
PETIÇÃO 5.886 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. TEORI ZAVASCKI
REQTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: 1.  Trata-se  de  requerimento  formulado  por  Petróleo 
Brasileiro S/A – Petrobras (fls. 858-859), de: (a)  “seja admitido seu ingresso  
nestes autos como parte interessada”;  e (b)  “seja intimada tão-logo os valores  
devidos tenham sido repatriados e disponibilizados na conta judicial criada por  
determinação  dessa  C.  Corte  Suprema,  para  fins  de  serem  transferidos  à  
requerente”, nos termos já decididos nos autos de Pet 5.210.

2. Com  vista  dos  autos,  o  Procurador-Geral  da  República 
manifestou-se nos seguintes termos:

“[...]
Quanto  ao  pedido da Petrobras de ingresso  no feito  na 

condição de parte interessada, uma das finalidades do processo 
penal  brasileiro  é,  também, a  repatriação do dano causado à 
vítima. Exatamente por isso o sistema prevê que a condenação 
penal transitada em julgado impõe o dever de reparar o dano, 
sendo  considerada  título  executivo  judicial.  Ademais,  desde 
2008, o CPP prevê, ainda, a necessidade de fixação de um valor 
mínimo,  a  título  de  reparação  do  dano,  desde  que  haja 
requerimento  para  tanto.  Tais  dispositivos  apontam  e 
demonstram que há um interesse público na reparação do dano 
às  vítimas.  Inclusive  uma  das  tendências  do  processo  penal 
moderno, nacional e internacional, é conferir maior dignidade à 
vítima e permitir uma maior participação no processo penal.

Não  há  dúvidas  de  que  a  Petrobras  possa  figurar  nos 
autos  como  parte  interessada,  a  fim  de  acompanhar  o 
cumprimento  do  acordo  formalizado  e  homologado  nestes 
autos” (fls. 870-871).

3.  Por  oportuno,  cumpre  assinalar  que,  embora  nada  impeça  o 
imediato  cumprimento  do  acordado  por  Nestor  Cuñat  Cerveró  na 
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cláusula 5ª, parágrafo 3º, alínea  b,  o art. 4º,  caput  e §§ 1º, 2º e 11, da Lei 
12.850/2013 não deixa margem à duvida no sentido de constituírem os 
benefícios  acordados,  ainda  que  homologados  (HC  127483,  Relator(a): 
Min.  DIAS TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 27/08/2015),  direitos 
cuja fruição estará condicionada ao crivo do juiz sentenciante,  no caso 
concreto, à luz daqueles parâmetros. Portanto, o cumprimento antecipado 
do  acordado,  conquanto  possa  se  mostrar  mais  conveniente  ao 
colaborador, evidentemente não vincula o juiz sentenciante, nem obstará 
o exame judicial no devido tempo.

No  caso  dos  autos,  deferiu-se,  a  pedido  do  Ministério  Público, 
“abertura  da  conta,  vinculada  a  este  juízo,  para  repatriamento  dos  valores  
estimados  na  cláusula  5ª,  parágrafo  3º,  alínea  b  do  acordo  de  colaboração  
premiada firmado entre Nestor Cuñat Cerveró e o Ministério Público” (fl. 854).

4. Embora  a  Lei  12.850/2013  estabeleça,  como um  dos  resultados 
necessários  da  colaboração  premiada,  “a  recuperação  total  ou  parcial  do  
produto  ou  do  proveito  das  infrações  penais  praticadas  pela  organização  
criminosa”  (art.  4º,  IV),  o  diploma  normativo  deixou  de  prever  a 
destinação específica desses ativos.  A lacuna pode ser preenchida pela 
aplicação,  por  analogia,  dos  dispositivos  que tratam da destinação  do 
produto do crime cuja perda foi decretada em decorrência de sentença 
penal condenatória. 

O art. 91, II,  b, do Código Penal estabelece, como um dos efeitos da 
condenação, “a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de  
terceiro de boa-fé: […] b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que  
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.  É certo 
que, como a Petrobras é o sujeito passivo dos crimes em tese perpetrados 
por  Nestor  Cunãt  Cerveró  e  pela  suposta  organização  criminosa  que 
integrava,  o  produto  do  crime  repatriado  deve  ser  direcionado  à 
Sociedade  de  Economia  Mista  lesada,  para  a  restituição  dos  prejuízos 
sofridos,  uma  vez  que  o  dispositivo  legal  invocado  (art.  91,  II,  b,  do 
Código Penal),  ao tratar da perda do produto do crime para a União, 
ressalva expressamente o direito do lesado.
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Não se afigura razoável, portanto, limitar a restituição à Petrobras a 
80% (oitenta por cento) dos ativos repatriados, direcionando o restante à 
União.  Registre-se  que  o  Procurador-Geral  da  República  sustenta,  na 
petição que deu origem aos autos de Pet 5.210, que os prejuízos causados 
à Petrobras ultrapassariam “o montante de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e  
seiscentos milhões de reais)” (fl. 7 daqueles autos). Por isso, e considerando 
patrimônio a ser repatriado nestes autos (cláusula 5ª, parágrafo 3º, alínea 
b, às fls. 24-26), não há justificativa legal para limitar a 80% (oitenta por 
cento) desse valor a reparação devida à Petrobras.

Cumpre salientar que a Petrobras é Sociedade de Economia Mista, 
entidade dotada de personalidade jurídica própria (art. 4º, II, do Decreto-
Lei 200/1967), razão pela qual seu patrimônio não se comunica com o da 
União.  Eventuais prejuízos sofridos pela Petrobras,  portanto,  afetariam 
apenas indiretamente a União,  na condição de acionista majoritária da 
Sociedade de Economia Mista. Essa circunstância não é suficiente para 
justificar  que 20% (vinte  por  cento)  dos  valores  repatriados  lhe  sejam 
direcionados,  uma  vez  que  o  montante  recuperado  é  evidentemente 
insuficiente para reparar os danos supostamente sofridos pela Petrobras 
em  decorrência  dos  crimes  imputados  a  Paulo  Roberto  Costa  e  à 
organização criminosa que ele integraria.

5. Ante o exposto, defiro o requerimento e determino a inclusão da 
Petróleo  Brasileiro  S/A  –  Petrobras  como  interessada  no  presente 
procedimento, ressaltando que os ativos repatriados nestes autos devem 
ser, oportunamente, integralmente revertidos em favor da Petrobras.

Cumprida  a  determinação,  dê-se  vista  dos  autos  ao  Ministério 
Público, para o que entender de direito.

Publique-se.
Intime-se.
Brasília, 27 de outubro de 2016.

Ministro TEORI ZAVASCKI

Relator
Documento assinado digitalmente
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