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Seção Judiciária do Distrito Federal 
5ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1007950-67.2017.4.01.3400
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
IMPETRADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, MATEUS CAVALCANTE WAGA, DIRETOR DA PETROLEO
BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, CORNELLIS F. J. LOOMAN

 

DECISÃO

 

Trata-se de  impetrado por mandado de segurança SCHAHIN ENGENHARIA S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DEEP BLACK DRILLING LLP – EM RECUPERAÇÃO

 em face do ato imputado aos JUDICIAL DIRETORES INTEGRANTES DA PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, MATEUS CAVALCANTE WAGA e CORNELLIS F. J.

, com pedido de liminar  para que seja determinadaLOOMAN (DRILL SHIP INTERNACIONAL BV) ,
a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a rescisão do contrato de arrendamento mercantil, com
a retomada ou remoção da embarcação, atualmente localizada em Macaé – Rio de Janeiro, tudo a ser
realizado no dia 26/07/2017, conforme teor dos documentos que acosta.

Inicialmente, firma a competência da Justiça Federal da seção judiciária do Distrito Federal, já
que os impetrados não têm domicílio no Brasil, mas são dirigentes da pessoa jurídica do grupo Petrobras
SA, atuando no exercício de função delegada da União, e, para efeitos de mandado de segurança, são
autoridades federais, pois o caso se trata de abuso decorrente de ato de autoridade, e não de mero ato de
gestão. 

 Alega que o ato coator emana do contrato de arrendamento mercantil da embarcação Vitória
10.000 (navio-sonda), que decorre de contrato conjugado de prestação de serviços de perfuração em águas
profundas, mantido entre a Petrobrás e as impetrantes, prestando-se para financiar o navio-sonda Vitória
10.000, que faz a prospecção no contrato de perfuração.

Afirma que tramita perante a Controladoria Geral da União – CGU uma negociação para a
formalização de acordo de leniência, já em estágio avançado.

Encontram-se em recuperação judicial, e o pagamento dos credores está lastreado na renda que
advém da exploração comercial do navio-sonda Vitória 10.000, que faz à Petrobrás, mas nada obsta que
os serviços sejam futuramente prestados a terceiros, ou mesmo a venda da embarcação (Processo nº
1037133-31.2015.8.26.0100). Logo a apropriação da embarcação coloca em risco não só a manutenção do
contrato administrativo, mas também o concurso de credores, pertinentes ao plano de recuperação
judicial.

Aduzem que estão sofrendo perseguição, por terem os seus dirigentes firmado acordo de
“Delação Premiada”, no âmbito da “Operação Lava Jato”. Neste sentido, alegam que foi o teor do parecer
elaborado pelo escritório inglês Clyde&Co, e seguido pelas impetradas.  A impetradas não consideraram
que as empresas estão colaborando com o esclarecimento dos fatos, a ponto de requererem a celebração
de acordo de leniência.

Mediante decisão de fls. 875/878, por medida de cautela, determinei que a Petrobrás abstenha-se
de proceder a quaisquer atos expropriatórios, com relação à embarcação do navio-sonda Vitória 10.000, 
“devendo se limitar a inspecioná-la no dia 26/07/2017, às 08:00 horas, se assim desejar, mas sem a
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realização de atos de constrição, até decisão ulterior deste juízo, uma vez que analisarei o pedido
liminar, após a manifestação das impetrantes”. 

Em manifestação de fls. 897/907, os impetrados alegaram incompetência absoluta deste juízo,
por entenderem estar prevento para apreciar a questão o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo, que deverá decidir sobre quaisquer atos de constrição patrimonial ou relacionados
aos ativos, direitos e obrigações das impetrantes. Aponta que as impetrantes veicularam pedidos idênticos
aos declinados nesta ação mandamental, como forma de evitar as consequências patrimoniais decorrentes
da declaração de nulidade do contrato DSC e CLC, os quais foram rechaçados pelo juízo falimentar, fato
omitido pelas impetrantes na inicial. As impetrantes interpuseram agravo de instrumento, mas tiveram
indeferido o efeito suspensivo.

Sustentam que, em 17/07/2017, o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comerca de São Paulo, no qual tramita o processo de recuperação judicial do Grupo SCHAHIN,
reconheceu a validade da declaração de nulidade do contrato de operações (“Drilling Services Contract”,
ou, simplesmente, “DSC”), existente entre a empresa Deep Black Drilling LLP, em recuperação judicial
(doravante referida como “DEEP BLACK”), e a empresa Petrobras Venezuela Investments e Services
B.V. (doravante referida como “PVIS”), integrante do Grupo PETROBRAS, e a consequente rescisão do
contrato de arrendamento (“Capital Lease Contract”, ou, simplesmente, “CLC”), existente entre a DEEP
BLACK e a empresa Drill Ship International B.V. (“DSI BV”), também integrante do Grupo
PETROBRAS.

Destaca que foram celebrados dois contratos:  o DSC, cujo objeto era a prestação de serviços(i)
de perfuração com uso do navio-sonda Vitória 10.000;  e o CLC, contrato de arrendamento que(ii)
permitiu a transferência da posse do aludido navio-sonda, da DSI BV, sua proprietária legal, para a DEEP
BLACK, tendo essa última empresa, em razão do aludido contrato, comprometido-se a arcar com as
prestações financeiras respectivas. Vale destacar que o contrato DSC tinha duração de 10 (dez) anos,
prorrogáveis por mais 10 (dez). De sua vez, o contrato CLC tinha duração de 20 (vinte) anos, sendo
possível o seu término antecipado, em caso de encerramento do DSC, conforme sua cláusula 25.1.13.
Tanto o contrato DSC como o contrato CLC foram celebrados com base na legislação inglesa e têm como
partes empresas estrangeiras (no caso do contrato DSC, as empresas PVIS e DEEP BLACK; no caso do
contrato CLC, as empresas DSI e DEEP BLACK).

Menciona que, como resultado da celebração do chamado Second Novation and Amendment
Agreement of the Agreement for the Provision of Drilling Services (Second Novation Agreement), foram
celebrados entre a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e as empresas DEEP BLACK e
SCHAHIN ENGENHARIA S/A (atualmente denominada de BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
PETRÓLEO E GÁS S.A.) respectivamente dois contratos:  um Contrato de Afretamento; e , outro,(i) (ii)
de Prestação de Serviços de Operação. Esses contratos, firmados no Brasil, suspenderam a execução do
contrato DSC, nos termos da Cláusula 5.3 do Novation Agreement, o qual apenas voltaria a produzir
efeitos após o término dos contratos brasileiros, encerrados, por prazo, no último dia 19/06/2017.

Durante as investigações no âmbito da Operação Lava-Jato foram identificados ilícitos de
corrupção na contratação do navio sonda Vitória 10.000, que foram apurados por meio de auditoria no
próprio Tribunal de Contas da União (TCU) e na PETROBRAS, através do Procedimento nº
2016-0601/POÇOS, tendo sido designada Comissão para avaliar:  o reconhecimento de eventual causa(i)
de rescisão e/ou nulidade dos contratos, e/ou;  o reconhecimento e quantificação de eventual prejuízo,(ii)
ainda que mínimo, causado à PETROBRAS; e/ou;  a determinação de eventual retenção de créditos(iii)
decorrentes dos contratos até o limite dos prejuízos causados à PETROBRAS, em função dos fatos
vinculados às investigações conduzidas pela Força-Tarefa da “Operação Lava Jato”, nos quais foram
relatadas irregularidades no processo de escolha da Schahin International S.A.

Assegura que no Procedimento nº 2016-0601/POÇOS foram observados o contraditório e a
ampla defesa, e reconhecido o prejuízo de, aproximadamente, US$ 70.000.000,00 (setenta milhões de
dólares), sendo que as empresas do Grupo SCHAHIN foram notificadas da última decisão, de caráter
irrecorrível, no dia 07/07/2017. Embora a declaração de nulidade do contrato DSC não tenha sido objeto
de um procedimento administrativo, como foi a declaração de nulidade dos contratos brasileiros,
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celebrados em razão da transferência dos direitos e obrigações constantes do contrato DSC, fato é que o
contrato DSC foi declarado nulo segundo a lei de regência, em razão dos incontroversos atos de
corrupção, apurados com a evolução das investigações e da obtenção de novas provas e depoimentos,
colhidos no âmbito da Força-Tarefa “Operação Lava Jato”, relacionados aos contratos internacionais.

Afirma que houve consulta ao escritório externo Clyde&Co, o qual, em Legal Opinion, concluiu
pela existência de motivos para declarar a nulidade do contrato DSC e de todos os contratos conexos, bem
como, nos termos da Lei Inglesa, pela desnecessidade de se obter prévia autorização de um Tribunal
judicial ou arbitral.

Defende que o procedimento de declaração de nulidade do contrato DSC, em 13/12/2016, foi
legal, pois baseado nas declarações prestadas pelas impetrantes no âmbito da Força-Tarefa da Operação
Lava Jato; bem como não existir impedimento para a rescisão posterior do contrato CLC, porque decorreu
do término do contrato DSC, que foi amplamente analisado pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São Paulo.

Ressalta que as impetrantes também omitiram que:  não há Acordo de Leniência, tendo sidoi)
apenas celebrado Memorando de Entendimento exclusivamente entre a Schahin Engenharia S/A
(atualmente denominada de BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S/A), a CGU
e a AGU;  a PETROBRAS não é parte de tal Memorando, e nem participa da respectiva Comissão deii)
Negociação, sendo válido mencionar, a esse respeito que, por solicitação da CGU, a PETROBRAS
apenas indicou um interlocutor, para ser o ponto focal no caso de necessidade de esclarecimentos e
documentos referentes à relação jurídica material;  a CGU informa que o Memorando deiii)
Entendimentos não dispõe que a Petrobras deva manter contratos, em especial, contratos nulos e
encerrados por prazo;  o Memorando de Entendimentos foi objeto de expressa RESILIÇÃO por parteiv)
da CGU, em 19/07/2017, antes do ajuizamento deste mandado de segurança, tendo em vista que a
SCHAHIN não demonstrou postura colaborativa, e não cumpriu com as determinações legais inerentes à
assinatura de eventual acordo de leniência. No mais, a Capitania dos Portos de Macaé permite a
permanência de sondas nesta localidade por até de 90 (noventa) dias corridos, prazo que começou a contar
em 19/6/17. A população a bordo é de cerca de 110 pessoas, não se tendo como assegurar a destinação
dos resíduos a bordo.

É o breve relato. .Decido

 

 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

 

 a) Juízo Estadual da Falência e da Recuperação

 

A Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás foi criada pela Lei nº 2004, de 03/10/1953, e ostenta
natureza jurídica de sociedade de economia mista federal, tendo a União grande parte das suas ações.
Assim, embora ostente natureza de direito privado, integra a Administração Indireta Federal, estando sob
o controle da União, sendo sua  para o exercício da atividade definida pela lei da sua criação.delegatária
Por conseguinte, submete-se à “ ” da União.  Cito o art. 4º, inciso II, alínea “c”, doVeladura Ministerial
Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967:

Art. 4° A Administração Federal compreende:

(...)
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II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade jurídica própria:

(...)

c) Sociedades de Economia Mista.

(...)

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao
Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

(...)

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

(...)

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração
Indireta.

(...)

§ 1º No caso do inciso III, quando a atividade fôr submetida a regime de monopólio estatal, a
maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente.     

 

:Ressalto que o estatuto social da Petrobrás também dispõe

 

 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, doravante denominada “Petrobras” ouArt. 1º-
“Companhia”,  com prazo de duraçãoé uma sociedade de economia mista, sob controle da União
indeterminado, que se regerá pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) e pelo presente Estatuto.

 Parágrafo único. O controle da União será exercido mediante a propriedade e posse de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento), mais 1 (uma) ação, do capital votante da Companhia.

 

No caso em espécie, oportuno ponderar que as nulidades apontadas nos contratos celebrados
entra as partes, objeto da lide, não decorrem de meros ilícitos a envolver atividades negociais entre
particulares, mas sim a execução de arranjos estruturais a envolver a forma como os Diretores da
Petrobrás, à época dos fatos, atuavam na escolha dos contratados, em função da delegação (outorga legal)
concedida pela União.

Para a análise se a questão  submete-se à competência federal, deve-se, previamente,sub judice
ser ponderado um juízo cognoscibilidade, a fim de se aferir se o objeto da lide está relacionado às
hipóteses em que a União teria o interesse (dever-ser) do exercício da “Veladura Ministerial” ou “Tutela
Administrativa”, o que é o caso.       

No mais, os fundamentos que sopesam a alegação de nulidade do negócio jurídico em tela
decorreram de constatações reveladas em decisões de mérito de ações penais em trâmite na Justiça
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Federal, apuradas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, todos a integrem a estrutura da
União. Tanto assim que o Ministério Público Federal já recuperou em ativos (e assim ainda está)
montantes milionários para a Petrobrás, frutos de contratos similares ao do objeto da lide. Acrescento que
várias ações de improbidade administrativa   tramitam também na Justiça Federal, a envolver os
respectivos contratos.     

Segue parte do dispositivo da sentença penal, julgada pela Justiça Federal, pelo Juiz Federal da
13ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, Ação Penal nº
506157851.2015.4.04.7000/PR:

430. Necessário estimar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes do
crime, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Embora a contratação do NavioSonda Vitória
10000 sem concorrência, consulta ao mercado ou pesquisa de preço possa ter gerado
prejuízos substanciais à Petrobrás, não há condições de estimálos neste feito. Por este motivo,

. Osmais apropriado restringir a fixação do dano nos montantes pagos a título de propina
doze milhões de reais pagos em 2004 corrigidos monetariamente pelo IGPM Alcançam cerca de
R$ 22.688.957,78 e aplicandose juros conservadores, de um por cento ao mês, chegase a cerca
de R$ 52.638.380,24. Quanto aos USD 720.000,00 pagos a título de propina, convertoos pelo
câmbio da presente data, R$ 3,26, chegando a R$ 2.347.200,00. Assim, fixo em R$
54.985.580,00 o valor mínimo para a reparação de danos, a ser corrigido monetariamente e

. Os condenados respondem na medida de sua participaçãoacrescido de juros até o pagamento
nos delitos, segundo detalhes constantes na fundamentação e dispositivo.

 

Destarte, as questões atinentes à manutenção ou não dos contratos celebrados com empresas
envolvidas no âmbito da Operação Lava Jato, em especial, diante da constatação da oferta e do
recebimento de propinas para angariar e/ou manter os respectivos contratos, repercute nos fins da própria
delegação conferida por lei pela União à Petrobrás.

Neste sentido, a própria impetrada alega que o Tribunal de Contas da União (integrante da
União), no bojo da sua atribuição constitucional, pontuou para que a Petrobrás tomasse providências
quanto aos contratos que foram celebrados a envolver propina da corrupção.  

De fato, a Lei nº Lei 11.101/2005 deu novos contornos às questões afetas à recuperação judicial
das empresas, em harmonia com a nova filosofia do Direito Empresarial, como forma de, dentro das
possibilidades fáticas, garantir a sua função social, preservando a manutenção da atividade. Neste prisma,
diante da existência de mais de um credor, em diversos domicílios, litigando contra a sociedade devedora,
a referida lei ordinária instituiu a competência da  do juízo estadualvis attractiva
recuperacional/falimentar. 

Contudo, a exegese que deve ser conferida à competência do juízo estadual
recuperacional/falimentar está relacionada à dinâmica das atividades empresárias que não estejam

, ou seja, circunscreve-se à análise,inseridas na execução dos atos de delegação conferidos pela União
apenas, dos atos de gestão entre particulares, no âmbito da iniciativa privada, sem que as questões
envolvam ilicitudes estruturais, quanto aos atos de autoridade. Em suma, a competência do juízo estadual
recuperacional/falimentar é absoluta, mas apenas diante do espectro da finalidade conferida pela lei
ordinária, na dinâmica dos atos de gestão.      

Em vista ao exposto, entendo que, no caso, e mesmo em todos os demais que envolvam o modus
 na celebração dos contratos pela Petrobrás, descortinadas as constatações de propinas nooperandi

contexto da operação Lava Jato, é subjacente o interesse da União e, por via decorrente, a competência da
Justiça Federal para o processamento e para o julgamento da nulidade ou não dos contratos outrora

Num. 2406602 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
http://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17080816231546400000002400843
Número do documento: 17080816231546400000002400843



firmados, já que delegou, através da outorga, à sociedade de economia mista  Petrobrás, o referido serviço
público, a fim de que fosse realizado em conformidade com os princípios basilares da Constituição
Federal, a exemplo os das moralidade, legalidade e probidade.

Pondero, ademais, que “... na hipótese, como a Petrobrás encontra-se sujeita ao regime
licitatório, nos termos do art. 173, §1°, III, da CF/88, verifica-se que o ato ora impugnado, referente à
investigação de suposto pagamento de propinas em troca de contratos, envolve, em última análise,
informações acerca da lisura na observância do regime licitatório, qualificando-se, desse modo, como
um ato funcionalmente administrativo, sujeito às normas de direito público, e como tal, atacável via

 mandado de segurança. 6- Conclui-se, desse modo, que a Presidente da Petrobrás sim agiu no exercício
de atribuições próprias do Poder Público, razão pela qual deve ser considerada autoridade federal para
fins de mandado de segurança, a traindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII,

 (AC 01352634420144025101, MARCUS ABRAHAM, TRF2.)da CF/88...

Com expoente nas análises acima, e diante do teor da Súmula 150 do STJ, “compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da

 considero este juízo federal competente para processar eUnião, suas autarquias ou empresas públicas”,
julgar o objeto da lide.

 b)     Cláusula Arbitral

 

A impetrada também procura afastar a competência da Justiça Federal por afirmar que, diante de
controvérsias que surgissem, foi previsto contratualmente Cláusula Compromissória, cuja decisão final
ficaria a cargo do Tribunal Arbitral, sediado em Londres (London Court of International Arbitration).

 Observo que a escolha de eleição de foro no exterior, e por um juízo arbitral, é padrão em todos
os contratos celebrados pela Petrobrás, uma cláusula de adesão. Assim, o contrato em tela prevê a eleição
da arbitragem como meio de solução dos conflitos, de acordo com o previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº
9.307/96, e também afirma que as partes não poderão se valer da arbitragem para resolver “questões que
não versem sobre direitos patrimoniais disponíveis”.

 Em que pese competirem às partes celebrantes a liberdade da escolha do elemento de conexão,
na indicação na norma a ser aplicada diante da divergência, valendo-se das soluções conferidas pela
Direito Internacional Privado, bem como conferir a um Tribunal Arbitral dirimir os conflitos que,
porventura, viessem a surgir, afastando a análise da querela pelo poder judiciário pátrio, entendo que, no
caso, valendo-me dos fundamentos acima já declinados, o objeto da lide versa sobre aspectos afetos a
questões estruturais de soberania e de ordem pública. 

  O objeto da lide não deve ser dimensionado apenas por uma análise da teoria civilista da
formação dos contratos entre privados, mas, no caso, a envolver o regime jurídico administrativo e
constitucional, em vista aos ilícitos cometidos pela Sociedade de Economia Mista Federal, Petrobrás.
Trata-se, pois, de questão de direito público.

 Rejeito ambas as preliminares, e firmo a Competência da Justiça Federal.

 

ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR

 

A Lei nº 12.016/2009, em seu artigo 7º, III, exige, para a concessão da liminar em mandado de
segurança, a presença simultânea de dois requisitos, a saber:  a existência de plausibilidade jurídica (a)

); e  a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ( ).fumus boni iuris b) periculum in mora
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O fundamento da lide está relacionado à nulidade do contrato internacional de arrendamento
mercantil a envolver o navio-sonda Vitória 10.000. Para o deslinde da controvérsia, cito a explanação
didática proferida pela impetrada (acima exposto no relatório), diante dos diversos contratos celebrados a
envolver navio-sonda Vitória 10.000:    

 

“Foram celebrados dois contratos: (i) o DSC, cujo objeto era a prestação de serviços de
perfuração com uso do navio-sonda Vitória 10000; (ii) e o CLC, contrato de arrendamento que permitiu a
transferência da posse do aludido navio-sonda, da DSI BV, sua proprietária legal, para a DEEP BLACK,
tendo essa última empresa, em razão do aludido contrato, comprometido-se a arcar com as prestações
financeiras respectivas. Vale destacar que o contrato DSC tinha duração de 10 (dez) anos, prorrogáveis
por mais 10 (dez). De sua vez, o contrato CLC tinha duração de 20 (vinte) anos, sendo possível o seu
término antecipado, em caso de encerramento do DSC, conforme sua cláusula 25.1.13. Tanto o contrato
DSC como o contrato CLC foram celebrados com base na legislação inglesa e têm como partes empresas
estrangeiras (no caso do contrato DSC, as empresas PVIS e DEEP BLACK; no caso do contrato CLC, as
empresas DSI e DEEP BLACK)”.

 

Observo que a própria impetrante aduz que, em razão de acordo de Delação Premiada de parte
dos seus sócios, no âmbito da Operação Lava Jato, foi declarada a prática de atos de suborno/corrupção
ativa e passiva, quanto a contratos cujo objeto envolve o navio-sonda Vitória 10.000; sendo fato
incontroverso no âmbito desta lide.

 

Da análise acima dos documentos de prova, consta que a Petrobrás decretou a nulidade do
referido contrato, com base em parecer de escritório inglês, nos seguintes termos:

 

“Vocês estão cientes das condenações criminais no Brasil referentes ao DSC [Contrato
de Prestação de Serviços de Perfuração]. A opinião da justiça brasileira é que o DSC [Contrato
de Prestação de Serviços de Perfuração] foi aliciado por suborno. Em uma queixa apresentada
pela promotoria do Ministério Público Federal (MPF) no dia 14 de dezembro de 2015, alguns
ex- funcionários da Petrobras foram acusados de estar sob influência política para direcionar
de forma fraudulenta a contratação da operação do navio Vitoria 10.000 em 2009 para
empresas do grupo Schahin. Em consequência, a estrutura financeira e corporativa da empresa
foi materializada em contratos assinados por uma área anteriormente internacional da
Petrobras e pela Schahin através de empresas controladas sediadas no exterior.

Em 15 de setembro de 2016, as pessoas que participaram da contratação fraudulenta do
navio Vitória 10.000 foram condenadas em uma ação criminal perante a 13ª Vara Criminal de
Curitiba pelos crimes de corrupção ativa e passiva (artigos 317 e 333 do Código Penal
brasileiro), gestão fraudulenta de instituições financeiras (artigo 4 da Lei nº 7.492/1986) e
lavagem de dinheiro (Artigo 1 da Lei 9.613/1998). Alguns réus estão presos e outros estão
cumprindo prisão domiciliar. Embora outros detalhes, sem dúvida, surgirão sobre até onde as
empresas do grupo Schahin foram diretamente beneficiadas em consequência das propinas
pagas e ajudaram no aliciamento e/ou facilitação dessas propinas, o que é incontestável é que
as empresas do grupo Schahin sabiam que o DSC [Contrato de Prestação de Serviços de
Perfuração] foi firmado em consequência da corrupção e que o grupo Schahin obteve uma
vantagem comercial como resultado. O aliciamento do DSC [Contrato de Prestação de Serviços
de Perfuração] por subornos mancha os contratos de DSC [Contrato de Prestação de Serviços
de Per furação], de Novação, de Primeira Novação e de Segunda Novação. Portanto, aceitar
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este Aviso como uma declaração formal de que estamos considerando o DSC [Contrato de
Prestação de Serviços de Perfuração], a Novação, a Primeira Novação e a Segunda Novação
nulas com efeito imediato”.

 

A impetrante afirma que os seus contratos internacionais celebrados com a Petrobrás não
poderiam ser anulados diante das conclusões decorrentes dos contratos nacionais. Aduz que são contratos
autônomos, embora, na própria inicial, utiliza a expressão “contratos conjugados”. 

  Concluo que não procede a pretensão da autora. Embora não refute a existência cláusulas
específicas a envolver os contratos nacionais e internacionais celebrados entre as partes, estes estão 

, complementam-se, e não podem ser interpretados de forma isolada, quantointerligados (“conjugados”)
aos elementos estruturais constitutivos. Ou seja, no caso, não há autonomia absoluta entre os contratos
nacionais e internacionais, as próprias cláusulas identificam conexão relativa, a exemplo da previsão de
suspensão do contrato internacional diante da execução do contrato nacional, ou mesmo da rescisão de
um contrato diante do esgotamento ou rescisão do outro. Cito cláusula contratual prevista:

 

“25.1.13 Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Perfuração: se o Contrato de
Prestação de Serviços de Perfuração for rescindido por qualquer razão, seja qual for, exceto por (i)
Perda Total ou (ii) expiração do seu prazo (conforme definido no Contrato de Prestação de Serviços de
Per furação); (...) ”

 

 

Como acima exposto, a questão objeto da querela, a nulidade do contrato internacional de
arrendamento do navio-sonda Vitória 10.000, está imbricada com da dinâmica do recebimento de propina
pelas impetrantes, envolve, pois, questões estruturais da execução do ato de outorga, do modus operandi,
do próprio comportamento da empresa, a fim de angariar a celebração dos contratos junto à Petrobrás.

  A impetrante aduz que o procedimento administrativo instaurado pela Petrobrás, para a
declaração de nulidade do negócio jurídico, envolveu apenas os contratos nacionais, mas entendo que os 

, sendo despiciendo repetir“motivos determinantes” refletem nos contratos internacionais de forma direta
todo o procedimento administrativo, já que as conclusões não seriam alteradas; pois se relacionam aos
atos de conduta ilícita da empresa impetrante.

 Diferentemente do que aduz a impetrante, o ato que se alega coator não se pauta por ilicitude, ao
revés, está lastreado nos princípios da legalidade e da moralidade, não fazendo menção apenas ao
inadimplemento para efeito de nulidade, mas sim, tem como fundamento principal a conduta reprovável e
ilícita da sociedade empresária impetrante, diante dos atos de propina e de corrupção.  Tanto assim que a
declaração de idoneidade para licitar, sancionada por um ente público, atinge toda a administração
pública, nos termos do art. 88, III, da Lei nº 8.666/93.           

Concluo que a  da consultoria do escritório inglês Clyde&Co, em motivação aliunde Legal
,  que firmou pela existência de, foi ratificada pela impetrante, e integrou a sua razão de decidirOpinion

motivos para declarar a nulidade do contrato DSC, e de todos os contratos conexos; ponderando pela
desnecessidade de se obter prévia autorização  do poder judiciário ou de um Tribunal Arbitral, já que os
fatos foram revelados por sentença do juízo federal criminal, e a Petrobrás já teria concluído processo
administrativo interno, em contrato conexo, ratificando o  da impetrante como sociedademodus operandi
empresária.

A licitude da conduta da Petrobrás resta-se evidente, tanto que está em processo de tentar
recuperar cifras milionárias contra a empresa requerente, aponta prejuízo de US$ 70.000.000,00 (setenta
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, tudo por conta da propina da corrupção. Oportuno trazer à baila parte da sentençamilhões de dólares)
penal do Juiz Federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, quando analisou os contratos a
envolver o Navio Sonda Vitória 10000, Ação Penal nº 506157851.2015.4.04.7000/PR:

 

252. O acusado Milton Taufic Schahin também confirmou que ele e seu irmão buscaram
João Vaccari Neto para obter apoio político para que o Grupo Schahin fosse contratado pela
Petrobrás para operar o Navio Sonda Vitória 10000 e que estabelecido como condição que o
empréstimo concedido a José Carlos Costa Marques Bumlai deveria ser considerado quitado. 
Posteriormente, a contratação do Grupo Schahin foi acertada com o acusado Nestor Cuñat

.Cerveró que lhes ofereceu a oportunidade de operar o Naviosonda Vitória 10000

......

253. O acusado Milton Taufic Schahin ainda admitiu o pagamento de propinas pelo
Grupo Schahin a agentes da Petrobrás, assumindo a responsabilidade por sua realização.
Através de contas offshores no exterior teriam depositado em duas contas offshore que lhe
foram indicadas por pessoa de nome “Jorge Luz”, a Debase Assets e a Pentagram. Somente
posteriormente teve conhecimento de que a primeira era de Eduardo Costa Vaz Musa.

 

374. Embora o contrato de operação do NavioSonda tenha sido celebrado durante sua
gestão, em 28/01/2009, o direcionamento ao Grupo Schahin decorreu, como admitido, da ação
direta de seu antecessor, Nestor Cuñat Cerveró, e foi aprovada em reunião de Diretoria da
Petrobrás em 08/03/2007, ou seja também durante a gestão de seu antecessor.

 

387. Configurada a causa de aumento do art. 317, §1º, e do art. 333, parágrafo único,
do CP, pois as já apontadas irregularidades procedimentais, especialmente a falta de adoção
de adequado procedimento de concorrência, consulta ao mercado ou pesquisa de preço para a
contratação do Grupo Schahin para operar o Navio Sonda Vitoria 10000, bem como a adoção
de percentual de bônus de performance acima do padrão dos contratos da estatal, constituem

. Os procedimentos irregularesviolação do dever funcional por parte dos agentes da Petrobrás
não foram fruto de descuido dos agentes da Petrobrás, mas o meio necessário para viabilizar a
escolha arbitrária do Grupo Schahin em contrapartida a vantagens indevidas consistentes na
quitação fraudulenta de dívida de agremiação partidária e no pagamento de propinas a pelo

.menos um dos próprios agentes da Petrobrás

 

- condenação de sócios, pelo crime de corrupção ativa consistente no pagamento de
vantagem indevida ao agente da Petrobrás Eduardo Costa Vaz Musa e na quitação fraudulenta
de dívida de agremiação política em decorrência da contratação do Grupo Schahin pela

 (art. 333, parágrafo único, do CP).Petrobrás para operação do Navio Sonda Vitória 10000

 

405. Fernando Schahin: Para o crime de corrupção ativa: Fernando Schahin não tem
antecedentes criminais conhecidos. Culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o pagamento de USD 720.000,00 em
propina, cerca de R$ 2.347.200,00 no câmbio atual, e ainda com métodos sofisticados,
utilizando contas secretas do Grupo Shahin no exterior e depósitos em conta secreta de agente
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 Consequências tambémda Petrobras no exterior, o que dificultou a descoberta dos fatos.
devem ser valoradas negativamente, pois, além do custo das propinas ser usualmente embutido
no preço do contrato, a estatal arcou com prejuízos presumidos com a contratação de
naviosonda sem processo competitivo, já que através desta poderia em tese ter conseguido
oferta melhor, e com prejuízos efetivos pela fixação de percentual de bônus de performance
acima do padrão praticado pela própria estatal. A corrupção com pagamento de propina em
montante considerável, através de meios sofisticados, e tendo por consequência prejuízo
equivalente aos cofres públicos merece reprovação especial. Considerando duas vetoriais
negativas, uma de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção passiva, pena de quatro
anos de reclusão.

 

Na inicial, a impetrante alega que está a celebrar Acordo de Leniência junto à Controladoria
Geral da União, com a participação da Petrobrás, acosta termo de intenção que aduz estar em vigor. Fato
que fez com que este juízo proferisse a decisão cautelar para que não ocorresse a retomada da embarcação
pela Petrobrás, até a vinda da manifestação da impetrante.

 

Contudo, a Petrobrás trouxe aos autos decisão da própria Controladoria Geral da União (CGU),
assinado em , posicionando-se pelo desinteresse em firmar o respectivo Acordo de Leniência,19/07/2017
postura também acompanhada pela Petrobrás. Observo que as decisões administrativas foram anteriores à
impetração deste mandado de segurança, que ocorreu em , e não foram trazidas aos autos pela24/07/2017
impetrante, quando da interposição do extremo remédio heroico. Segue teor:

 

TERMO DE RESILIÇÃO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS

 

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral
da União resolvem resilir, a partir da data de hoje, o Memorando de Entendimentos firmado
em 21/01/2016 com a SCHAHIN ENGENHARIA LTDA., atualmente denominada BASE
ENGENHARIA E SERVIÇOS PETRÓLEO E GÁS, nos termos do item 5.1 do instrumento,
que estabelece que cada uma das partes poderá, por seu critério exclusivo, resilir o Memorando
a qualquer tempo antes da assinatura do Acordo de Leniência.

 

No caso, não há qualquer ilicitude da impetrada em trazer ao conhecimento deste juízo a decisão
acima proferida pela CGU, uma vez que a própria impetrante é quem fundamentou o seu direito, alegando
a existência do referido protocolo de intenções. Ratifico que o interesse público prospera em prol do
princípio constitucional da publicidade, e também previsto na própria Lei nº 12.846/2013, art. 16, § 6º.
Acrescento que, com a resilição do Protocolo de Intenções, não há acordo; assim, não há que se falar em
não tornar público o fato.        

 

É certo que a Lei nº 12.846/2013 (lei anticorrupção) trouxe benesses às pessoas jurídicas que
cooperem, efetivamente, para o deslinde das investigações e do processo administrativo contra os atos de
corrupção; para tanto, é ponderado o grau de , o de  e o de  da informação, nonovidade veracidade utilidade
âmbito das investigações. Tudo de acordo com as peculiaridades do caso concreto, e sopesando a
gravidade e a natureza das infrações.
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Reforço que é inconcebível fazer das normas jurídicas da lei anticorrupção, as vezes das
disposições relacionadas à recuperação judicial, já que questões afetas a dificuldades financeiras da
empresa não são fundamentos do instituto jurídico do Acordo de Leniência.   No mais, há também
autonomia entre os institutos da Delação Premiada e o do Acordo de Leniência, pois um não
necessariamente influenciará no outro, já que respaldam bens jurídicos distintos. 

 

Oportuno pontuar que as disposições contidas na Lei nº 12.846/2013 não disciplinam direito
adquirido à continuidade dos negócios jurídicos celebrados com o contratante, que foi vítima dos atos de
corrupção (poder público ou que exerce o poder de outorga). Reforço, ademais, que boa parte das sanções
previstas na lei está relacionada à redução de multas impostas pelas infrações cometidas, sem qualquer
isenção dos valores desviados pela corrupção, sendo a manutenção dos contratos medida excepcional,
quando se constata uma ínfima gravidade na conduta da empresa, o que não é o caso.

 

Pelos montantes dos valores que foram apurados como propina, não é desproporcional a conduta
da Petrobrás em não querer continuar operando contratualmente com as empresas requerentes. Ao
analisar os balanços financeiros divulgados pela Petrobrás, que estão públicos, percebe-se que a empresa
vem amargando significativos prejuízos, diante das condutas ilícitas praticadas no âmbito dos vários
contratos celebrados, e cujas práticas foram descobertas pela operação Lava Jato. Fato que acarretou a
queda das ações da Petrobrás na bolsa de valores, pela falta de credibilidade da postura da empresa
perante os acionistas.

Neste prisma, aproveito o ensejo para externar que a crise setorial que se alastra no mercado
petroquímico tem como escopo as condutas ilícitas realizadas pelos agentes envolvidos nos crimes,
lesando diversos bens jurídicos; fato que não pode ser atribuído às instituições públicas da União, que
estão apurando e julgando tias condutas, a exemplo, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e da
Polícia Federal.   

 

Por conseguinte, a fim de atrair os investimentos e retomar a credibilidade perante o mercado
acionista, a Petrobrás alega que instituiu o , que versa sobre atividades dePrograma de Compliance
prevenção e diminuição de riscos nas áreas mais sensíveis a possíveis corrupções. Por este viés, entendo
que a nulidade do presente contrato tem lastro também na manutenção e na sobrevivência financeira da
própria Petrobrás.          

 

 

III

Ante o exposto, revogo a medida cautelar proferida, e INDEFIRO A LIMINAR.

Autorizo a Petrobrás a proceder à retomada do navio-sonda Vitória 10.000, garantindo-lhe a
posse e a propriedade do bem.

Tendo em vista que a medida cautelar foi deferida por este juízo com lastro no alegado Protocolo
de Intenções do Acordo de Leniência celebrado com a CGU, e acostado pela impetrante, que afirmou
estar em pleno vigor; conduto, pelos documentos trazidos pela impetrada já estaria rescindido, antes da
interposição deste mandando de segurança, para efeito deste juízo analisar a aplicação da sanção por
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litigância de má-fé, intime-se o Presidente da Controladoria Geral da União para que informe a data em
 .   que a impetrante tomou conhecimento da resilição do respectivo Protocolo de Intenções, com urgência

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo estadual da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Tribunal de Justiça São Paulo, com as homenagens de estilo.

 Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal de 10 dias.

Com as informações, colha-se o parecer do MPF e, ao final, concluam-se os autos para sentença.

Publique-se. Intimem-se .com urgência

Brasília,08/08/2017.  

 DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA

Juíza Federal Substituta da 5ª Vara-DF
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