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Brasília, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

Associação de Mantenedores-Beneficiários da PETROS – AMBEP 

Rua Álvaro Alvim, 21, 6º e 8º andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 20031-010 

 

 

Prezado Sr. Presidente, Júlio Guedes da Conceição, 

 

 

Ref: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESPOSTA 

À CARTA AMBEP/SEDE/PRES-012/2020. 

 

Em atenção à carta recebida no dia 4.12.2020, o escritório Santoro Advogados vem 

prestar as informações a seguir delineadas. 

 

No decorrer do ano de 2020, como é de conhecimento público, a pandemia da 

COVID-19 impediu a prática de diversos atos processuais, tendo o Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução nº 313/2020, estabelecido 

regime de plantão extraordinário, com a suspensão (i) do trabalho presencial de 

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias; (ii) do 

atendimento presencial de partes, advogados e interessados e (iii) dos prazos 

processuais até o dia 30.4.2020. 

 

Após essa data, os Tribunais, de forma independente, estabeleceram o regime de 

retorno gradativo das atividades, inicialmente restrito à prática dos atos processuais 

que pudessem ser realizados de forma exclusivamente eletrônica (dentre os quais 

não se inclui a citação por oficial de justiça). 

 

Nesse período, foi possível realizar o julgamento do agravo de instrumento da 

AMBEP (0049981-66.2018.8.19.0000), interposto em face da decisão que havia 

negado o pedido da AMBEP de ingresso como assistente litisconsorcial nos autos 

da ação civil pública nº 0023293-64.2018.8.19.0001, ajuizada pela FENASPE e por 

outras entidades representativas de participantes e assistidos da PETROS, perante a 

justiça comum do Rio de Janeiro. 
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No dia 24.6.2020, a AMBEP obteve êxito no julgamento, com o provimento do 

agravo de instrumento, para reconhecer seu direito ao ingresso na ação civil pública 

como assistente litisconsorcial, conforme pleiteado. Desde então, a PETROS e a 

PETROBRÁS vêm interpondo diversos recursos, sem sucesso, no âmbito do TJRJ 

e, por fim, do STJ (ainda não admitidos). A AMBEP teve uma atuação efetiva no 

julgamento do recurso, despachando com o Desembargador Relator, acompanhando 

a sessão e, posteriormente, apresentando resposta a todos os recursos. Nesse 

aspecto, segue confiante de que o entendimento sufragado no dia 24.6.2020 não será 

reformado. 

 

A fase preliminar do retorno gradual ao trabalho presencial no Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília, iniciou-se somente no dia 5.10.2020, 

conforme determinou a Resolução Presi 11315077. Contudo, nesse período, a 

AMBEP, por meio de seus advogados, esteve em contato com a Secretaria da 4ª 

Vara Federal, pelos meios eletrônicos disponíveis, diligenciando para a expedição 

das cartas precatórias de citação que faltavam, cujos endereços já haviam sido 

informados nos autos. 

 

Em 26.10.2020, foram remetidas às respectivas Seções Judiciárias (TRF’s da 2ª e 3ª 

Regiões) as cartas precatórias de citação dos réus Newton Carneiro da Cunha, 

Setebrasil e Carlos Fernando Costa. No dia 23.11.2020, a AMBEP informou o 

endereço do réu Luiz Carlos Fernandes Afonso e requereu a expedição da 

respectiva carta rogatória de citação, visto que atualmente reside no exterior. A 

Caixa Econômica Federal peticionou também nos autos, no dia 18.11.2020, 

requerendo a extinção do processo em relação ao FIP Sondas, em virtude da 

liquidação do fundo, e a AMBEP, no dia 08.12.2020, se manifestou demonstrando 

que o pedido da CEF não merece ser acolhido, pois o FIP Sondas sequer foi 

incluído como réu na ação. A CEF, como administradora, e a Setebrasil, como 

beneficiária dos investimentos, é que integram o polo passivo e assim devem 

permanecer, pois a responsabilidade dessas empresas não é excluída pela liquidação 

do fundo. 

 

Ademais, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 2507 (da qual a AMBEP não é 

parte, mas entende ser de suma importância para o resultado das ações pendentes, 

sobretudo a ação civil pública nº 0023293-64.2018.8.19.0001, em que atua como 
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assistente litisconsorcial), os recursos interpostos contra a decisão que suspendeu os 

efeitos das liminares em todo o Brasil chegaram a ser incluídos em pauta de 

julgamento virtual entre os dias 19.8.2020 e 25.8.2020, mas foram retirados a 

pedido das entidades, tendo em vista a importância do caso e a necessidade de 

acompanhamento dos debates no julgamento. Os recursos serão, então, incluídos 

em pauta para julgamento presencial (ou presencial por videoconferência, como 

vem sendo feito durante a pandemia). 

 

Por fim, importante ressaltar que a AMBEP e seus advogados estiveram em contato 

constante nesse período, o que viabilizou, inclusive, a obtenção do endereço do réu 

Luiz Carlos Fernandes Afonso, até então em local incerto e não sabido, bem como a 

troca de informações acerca das providências tomadas, viabilizando uma atuação 

conjunta para o enfrentamento dos obstáculos surgidos com a pandemia. 

 

Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevemo-nos. 

 

 

 

__________________________________ 

SANTORO Advogados 
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