do Apelante; em clara violação ao art. 93, IX, da

Constituição Federal e ao art. 489, IV, do CPC; e (ii) cerceou o direito de
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defesa do Apelante ao cancelar as provas pericial e testemunhal que

haviam sido deferidas, em clara violação aos princípios do devido processo

legal, do contraditório e da ampla defesa e violação ao art. 10 do CPC.

155. Ad argumentandum, não fosse o caso de anular a r. sentença,

requer-se seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a

r. sentença, ante a ausência de qualquer ato de improbidade na decisão

tomada com a participação de Sérgio Aveileda, de forma colegiada.

É o que se requer, como medida da mais lídima

JUSTIÇA!

São Paulo, 19 de junho de 2018

Celso Cintra Mori

OAB/SP n° 23.639

Fernando Rissoli Lobo Filho

OAB/SP no 330.254
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