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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DE CURITIBA – PR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquérito Policial nº 5049557-14.2013.4.04.7000 

 

UNIVERSITIES SUPRANNUATION 

SCHEME Ltda. (“USS”), pessoa jurídica estrangeira, com sede no 

Edifício Royal Liver, na cidade de Liverpool, Inglaterra, L3 1PY, neste ato 

representada por seus firmatários legais (doc. 01), com base no art. 5º, 

incisos XIV, XXXIII, e LX, da Constituição Federal e nas próprias 

disposições da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e do seu decreto 

regulamentar geral (Decreto nº 7.724/2012), vem, respeitosamente, 

requerer acesso aos autos para exame e extração de cópias autenticadas de 

documentos presentes nos autos, em especial em razão de seu interesse nos 

laudos técnicos nº 1786/2014, 1342/2015, 1476/2015 e 2400/2015, 

produzidos pela Polícia Federal, consoante os fundamentos a seguir 

aduzidos. 
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1. A Requerente é a representante de classe 

dos investidores da Petrobras que detinham valores mobiliários da empresa 

ofertados na Bolsa de Nova Iorque, inclusive títulos de dívida emitidos por 

suas subsidiárias, durante o período de 2010 a 2015, e, atualmente, move 

Ação Coletiva perante o Fórum Federal Distrital de Primeira Instância dos 

Estados Unidos, Distrito Sul de Nova Iorque – Class Action nº 14-cv-9662 

(JSR) – objetivando, entre outros, o pagamento de indenização aos 

investidores em razão de fraudes em documentos e declarações 

apresentadas perante à Comissão de Valores Mobiliários norte americana 

(SEC) e aos seus investidores (doc. 02). 

 

2. Referido processo busca principalmente 

demonstrar que tais investidores (acionistas minoritários) sofreram graves 

prejuízos em razão de declarações falsas e/ou omissões que aumentaram 

artificialmente o valor dos ativos, das despesas periódicas e da renda 

líquida da Petrobras, ao computar, nos custos relacionados aos seus 

projetos de infraestrutura e demais contratações, o pagamento não só de 

comissões e “propinas” a seus altos funcionários e partidos políticos, mas 

também de sobrepreço e outros aditivos decorrente do cartel formado 

pelas empresas construtoras, como pontuado na dita “Operação Lava Jato”. 

Tais declarações falsas e/ou omissões implicaram séria violação da Lei de 

Mercado de Capitais de 1934 e da Lei de Valores Mobiliários americanas. 

 

3. É nesse contexto, portanto, que se insere a 

pretensão da ora Requerente no acesso a documentos produzidos no 

âmbito do IPL nº 1041/2013-SR/DPF/PR, distribuído a este MM. Juízo sob 

o nº 5049557-14.2013.4.04.7000, notadamente os laudos periciais 
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produzidos pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da 

Polícia Federal no Paraná para apurar justamente irregularidades nas 

licitações ocorridas no âmbito da Petrobras, a combinação de preços e 

outros favorecimentos indevidos, que inegavelmente contribuíram para os 

danos causados aos acionistas minoritários da empresa.  

 

4. Realmente, como restou esclarecido pela 

própria Polícia Federal no Laudo nº 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR, que, 

inclusive, já foi publicado pela imprensa especializada, “os dados 

analisados até o momento apontam a formação de cartel nos contratos 

firmados com as empresas listadas acima, por meio do qual teriam sido 

realizados pagamentos indevidos por parte da Petrobras. Tais pagamentos 

teriam sido viabilizados por meio da majoração excessiva das margens de 

lucros das contratantes, em percentuais bem acima daqueles constantes 

dos Demonstrativos de Formação de Preços (DFP) apresentados, uma vez 

que realizados em ambiente cartelizado”. 

 

5. E sobre essa relação cartelizada, no Laudo 

de Perícia Criminal n.º 1342/2015-SETEC/SR/DPF/PR, “concluiu-se que 

as empresas participantes das licitações das Refinarias RNEST e 

COMPERJ apresentaram propostas que não refletem a expectativa de 

distribuição estatística definida nas normas internacionais e pela própria 

Petrobras, indicando uma variação de preços muito superior à esperada e 

consistente com a hipótese de cartelização, tendo as demais empresas 

apresentado propostas com variação de preços consistente com a hipótese 

de ‘apresentação de proposta com a finalidade de dar mera cobertura”. 
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6. É evidente, portanto, que o presente 

Inquérito Policial, principalmente no que diz respeito aos Relatórios 

técnicos produzidos pela Polícia Federal, possuem diversos elementos 
para instrução do feito coletivo norte-americano, evidenciando o justo 
interesse da Requerente no acesso a estes autos para exame e extração de 

cópias autenticadas dos referidos laudos. 
 

7. Referido pedido de acesso encontra 

também amparo tanto no art. 20 do Código de Processo Penal, eis que já há 

denúncia dependente do presente inquérito, quanto na Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011) que, em seu art. 7º, inciso VI, assegura a 
todos o acesso irrestrito à informação pertinente ao patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos 

(justamente o assunto que permeia estes relatórios). 
 

8. Ademais, o acesso ora pleiteado estaria 
fomentando a própria cooperação internacional que, nos termos da 

Constituição Federal, é um dos pilares da República (art. 4º, VI). 
 

9. E nem se diga, por outro lado, que o acesso 

pretendido poderia ser de alguma forma mitigado ante à existência de 
segredo de justiça no Inquérito ou mesmo sigilo de peças. 
 

10. Isso porque as informações solicitadas 

dizem respeito a direitos dos acionistas que podem ter sido 

manifestamente prejudicados, sendo inaplicável quaisquer dos sigilos 

legais, seja atinente à intimidade dos investigados seja ainda relativamente 

às informações comerciais das empresas envolvidas ou da própria 

Petrobras. 
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11. Com efeito, tratando-se de investigação 

que envolve possíveis crimes contra a Administração Pública, o interesse 
público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (art. 5º, 

LX, e art. 93, IX, da Constituição Federal) impedem que os investigados 

possam suscitar a salvaguarda de seu direito fundamental à intimidade (art. 

5º, X) para restringir acesso aos elementos probatórios de tais crimes. 

 

12. Nesse sentido já decidiu este MM. Juízo 
nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo nº 5006205-98.2016.4.04.7000. 

Confira-se: 

 
“Como tenho decidido em todos os casos semelhantes da assim 
denominada Operação Lavajato, tratando o processo de apuração de 
possíveis crimes contra a Administração Pública, o interesse público 
e a previsão constitucional de publicidade dos processos (art. 5º, LX, 
e art. 93, IX, da Constituição Federal) impedem a imposição da 
continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim 
não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o 
saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração 
Pública e da própria Justiça criminal. A democracia em uma 
sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os 
governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas 
sombras.” (Pedido de quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos nº 
5006205-98.2016.4.04.7000, decidido em 16/03/2016, destaques da 
Requerente). 

 

13. Ademais, com relação às informações da 

estatal eventualmente acostadas aos autos, é bom lembrar que a autonomia 

da pessoa jurídica se dá no interesse do sócio ou do acionista, não 
podendo ser invocada para “blindar” a sociedade do seu próprio 
titular (no caso, a ora Requerente). 
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14. Ora, a transparência de informações da 

estatal, das condutas de seus funcionários e ex-funcionários e dos seus 

fornecedores não deve ser um flatus vocis, mas sim um comportamento 
constante e uniforme, inclusive para evitar episódios lesivos e perniciosos 

como aqueles que ora exsurgem. 

 

15. Da mesma forma, eventual sigilo das 

informações comerciais de empresas contratadas pela Petrobras que 

possam constar dos Laudos Técnicos igualmente não poderia ser invocado 
para barrar o acesso da Requerente, já que, na qualidade de contratadas da 

empresa estatal, devem aceitar que a exigência de transparência, por si só, 

justifica o conhecimento de informações capazes de interferir no 
desempenho de sua atividade empresarial, devendo a salvaguarda de 

eventual sigilo ser relativizada quando se está diante de interesses que 

transbordam inclusive os limites territoriais brasileiros.  
 

16. Por outro lado, é bom que se diga que os 

laudos periciais buscados foram já total ou parcialmente divulgados pela 

imprensa, não guardando, portanto, qualquer informação crucial para 

regular andamento sigiloso das informações. 

 
17. Exatamente com base nessas premissas que 

pedidos análogos ao presente formulados pela Requerente vêm sendo 

concedidos pela Justiça Federal. Confira-se trechos de categórica decisão 

em que concedido acesso irrestrito, inclusive a documentos sigilosos, à 

Ação Penal nº 0022781-56.2014.4.02.51001 (envolvendo o escândalo do 

“cartel SBM”), em trâmite perante a 3ª Vara da Justiça Federal Criminal do 
Rio de Janeiro (doc. 03): 
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“ (...) é certo que há determinadas porções de certos procedimentos que 
retratam dados sigilosos (art. 5º, X, da CF), tendo sido obtidos por meio 
de decisões judiciais devidamente fundamentadas de afastamento de tal 
proteção; ocorre que tal levantamento de sigilo não é indiscriminado, 
remanescendo a inacessibilidade ao público em geral, afora o Juízo, as 
partes nas diferentes demandas, e, excepcionalmente, quem comprove ter 
interesse legítimo. 
É, segundo penso, o caso da requerente, que demonstrou, através da 
documentação apresentada – devidamente traduzida para o vernáculo 
– que deduziu perante a Jurisdição Estadunidense pretensão de cunho 
reparatório, fundada em supostas ilicitudes atinentes ao mercado de 
capitais, e que teria relação com os fatos ora em apreciação nesta ação 
penal e nos demais procedimentos da cognominada “Operação Sangue 
Negro”. 
Veja-se, a propósito, o conteúdo na tradução do que aparenta ser sua 
petição inicial naquela demanda estrangeira (...), em que são articuladas 
ocorrências fáticas exatamente idênticas à hipótese acusatória agitada 
pelo Ministério Público, nestes autos, em sua peça denuncial”. 

 

18. Ante todo o exposto, diante do seu 

interesse na documentação acostada ao presente feito, é a presente para 

requerer digne-se V. Exa. autorizar o acesso pela ora Requerente aos 

autos, em especial para exame e extração de cópias autenticadas dos 

Laudos Técnicos SETEC/SR/DPF/PR nº 1786/2014, 1342/2015, 

1476/2015 e 2400/2015. 

 

19. Outrossim, em consonância à portaria 

656/2013 do Ministério das Relações Exteriores e demais regulamentações, 

bem como ao próprio art. 5o, XXXIV, b, da CF/88, para que aquele órgão 

reconheça a legitimidade das cópias autenticadas a serem extraídas, requer 

ainda seja expedida declaração por este MM. Juízo, atestando que 

referidas cópias correspondem exatamente ao seu teor original, bem como 

confirmando a autenticidade e existência da presente investigação. 
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Nestes termos, e requerendo que a comunicação 

relativa a este pedido seja feita em nome de seus signatários, 

P. deferimento. 
 
Curitiba, 25 de maio de 2016. 

 
 

Renato Mantoanelli Tescari Ana Carolina Turkiewicz 
OAB/SP nº 344.847 OAB/PR nº 58.436 

 
 
 
 


