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Brasília, 30 de abril de 2020. 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2021 

 

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 – 

RELATÓRIO ANUAL. 

 

Em atenção à solicitação recebida no dia 3.12.2021, o escritório Santoro Advogados 

vem, com o compromisso que sempre atendeu a todas as demandas da AMBEP, 

prestar as informações a seguir delineadas. 

 

No decorrer do ano de 2021, apesar do retorno gradual das atividades nos Tribunais, 

devido à pandemia da COVID-19, grande parte dos atos processuais continua sendo 

realizada por meios eletrônicos, o que possibilitou que as ações acompanhadas pelo 

escritório seguissem seu trâmite, porém, ainda com algumas restrições, como é o 

caso dos atos realizados necessariamente de forma presencial, a exemplo dos 

citatórios. Embora os oficiais de justiça tenham retornado ao exercício de suas 

funções, o contato com esses servidores ainda é obstado pelo fato de o estarem 

fazendo de forma remota (sem comparecerem fisicamente aos Tribunais). 

 

A despeito disso, foi possível avançar, tendo sido citados, em 17.3.2021, o réu 

Carlos Fernando Costa e, em 16.4.2021, a ré Setebrasil, restando apenas os réus 

Newton Carneiro e Luiz Carlos Fernandes Afonso. Com relação ao primeiro, a carta 

precatória expedida à Comarca de Jacareí foi distribuída e, após ter comparecido 

por cinco vezes consecutivas em horários distintos ao endereço do réu, o oficial de 

justiça certificou a devolução do mandado sem cumprimento.  Diante da suspeita de 

ocultação, a AMBEP peticionou nos autos requerendo a citação por hora certa, nos 

termos do art. 252 e 253 do Código de Processo Civil: 
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Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em 

seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será 

válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência. 

 Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo 

despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a 

diligência. 

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da 

ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, 

seção ou subseção judiciárias. 

 

O pedido foi deferido e estamos providenciando o recolhimento das custas para que 

seja realizada a diligência. Quanto à citação do réu Luiz Carlos Alonso, a carta 

rogatória foi expedida em 4.8.2021 e enviada a Portugal. De acordo com as 

informações prestadas pela autoridade central daquele país, houve devolução ao 

Brasil no dia 26.11.2021, mas ainda não foi juntada ao processo. O escritório está 

tentando contato com o Ministério da Justiça para confirmar o cumprimento. 

 

Com relação ao recurso interposto em face da decisão que indeferiu a medida 

liminar pleiteada, o escritório, analisando a melhor estratégia para a redução do 

tempo de citação/intimação dos réus, entendeu que seria mais efetiva a realização 

desses atos apenas na ação civil pública, pois uma vez constituídos os respectivos 

advogados nos autos principais, os nomes e números de inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil poderão ser informados no agravo de instrumento, o que 

possibilitará a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Desse modo, após a 

conclusão da fase citatória na ação principal, será protocolada uma petição única 

com os dados dos advogados constituídos pelos réus. 

 

Além disso, como é cediço, em 25.9.2019, foi proferida decisão nos autos da 

Suspensão de Liminar nº 2507 suspendendo os efeitos de todas as liminares 

vigentes no país com conteúdo semelhante à da ação civil pública ajuizada pela 

FENASPE (na qual a AMBEP atua como assistente). Em virtude disso, dar 

prosseguimento ao agravo de instrumento com a referida decisão surtindo seus 

efeitos será bastante prejudicial à AMBEP, já que, caso o Relator entenda pela 

possibilidade de julgamento do recurso mesmo com a pendência da decisão, 

dificilmente será para deferir o pedido, visto que o ato proferido pelo Presidente do 

STJ não poderá ser descumprido. 
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Quanto ao pedido de assistência litisconsorcial feito 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, já deferido em 2020, foram interpostos vários recursos pela 

PETROBRÁS, todos indeferidos no decorrer desse ano de 2021. Atualmente, há um 

recurso pendente de julgamento no STJ. A ação principal está suspensa aguardando 

o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJRJ que, 

por sua vez, está suspenso aguardando o julgamento da Suspensão de Liminar nº 

2507 no STJ.  

 

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 assistente 

litisconsorcial), os recursos interpostos contra a decisão que suspendeu os efeitos 

das liminares em todo o Brasil ainda não foram julgados. 

 

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

constante nesse período, o que viabilizou, inclusive, a conclusão das citações já 

mencionadas, bem como a troca de informações acerca das providências tomadas, 

viabilizando uma atuação conjunta para o enfrentamento dos obstáculos que ainda 

permanecem com a pandemia. 

 

Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários, subscrevemo-nos. 

 

 

 

Santoro Sociedade de Advogados 
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