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RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS em face da decisão proferida nos autos da ACP
nº 5017254-05.2017.4.04.7000/PR, que determinou a exclusão dos réus
ODEBRECHT S.A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
S.A, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A, MARCELO
BAHIA ODEBRECHT, CESAR RAMOS ROCHA, MARCIO FARIA
DA SILVA e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO.

Em suas razões, defendeu a agravante a necessidade de
reforma da decisão, alegando, para tanto: a) trata-se, na origem, da Ação
de Improbidade Administrativa nº 5017254-05.2017.4.04.7000 –
desdobramento da Operação Lava Jato, mediante a qual se desvendou
que a Petrobras foi vitimada por esquema de pagamento de propinas, a
fim de viabilizar a atuação cartelizada das empreiteiras que faziam
parte do “Clube; b) o juízo determinou a exclusão: dos réus
ODEBRECHT S.A e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT



S.A, em cumprimento ao decidido no Agravo de Instrumento n.
5023035-85.2019.4.04.0000; de ANDRADE GUTIERREZ
ENGENHARIA S.A, com base na decisão do processo n. 5001735-
19.2019.4.04.7000; bem como de MARCELO BAHIA ODEBRECHT,
CESAR RAMOS ROCHA, MARCIO FARIA DA SILVA e ROGÉRIO
SANTOS DE ARAÚJO, conforme decidido na petição n. 5043482-
80.2018.4.04.7000; c) em sede de embargos de declaração, a
PETROBRAS apontou que o juízo de piso deixou de considerar que as
deliberações citadas na decisão agravada foram objeto de recursos,
inclusive com deferimento de efeito suspensivo em Recursos Especiais,
sustando o efeito das decisões que excluíram os litisconsortes passivos
da lide; d) apesar da flagrante omissão, foi mantida a exclusão de todos
os réus, em desrespeito ao comando expresso da Vice-Presidência desta
Corte, que concedeu efeito suspensivo aos Recursos Especiais
interpostos pela PETROBRAS; e) no Recurso Especial nº 1892422,
interposto pela PETROBRAS no AI nº 5023035-85.2019.4.04.000, foi
concedido efeito suspensivo ativo pela Vice-Presidência desta Corte até
liberação do STJ, sustando a exclusão da lide das
empreiteiras ODEBRECHT E CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT; f) no Recurso Especial interposto pela PETROBRAS no
AI nº 5038231-95.2019.4.04.0000, foi concedido efeito suspensivo ativo
pela Vice-Presidência desta Corte até liberação do STJ, sustando a
exclusão da lide das empreiteira ANDRADE GUTIERREZ; e, g) quanto
aos réus pessoas físicas MARCELO BAHIA ODEBRECHT, CESAR
RAMOS ROCHA, MARCIO FARIA DA SILVA e ROGÉRIO
SANTOS DE ARAÚJO, o juízo também determinou a exclusão, sendo
que, no entanto, estas decisões foram objeto de recurso de Agravo de
Instrumento nº 5034574-48.2019.4.0000, ainda pendente de
julgamento por esta Corte. Assim, considerando as decisões proferidas
pela Vice-Presidência e a pendência de julgamento do Agravo de
Instrumento nº 5034574-48.2019.4.0000, requereu a reforma da
decisão agravada, para que se mantenha o prosseguimento do feito
contra os Réus excluídos da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido,
para o fim de determinar o prosseguimento do feito (ACP nº 5017254-
05.2017.4.04.7000/PR) no tocante às agravadas CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S/A, ODEBRECHT S/A e ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, até ulterior deliberação pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos determinados pelas decisões
proferidas nos AI nº 5023035-85.2019.4.04.0000/PR e AI nº 5038231-
95.2019.4.04.0000/PR.

Foi oportunizada a apresentação de contrarrazões.

Foram opostos embargos de declaração CNO S.A. 
e NOVONOR S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“NOVONOR”), aos quais foi negado provimento (evento 206).



O Ministério Público Federal opinou pelo pelo parcial
provimento do agravo de instrumento, apenas para manter no polo
passivo da ação de improbidade, os agravados ODEBRECHT S.A.,
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. e ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S.A. (evento 202).

É o relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que a Lei nº 14.230/2021,
publicada em 25/10/2021, alterou a Lei n.º 8.429/92, na qual se
fundamenta a ação originária, trazendo relevantes modificações tanto de
natureza material quanto processual para a persecução dos atos
ímprobos perpetrados contra a Administração Pública.

No entanto, tendo em vista que o presente agravo de
instrumento foi interposto antes da vigência da referida lei e que, dessa
forma, as alterações por ela trazidas não foram abordadas pela decisão
recorrida, deixa-se de apreciar a questão da sua incidência, sob pena de
supressão de instância.

Com essas considerações, passo ao exame do mérito.

A UNIÃO propôs ação civil pública objetivando a
condenação dos réus CESAR RAMOS ROCHA, CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, MARCIO FARIA DA
SILVA, TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO
S/A, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A,  ODEBRECHT
S/A, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, PEDRO JOSE
BARUSCO FILHO, HOCHTIEF DO BRASIL S/A, PROMON
ENGENHARIA LTDA., MARCELO BAHIA
ODEBRECHT, ROGERIO SANTOS DE ARAUJO, ODEBRECHT
PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPACÕES S/A, UTC
ENGENHARIA S/A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
S/A, PAULO ROBERTO COSTA, EMPRESA BRASILEIRA DE
ENGENHARIA S A, PROJETO DE PLANTAS INDUSTRIAIS
LTDA.,  IESA ÓLEO & GAS S/A e RENATO DE SOUZA DUQUE por
supostos atos de improbidade praticados no âmbito da
denominada Operação Lava Jato (ACP nº 5017254-
05.2017.4.04.7000/PR).  

Posteriormente, a PETROBRÁS se manifestou pedindo
para ingressar no polo ativo do feito, bem como formulando aditamento
da inicial para incluir pedido de indenização por dano moral decorrente
do abalo de imagem sofrido. 

A decisão agravada, na parte que interessa ao presente
recurso, está assim fundamentada (evento 177):



1. Retomo e complemento o relatório do despacho de evento 145:

A decisão de evento 87: 

(i) afastou preliminares;

(ii) postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
da Andrade Gutierrez, Empresa Brasileira de Engenharia - EBE e
PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda quanto ao pedido
principal (responsabilidade por improbidade administrativa) para
juntamente com o juízo de admissibilidade;

(iii) admitiu, na forma do art. 17, §3º, da Lei 8.429/92 c/c art. 6º, §3º,
da Lei 4.717/65, o ingresso da Petrobrás no polo ativo da lide, pois
os atos reputados ímprobos pela petição inicial foram praticados por
agentes públicos a ela vinculados;

(iv) indeferiu o aditamento apenas no que se refere à indenização por
danos morais;

(v) consignou que o pedido de destinação da multa civil seria
apreciado na sentença;

(vi) reputou cabíveis os pedidos declaratórios formulados pelo
Ministério Público Federal;

(vii) consignou que a União deveria apresentar os documentos
faltantes e se manifestar sobre a petição do Ministério Público
Federal de evento 35 e sobre os efeitos, nesta ação civil de
improbidade administrativa, do pedido de homologação de acordo de
leniência formulado nos autos 5030789-98.2017.4.04.7000;

(viii) postergou, para depois da manifestação da União sobre a
petição de evento 35, a análise da admissibilidade da ação em face
de Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Construções e
Comércio Camargo Correa SA, Andrade Gutierrez, UTC Engenharia
S.A;

(ix) postergou a análise da admissibilidade da ação de improbidade
em face de Odebrecht S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A.
(sucessora por incorporação de Odebrecht Plantas Industriais e
Participações S.A.), Construtora Norberto Odebrecht S.A. e seus
dirigentes Marcelo Bahia Odebrecht, Cesar Ramos Rocha, Marcio
Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo para momento posterior à
decisão a ser proferida nos autos n. 5031755- 27.2018.4.04.7000;

(x) consignou que para análise da prescrição se faria necessária a
prova  do término dos vínculos de Paulo Roberto Costa, Pedro José
Barusco Filho e Renato de Souza Duque com a Petrobrás (art. 23 da
LIA);

(xi) determinou que a União deveria cumprir o disposto no artigo 192
do Código de Processo Civil, sob pena de desentranhamento dos
documentos de evento 1 (OUT15 e OUT18);

 (xii) recebeu parcialmente a peça inicial no que toca à pretensão
formulada em face de Techint Engenharia e Construção S.A.,
Construtora Queiroz Galvão S.A, Hochtief do Brasil S.A., Promon



Engenharia Ltda, Empresa Brasileira de Engenharia S.A., PPI -
Projeto de Plantas Industriais Ltda., Iesa Óleo e Gás S.A e Renato de
Souza Duque;

(xiii) determinou que Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A
regularisassem sua representação processual;

 (xiv) indeferiu o pedido de evento 45 e indicou tutoriais para o
cadastramento pretendido e eventual(is) substabelecimento(s);

(xv) determinou o translado da certidão de evento 13 dos autos n.º
5031755- 27.2018.4.04.7000.

A certidão foi transladada no evento 88 na qual constam o nome das
pessoas que acessaram o feito até então.

Techint Engenharia e Construção, Iesa Óleo & Gás S/A e Promon
Engenharia LTDA opuseram embargos de declaração (eventos
111, 114 e 115) aduzindo existência de vícios na decisão de evento 87.

Techint Engenharia e Construção disse que o único contrato de que
participou transcorreu regularmente. Reiterou argumentos de sua
defesa prévia. Sustentou que a União e a Odebrecht formularam
pedido de extinção do feito dado acordo de leniência firmado.
Reiterou pedido de extinção de feito de evento 82. Discordou da
existência de justa causa. Afirmou que para apresentar defesa seria
necessário que primeiro a União juntasse os documentos faltantes.

Iesa Óleo & Gás S/A reiterou argumentos da defesa prévia.

Promon Engenharia LTDA afirmou que os vícios da decisão
embargada seriam quanto "(a) à existência de pendências a serem
regularizadas para o prosseguimento do processo (documentos
essenciais não apresentados, manifestações pendentes da União e
decisões a serem tomadas por esse MM. Juízo), (b) à concessão de
vista dos acordos de leniência celebrados pelas correqueridas, que
podem impactar na defesa da PROMON e (c) obscuridade quanto à
finalidade do prazo de quinze dias fixado para os requeridos".
Requereu a atribuição de efeito suspensivo.

A sociedade Barros Pimentel, Alcântara Gil e Rodrigues Advogados
renunciou ao mandato da Promon Engenharia LTDA. Informou o
substabelecimento, sem reserva de poderes, à Sociedade Dinamarco,
Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia (eventos 112 e 113).

Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A requereram que as
intimações sejam feitas em nome dos causídicos ali indicados (evento
117).

Esclareci, no evento 119, que a decisão de evento 87 não determinou
a citação de nenhum dos réus - a citação ocorrerá após o juízo de
admissibilidade da peça inicial em relação a todos os requeridos.
Manifestei ciência dos embargos de declaração opostos Techint
Engenharia e Construção S.A (evento 111), Iesa Óleo e Gás S.A
(evento 114), Promon Engenharia Ltda (evento 115), bem como da
renúncia comunicada no evento 112.



No Agravo de Instrumento  n.º 5038229-62.2018.4.04.0000,
interposto pela Petrobrás, foi proferida decisão liminar deferindo o
pedido de efeito suspensivo para acolher o aditamento à inicial no
tocante à pretendida condenação dos réus ao pagamento de
indenização por dano moral (evento 129 desta ação de improbidade).

O Eg. TRF4 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado
pela PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda no bojo do
AI  5038234-84.2018.4.04.0000 (evento 130 desta ação de
improbidade) e o pedido de efeito suspensivo formulado pela Hochtief
do Brasil SA no bojo do AI 5038431-39.2018.4.04.0000 (evento 131
desta ação de improbidade).

União se manifestou no evento 132. No que diz respeito à petição de
evento 35, afirmou: 

(i) "ao contrário do defendido pelo MPF no evento 35, subsiste total
interesse de agir da União em relação aos réus, pessoas físicas, que
firmaram acordo de colaboração com o parquet, sendo certo, como
esclarecido na inicial, que obrigações decorrentes dos respectivos
acordos serão ao final devidamente sopesadas diante das sanções
impostas, e almejadas, nesta ação civil pública, inclusive como meio
de evitar o bis in idem. Ou seja, celebrantes não sofrerão incidências
duplicadas e continuarão, como sói ocorrer, coobrigados à reparação
integral do dano".

(ii) as empresas que celebraram acordo de leniência com o Ministério
Público Federal não poderiam opô-lo à União.

Mencionou que a Odebrecht e a UTC firmaram acordo de leniência
com a União (petições 5031755-27.2018.4.04.7000 e 5030789-
98.2017.4.04.7000) e que os réus Marcelo Bahia Odebrecht, Cesar
Ramos Rocha, Marcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo
aderiram à leniência da empresa Odebrecht (petição 5043482-
80.2018.4.04.7000). Dessa forma, a situação destes demandados na
presente ação dependeria das conclusões dos referidos incidentes.

Quanto aos documentos faltantes, disse que todos estariam com a
inicial, de forma que a parte ré deveria indicar eventual documento a
que ela não teve acesso. Manifestou-se quanto ao cálculo. Juntou
cópia das transcrições dos depoimentos faltantes e das mensagens de
celular de Marcelo Bahia Odebrecht. Requereu a manutenção dos
escritos juntados nos OUT15 e 18 pois serviriam como ilustração da
tese jurídica apresentada na exordial e não geram prejuízo às
partes. No que diz respeito à decisão proferida nos autos n.º
5017254- 05.2017.4.04.7000, manifestou que subsistirá a pretensão
quanto aos corréus solidários.

Manifestações da Petrobrás, União e Ministério Público Federal nos
eventos 139 a 141 acerca dos embargos de declaração.

A decisão de evento 145 (i) consignou que a citação ocorrerá após o
juízo de admissibilidade da inicial em relação a todos os requeridos,
(ii) determinou a suspensão do feito até que fossem decididas as
petições 5030789-98.2017.4.04.7000, 5031755-
27.2018.4.04.7000, 5043482-80.2018.4.04.7000 e 5001735-



19.2019.4.04.7000, (iii) determinou oportuna conclusão dos autos
para finalização do exame de admissibilidade e as questões/pedidos
pendentes relatados no corpo do despacho de evento 145.

A Odebrecht S.A, no evento 148, informou o deferimento do pedido de
recuperação judicial. Anexou documentos no evento seguinte.

A secretaria transladou a decisão proferida no bojo dos autos
5043482-80.2018.4.04.7000 (eventos 150 e 160).

Techint Engenharia e Construção S.A, no evento 151, manifestou-se
sobre a impugnação da Petrobrás S.A aos embargos de declaração
por ela opostos.

A secretaria transladou a decisão proferida no bojo dos autos
5001735-19.2019.4.04.7000 (evento 152).

O despacho de evento 157 suspendeu o processo até o julgamento da
petição nº 5045504-77.2019.4.04.7000, na qual houve foi informada
a celebração de acordo de leniência com a Construções e Comércio
Camargo Correa S.A .

A secretaria transladou a decisão proferida nos autos 5045504-
77.2019.4.04.7000 (evento 164).

Antes que proferisse decisão, sobrevieram as petições de eventos 166,
169 e 170.

A Petrobrás S.A, no evento 169, formulou pedido cautelar em face da
Promon Engenharia LTDA e de Renato de Souza Duque no montante
do débito apontado pelo Plenário do TCU no item "9.3.1" do Acórdão
n.º 2619/2019 (R$ 226.625.101,01), bem como do débito apontado no
item "9.3.2" do Acórdão nº 2619/2019 (R$ 152.029.521,58).
Requereu, ainda, que a medida de indisponibilidade recaia sobre
todos os ativos integrantes do patrimônio dos demandados, para
resguardar os direitos da Petrobrás ao ressarcimento dos atos
ímprobos praticados no âmbito do contrato 0800.0037911.07.2 da
Carteira de Gasolina da refinaria Henrique Lage, no Vale do
Paraíba/SP. 

Contextualizou o contrato no bojo das alegações da exordial e
acrescentou que o TCU julgou irregulares as contas de diversos réus
da presente ação de improbidade, tais como, Pedro José Barusco
Filho, Renato DE Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Márcio Faria
da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha e Marcelo
Bahia Odebrecht, bem como da Promon Engenharia Ltda,
Construtora Norberto Odebrecht S/A., Odebrecht S/A. e UTC
Engenharia S/A. 

Mencionou que o TCU determinou que a Petrobrás, com o auxílio da
União, adotasse as medidas necessárias ao arresto dos bens dos
responsáveiso. Informou ter alertado o TCU sobre o posicionamento
deste juízo no incidente nº 504348280.2018.4.04.7000 e sobre o
entendimento da 3ª Turma do TRF da 4ª Região com relação aos
acordos de leniência e aos acordos de colaboração premiada, os
quais têm ensejado a exclusão de pessoas físicas e jurídicas do polo
passivo das demandas de improbidade. Não haveria, no seu entender,
o mesmo óbice relativamente a Renato de Souza Duque e Promon



Engenharia Ltda, pois não firmaram acordo de colaboração
premiada ou de leniência. Dessa forma, formulou pedido cautelar em
face de Renato de Souza Duque e Promon Engenharia Ltda.

O perigo da demora, no seu entender, seria presumido. E, ainda que
assim não fosse, haveria perigo da demora "delicado quadro
financeiro que se encontram PROMON ENGENHARIA LTDA e
RENATO DE SOUZA DUQUE em razão de diversas sanções que lhes
vem sendo aplicadas pela ampla participação no nefasto esquema de
corrupção de licitações da PETROBRAS desvelado pela Operação
Lava Jato". 

A Promon Engenharia Ltda manifestou-se, no evento 170, sobre
o pedido de indisponibilidade de bens. Ressaltou que, pouco a pouco,
vem obtendo reconhecimento da ausência de sua responsabilidade
pelos ilícitos praticados e pelos danos causados. Colacionou decisões
administrativas, judiciais e pareceres do Ministério Público Federal
neste sentido. Ressaltou que a decisão mencionada pela Petrobrás
tem efeito suspensivo. Defendeu a improcedência do pedido cautelar:
não haveria probabilidade do direito e haveria risco de dano
irreparável à Promon. Subsidiariamente, pediu que fossem
preservados os recursos necessários à operação da empresa e que
seja observado o prazo de um ano estabelecido no artigo 44, caput e
§2.º da lei 8.443/1992. Requereu seja excluído da autuação o nome
da advogada Mahe Moreira Maia (OAB-SP n. 358.777), com a
manutenção dos causídicos Clarisse Frechiani Lara Leite (OAB-SP n.
206.916) e Bruno Henrique Sasso (OAB-SP n. 406.717), sob pena de
nulidade.

Relatei.

2. Passo a decidir.

(...)

Agravo de Instrumento 50382296-22.018.4.04.0000

No bojo do recurso acima mencionado, evento 72, a decisão deste
juízo foi reformada para admitir o aditamento da Petrobrás com a
inclusão do pedido de danos morais sofridos pela empresa de
economia mista em decorrência dos atos de improbidade imputados
aos demandados.

Ressalto que a decisão não foi alterada quando do julgamento dos
embargos de declaração (evento 131) e que há recursos pendentes
para as Cortes Superiores.

Os demais Recursos Interpostos (AI 50384313920184040000 e AI
50382348420184040000)

Anoto, para constar, que referidos recursos mantiveram a decisão
deste juízo.

Juízo de admissibilidade

A decisão de evento 87 recebeu parcialmente a peça inicial no que
toca à pretensão formulada em face de  (1) Techint Engenharia, (2)
Construção S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A, (3) Hochtief do



Brasil S.A., (4) Promon Engenharia Ltda, (5) Empresa Brasileira de
Engenharia S.A., (6) PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda.,  (7)
Iesa Óleo e Gás S.A e (8) Renato de Souza Duque.

Petição n.º 5031755- 27.2018.4.04.7000

Foi postergada a análise da admissibilidade da ação de improbidade
em face de Odebrecht S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A.
(sucessora por incorporação de Odebrecht Plantas Industriais e
Participações S.A.) para momento posterior à decisão a ser proferida
nos autos n. 5031755- 27.2018.4.04.7000.

Na petição 5031755-27.2018.4.04.7000, evento 25, homologuei o
pedido de desistência em face da Odebrecht S.A e da Construtora
Norberto Odebrecht S.A (CNO), ressaltando que a Odebrecht Plantas
Industriais e Participações S.A foi sucedida pela CNO, nos termos do
artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, pelos atos de
improbidade administrativa aos quais se referem os autos n.º
5017254-05.2017.4.04.7000. 

Prosseguiriam, todavia, a Odebrecht S.A e a Construtora Norberto
Odebrecht S.A  no pólo passivo em relação processual com a
Petrobrás para fins de ressarcimento integral (artigo 16, §3.º da lei
n.º 12.846/2013).

Todavia, a 3ª Turma do TRF4 deu provimento ao AI 5023035-
85.2019.4.04.0000 para "extinguir integralmente o feito originário
em relação às empresas do Grupo Odebrecht" (evento 285 do
recurso).

Petição 5030789-98.2017.4.04.7000

Foi postergada, no evento 87 da ACP principal, a admissibilidade em
relação à UTC Engenharia S.A.

A decisão de evento 38 da petição 5030789-98.2017.4.04.7000
homologou o pedido de desistência em face da UTC Engenharia.
Todavia, restou consignado que a UTC Engenharia permanecerá no
polo passivo em relação processual com a Petrobrás para fins de
ressarcimento integral (artigo 16, §3.º da lei n.º 12.846/2013).

Há recurso pendente de análise (Apelação 5030789-
98.2017.4.04.7000).

Dessa forma, por ora, subsiste a decisão de evento 38. Ressalto que,
conquanto este juízo, posteriormente, tenha se alinhado a recentes
decisões do TRF4, nos termos em que os acordos vinham sendo
formulados, não há como ser alterada por esta magistrada a decisão
de evento 38, pois a questão se encontra sob a análise da instância
superior.

Dado o reconhecimento dos atos ímprobos no acordo de
leniência, recebo a inicial em face da (9) UTC Engenharia para fins
de ressarcimento integral.

Petição 5043482-80.2018.4.04.7000



Foi postergada a análise da admissibilidade da ação de improbidade
em face de Marcelo Bahia Odebrecht, Cesar Ramos Rocha, Marcio
Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo para momento posterior à
decisão a ser proferida nos autos n.º 5043482-80.2018.4.04.7000.

A decisão de evento 22 da referida petição homologou o pedido de
desistência em face de Marcelo Bahia Odebrecht, Cesar Ramos
Rocha, Marcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo e indeferiu
o pedido de que eles permaneçam no polo passivo da lide.

A decisão foi mantida pelo Eg. TRF4 (AI 5034575-
33.2019.4.04.0000).

Petição 5001735-19.2019.4.04.7000

Foi postergada a análise da admissibilidade da ação de improbidade
em face de Andrade Gutierrez Engenharia S.A para momento
posterior à decisão a ser proferida nos autos n.º 5001735-
19.2019.4.04.7000.

A decisão de evento 21 homologou o pedido de desistência em face da
Andrade Gutierrez Engenharia S.A e indeferiu o pedido de sua
manutenção no polo passivo.

A decisão foi mantida pelo Eg. TRF4 no bojo do AI 5038231-
95.2019.4.04.0000.

(...)

3. Ante o exposto,

3.1 Regularize-se a representação processual da Promon Engenharia
Ltda, conforme solicitado no evento 170 (p. 25);

3.2 Promova a secretaria o desentranhamento dos documentos de
evento 1 (OUT15 e OUT18)

3.3 Defiro o pedido de tutela de urgência de evento 169  para
decretar a indisponibilidade de recursos financeiros e bens até o
valor de R$ 378.654.622,59 (trezentos e setenta e oito milhões,
seiscentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e
cinquenta e nove centavos) - R$ 226.625.101,01 + R$ 152.029.521,58
- dos requeridos (Promon Engenharia LTDA e Renato de Souza
Duque).

Distribua-se incidente, intitulado "PETIÇÃO", por dependência a
esta ação de improbidade administrativa, no qual tramitará apenas o
pedido cautelar e posteriores impugnações e pedidos relativos à
indisponibilidade, visando a observar a razoável duração do
processo (artigo 5.º,  LXXVIII da Constituição da República).

3.4 Para operacionalizar a indisponibilidade, determino o
cumprimento na PETIÇÃO A SER DISTRIBUÍDA: 

(i) bloqueio de bens e valores - BacenJud, RenaJud, Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de Promon Engenharia LTDA
(CNPJ 61.095.923/0001-69) e Renato de Souza Duque (CPF
510.515.167-49);



(ii) expedição de ofício
à COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS para que circularize
entre as companhias prestadoras do serviço de custódia fungível e
ações escriturais e aos demais participantes do mercado de valores
mobiliários, depositários centrais, custodiantes e escrituradores, a
adoção de medidas necessárias no âmbito de suas atribuições para
efetivação da medida de indisponibilidade,  relativamente a Promon
Engenharia Ltda (CNPJ 61.095.923/0001-69) e Renato de Souza
Duque (CPF 510.515.167-49), devendo ser encaminhado o resultado
diretamente ao Juízo, enfatizando-se que as instituições financeiras
deverão apenas efetuar o bloqueio, sem a transferência do valor para
conta judicial até ulterior determinação do juízo, evitando eventuais
perdas em razão de resgates antecipados;

3.5 Exclua-se a Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A
da autuação, conforme determinado na decisão de evento 25 da
Petição 5031755-27.2018.4.04.7000.

3.6 Excluam-se a Odebrecht S.A e da Construtora Norberto
Odebrecht S.A (CNO), em cumprimento ao decidido no AI 5023035-
85.2019.4.04.0000.

3.7 Recebo a inicial em face da UTC Engenharia e das Construções e
Comércio Camargo Correa SA para fins de ressarcimento integral;

3.8 Recebo a inicial em face de Paulo Roberto Costa e Pedro José
Barusco Filho, no que diz respeito à pretensão declaratória por ato
de improbidade administrativa e à pretensão condenatória para
ressarcimento ao erário, sendo compensados valores pagos no âmbito
das colaborações premiadas (conforme a lógica do artigo 16, §3.º da
lei 12.846/2013);

3.9 Excluam-se da autuação Marcelo Bahia Odebrecht, Cesar
Ramos Rocha, Marcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo,
tal qual decidido na petição 5043482-80.2018.4.04.7000;

3.10 Exclua-se da autuação Andrade Gutierrez Engenharia S.A tal
qual decidido na petição 5001735-19.2019.4.04.7000;

3.11 Mantenha-se Construções e Comércio Camargo Correa
SA para fins de ressarcimento integral (cláusula 8.10.3, acordo de
leniência objeto da petição 5045504-77.2019.4.04.7000);

3.12 Citem-se (a) Techint Engenharia e Construção S.A., (b)
Construtora Queiroz Galvão S.A, (c) Hochtief do Brasil S.A., (d)
Promon Engenharia Ltda, (e) Empresa Brasileira de Engenharia
S.A., (f) PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda., (g) Iesa Óleo e
Gás S.A, (h) Renato de Souza Duque, (i) Construções e Comércio
Camargo Correa SA, (j) UTC Engenharia, (k) Pedro José Barusco,
(l) Paulo Roberto Costa para, querendo, apresentar resposta no
prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335 do Código de Processo
Civil).

3.13 Oportunamente, intimem-se a União (30 dias) e a Petrobrás (15
dias) para réplica.

3.14 Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



3.15 Voltem conclusos para fins de saneamento. (grifei)

Opostos embargos de declaração pela PETROBRAS,
foram os mesmos rejeitados pelos seguintes fundamentos (evento 209): 

(...)

2.3 A decisão embargada anotou que o E. TRF4, ao julgar o agravo
de instrumento 50382296-22.018.4.04.0000, reformou a decisão de
evento 87 e admitiu o aditamento da PETROBRÁS (evento 57) para a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes dos atos de improbidade. 

A petição da PETROBRÁS não especifica os destinatários do seu
pedido indenizatório, mas refere-se aos "réus desta ação" (evento 57,
EMENDAINICI1, p. 8). Desta forma, conclui-se que todos aqueles
que forem mantidos no polo passivo do processo responderão ao
pedido indenizatório da sociedade de economia mista.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na
decisão de evento 177.

Contra a exclusão dos réus ODEBRECHT S.A,
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S.A, MARCELO BAHIA
ODEBRECHT, CESAR RAMOS ROCHA, MARCIO FARIA DA
SILVA e ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO da ação de improbidade é
que se insurge a PETROBRÁS. 

O objeto do presente recurso está relacionado ao
julgamento de três agravos de instrumento por esta 3ª Turma, a saber
AI nº 5023035-85.2019.4.04.0000/PR, AI nº 5038231-
95.2019.4.04.0000/PR e AI nº 5034574-48.2019.4.04.000/PR, todos
relacionados à ACP nº 5017254-05.2017.4.04.7000/PR. Por ocasião do
julgamento desses recursos, a Turma se manifestou no sentido da
necessidade de prestigiar os acordos de leniência firmados pelas
empresas requeridas e a CGU, pela impossibilidade de prosseguimento
do feito no tocante aos pedidos declaratórios e/ou de indenização
formulado pela PETROBRAS, com a consequente exclusão das
empresas lenientes do polo passivo da lide e pelo levantamento das
ordens de indisponibilidade de bens decretadas no feito principal ou
medidas cautelares de arresto incidentais.

Ocorre que nos AIs nºs 5023035-85.2019.4.04.0000/PR e
5038231-95.2019.4.04.0000/PR, nos quais foi determinada a exclusão
do feito principal no tocante às rés ODEBRECHT S.A
e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, e ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., a PETROBRAS interpôs Recurso
Especial, aos quais a Vice-Presidência deste Tribunal concedeu efeito
suspensivo ativo, nos seguintes termos (evento 586 e 605,
respectivamente):



Trata-se de recurso especial interposto com apoio no art. 105, III, a,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão
Colegiado desta Corte.

Aponta violação aos arts. 5º e 12, I, II e III, da LIA e art. 16, § 3º, da
Lei 12.846/13.

O recurso merece prosseguir, tendo em conta o devido
prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente
contrariados. Além disso, encontram-se preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Ante o exposto, admito o recurso especial.

Por sua vez, a recorrente postula efeito suspensivo ativo ao apelo
nobre, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC, alegando, em síntese,
a fumaça do bom direito e o perigo na demora, já que busca o
ressarcimento integral do dano das empresas envolvidas no acordo de
leniência.

Decido.

Nos termos do art. 297 do CPC (poder geral de cautela do juiz) c/c
art. 300 do mesmo estatuto processual civil, defiro o efeito suspensivo
ao recurso para evitar o perecimento do direito e/ou o risco ao
resultado útil do processo, uma vez que ainda não se tem pacificada a
matéria nos Tribunais Superiores, se o acordo de leniência em
colaboração premiada possibilita, ou não, a supressão das demais
cominações legais (Leis 8.429/92 e 12.846/13).

Busco apoio à concessão do efeito suspensivo em precedente do STJ,
o qual evidencia a probabilidade do direito, mutatis mutandis, nesse
sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DA LINHA 5 DO
METRÔ DE SÃO PAULO. 1. OFENSA AOS ARTS. 125 E 126
DO CPP. RECONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
SEMELHANÇA COM OS PRECEDENTES CITADOS.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA DIVERSA. CRIME NÃO
IMPUTADO À AGRAVADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME
PRATICADO POR MEIO DA PESSOA JURÍDICA. 2.
AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO QUE NÃO É REQUISITO DAS
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. AGRAVANTE QUE NÃO
ESTÁ NA POSSE DE BENS PROVENIENTES DO CRIME.
ARGUMENTO INÓCUO. PROVEITO DO CRIME EM
FORMA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. 3. ACORDO DE
LENIÊNCIA FIRMADO. RESSARCIMENTO QUE DEVERIA
SER BUSCADO NA SEARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE
DISPOSITIVO NESSE SENTIDO. 4. VIOLAÇÃO DO ART. 2º
DO CPP E DO ART. 4º DA LEI N. 9.613/1998, COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.683/2012. SEQUESTRO
DE BENS. INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL.
TEMPUS REGIT ACTUM. 5. NÃO RESTABELECIMENTO
AUTOMÁTICO DO SEQUESTRO. DECURSO DO TEMPO
QUE RECOMENDA NOVO EXAME. 6. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, não há óbice ao sequestro de bens de pessoa
jurídica, ainda que esta não conste do polo passivo da
investigação ou da ação penal, desde que verificada a
presença de indícios veementes de que tenha sido utilizada
para a prática de delitos. É irrelevante a estrutura societária
ou o fato de os crimes estarem sendo imputados apenas aos
empregados da empresa, uma vez que, conforme já assentado
na decisão agravada, o delito noticiado é vinculado à atividade
da pessoa jurídica, sendo praticado por meio dela. A
agravante foi instrumento e beneficiária da prática criminosa.
2. É irrelevante se cogitar de eventual confusão patrimonial,
não se tratando de requisito das medidas assecuratórias de
natureza cautelar. Ademais, o proveito na hipótese dos autos se
deu em forma de benefício econômico, sendo, portanto, inócua
a alegação de que "não está na posse de bens provenientes do
crime" 3. Relevante destacar que, nos termos do art. 16, § 3º,
da Lei n. 12.846/2013, o acordo de leniência "não exime a
pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano
causado", não havendo dispositivo que determine que a
reparação se dê apenas na seara cível. 
4. Reconheceu-se, no mais, ofensa ao art. 2º do Código de
Processo Penal e ao art. 4º da Lei n. 9.613/1998, com redação
dada pela Lei n. 12.683/2012, uma vez que o sequestro de bens
é instituto de direito processual. Nesse contexto, não há óbice à
aplicação imediata da alteração legislativa implementada pela
Lei n. 
12.683/2012 no art. 4º da Lei n. 9.613/1998, haja vista a
jurisprudência desta Corte ser no sentido de que, à luz do
princípio tempus regit actum, as normas de direito processual
possuem aplicação imediata. 
5. A desconstituição do entendimento proferido pela Corte
local não conduz, na presente hipótese, ao automático
restabelecimento do sequestro anteriormente decretado pelo
magistrado de origem, uma vez que, diante do decurso de
tempo, as circunstâncias fáticas e processuais podem ter se
alterado substancialmente. Nesse contexto, eventual
restabelecimento da medida assecuratória depende da
prudente análise do Juízo a quo a respeito da permanência dos
requisitos legais, considerando-se a higidez dos dispositivos
acima considerados violados. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1712934/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ativo até deliberação do
STJ, firme no art. 1.029, § 5º, III, do Caderno Processual Civil.

Oficie-se o juízo de origem.

Intimem-se.

Assim, por força da decisão proferida pela Vice-
Presidência, devem as empresas lenientes ser mantidas no polo passivo
da lide, até ulterior deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça.



Frise-se que sequer é o caso de suspensão do feito em
relação às agravadas, na medida em que não configuradas as hipóteses
previstas no artigo 313 do CPC. 

Com efeito, as hipóteses de suspensão do processo estão
previstas no artigo 313 do CPC, verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer
das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado
fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e
fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada
responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; 

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único
patrono da causa e tornar-se pai.         

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um)
ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no
inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que
esgotados os prazos previstos no § 4º.

(...)       

Dessa forma, verifica-se que a pendência dos Recursos
Especiais opostos pela PETROBRAS das decisões desta Corte nas quais
foi determinada a extinção do processo, com resolução do mérito, no
tocante às rés CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
S/A, ODEBRECHT S/A e ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA



S/A não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo
313 do CPC, especialmente considerando os efeitos ativos concedidos
aos referidos recursos.

Frise-se, ademais, que as questões pendentes de exame
pelo STJ não constituem, ao menos por ora, controvérsia de caráter
repetitivo a ensejar o sobrestamento dos recursos interpostos.

Em razão disso, acolhe-se o pedido de efeito suspensivo no
ponto, a fim de determinar o prosseguimento do feito (ACP
nº 5017254-05.2017.4.04.7000/PR) em relação às empresas
suprarreferidas, até ulterior deliberação pelo Superior Tribunal de
Justiça, nos termos determinados pelas decisões proferidas nos AIs
nº 5023035-85.2019.4.04.0000/PR, AI nº 5038231-
95.2019.4.04.0000/PR).

Em relação ao AI nº 5034574-48.2019.4.04.0000/PR
- interposto pela PETROBRAS em face da homologação do pedido de
desistência do feito formulado pela UNIÃO em relação aos réus CESAR
RAMOS ROCHA, MÁRCIO FARIA DA SILVA, ROGÉRIO SANTOS
DE ARAÚJO E MARCELO BAHIA ODEBRECHT no
incidente Petição nº 5043482-80.2018.4.04.7000/PR, relacionado
à mesma ACP n.º 5017254-05.2017.4.04.7000/PR -, esta Turma assim
decidiu:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. OPERAÇÃO LAVA JATO.
ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO
ÀS EMPRESAS QUE FIRMARAM O ACORDO E ÀS  PESSOAS
QUE FIRMARAM A AVENÇA NA CONDIÇÃO DE
INTERVENIENTES-ANUENTES.

1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no
âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da
União (CGU).

2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros
órgãos da administração pública federal no acordo de leniência
como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o
Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de
uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes
públicos.

3. Enquanto não houver a re-ratificação dos acordos de leniência, as
empresas requeridas deverão permanecer na ação de improbidade,
não porque o MP não pode transacionar sobre as penas, mas porque
o referido acordo possui vícios que precisam ser sanados para que
resulte íntegra sua validade, gerando os efeitos previstos naquele ato
negocial.

4. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a
CGU/AGU e as empresas requeridas e que neste estão abrangidos
para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de
improbidade e/ou medida cautelar de arresto, a irresignação da



PETROBRAS não afasta a necessidade de prestigiar o acordo de
leniência firmado entre as partes e nem revela-se suficiente para a
pretendida manutenção da indisponibilidade de bens anteriormente
decretada.

5. Embora a responsabilização da empresa leniente não se confunda 
com a responsabilidade da pessoa física de seus integrantes, na
medida em que os efeitos do referido acordo só alcançam, em
princípio, as pessoas jurídicas que se comprometeram para os fins e
termos pactuados, no caso dos autos, face à previsão expressa no
Acordo e a adesão dos seus integrantes/colaboradores, imperioso se
faz o reconhecimento da extensão dos seus efeitos aos ora
agravados. 

6. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse
público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação
dos danos causados ao patrimônio público,  a punição dos
envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a
necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao
oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas
colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse
público.

7. Agravo improvido.

(TRF 4ª REgião, Terceira Turma, AI nº 5034574-
48.2019.4.04.0000/PR, REl. Des. Federal Vânia Hack de Almeida, j.
03/12/2019). 

Logo, a Turma entendeu por negar provimento ao agravo
de instrumento, mantendo a decisão homologatória do pedido de
desistência formulado pela União. Em razão da oposição de vários
embargos de declaração, ainda não houve o encaminhamento à Vice-
Presidência para juízo de admissibilidade do Recurso Especial
interposto pela PETROBRÁS.

Diferentemente do defendido pela ora agravante, tenho que
o reconhecimento de requisitos autorizadores para a concessão de efeito
suspensivo aos Recursos Especial interpostos pela PETROBRAS contra
a exclusão dos demais réus não é capaz de irradiar efeitos no agravo em
questão, o qual, repita-se, foi interposto contra a exclusão da lide das
pessoas físicas que aderiram ao acordo de leniência.

Ainda que assim não fosse, certo é que os fundamentos
adotados pela Turma Julgadora ao analisar os pedidos da parte agravante
de forma alguma podem ser relacionados com o exame de eventual
pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, ainda
pendente de análise.

Conclui-se, portanto, que, em relação ao AI nº 5034574-
48.2019.4.04.0000/PR restam mantidos, ao menos por ora, os efeitos da
decisão agravada no tocante à exclusão dos réus MARCELO BAHIA
ODEBRECHT, CESAR RAMOS ROCHA, MARCIO FARIA DA



SILVA E ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO da ACP n.º 5017254-
05.2017.4.04.7000/PR. Logo, no ponto, não há como ser acolhida a
alegação do agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo
de instrumento,  a fim de determinar o prosseguimento do feito
(ACP nº 5017254-05.2017.4.04.7000/PR) no tocante às
agravadas CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
S/A, ODEBRECHT S/A e ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA
S/A, até ulterior deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos determinados pelas decisões proferidas nos AI nº 5023035-
85.2019.4.04.0000/PR e AI nº 5038231-95.2019.4.04.0000/PR.
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