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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. 

 

 

Autos nº 5036341-44.2017.404.7000 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em atenção à intimação do evento 

5, vem expor e requerer o que segue. 

Trata-se de requerimento formulado pela Fundação dos Economiários 

Federais (FUNCEF), em que se pretende, com fulcro no artigo 387, inciso IV do 

Código de Processo Penal, a fixação de “valor mínimo para reparação dos danos 

sofridos pela FUNCEF”, no bojo do processo 5013405-59.2016.4.04.7000. Sustenta a 

requerente que destinou recursos para a constituição da SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES 

S.A., e que “a revelação do amplo esquema de corrupção instituído na Sete Brasil por 

prepostos da Petrobras resultou na ruína do Projeto sondas e na redução do valor 

econômico da Sete Brasil a zero (ou mesmo a valor negativo), causando um prejuízo 

bilionário à FUNCEF”. 

Portanto, a pretensão deduzida pela FUNCEF diz respeito à 

determinação de valor mínimo indenizatório nos autos da ação penal 5013405-

59.2016.4.04.7000, o que, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

tem lugar, uma vez reunidos os requisitos respectivos, na sentença condenatória. 

Ocorre, no entanto, que a ação penal em comento já foi julgada, com 

prolação de sentença condenatória em 02/02/2017 (evento 553 dos autos 5013405-

59.2016.4.04.7000), sendo que, para os fatos relativos aos contratos celebrados por 

intermédio da Sete Brasil, deixou o Juízo da condenação de fixar a reparação dos 

danos mínimos, por entender ausente certeza quanto aos valores efetivamente 

pagos. 
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Deste modo, considerando que a ação penal se encontra em fase de 

recurso, ainda que esse MM. Juízo tivesse reconhecido a possibilidade de fixar a 

reparação mínima para os danos, tem-se que a pretensão da FUNCEF foi tardiamente 

deduzida, não podendo ser examinada na fase de recurso, sob pena de supressão da 

instância.  

Assim, requer o Ministério Público Federal seja desacolhido o pedido 

veiculado pela FUNCEF, sem prejuízo de que tal tema seja tratado em ação própria. 

Curitiba, 02 de outubro de 2017. 

 

Deltan Martinazzo Dallagnol 

Procurador República 

 

Januário Paludo 

Procurador Regional da República 

 

Carlos Fernando dos Santos Lima 

Procurador Regional da República 

 

Orlando Martello 

Procurador Regional da República 

 

Antônio Carlos Welter 

Procurador Regional da República 

 

Isabel Cristina Groba Vieira 

Procuradora Regional da República 

 

Roberson Henrique Pozzobon 

Procurador da República 

 

Paulo Roberto Galvão de Carvalho 

Procurador da República 

 

Athayde Ribeiro Costa 

Procurador da República 

 

Julio Noronha 
Procurador da República 

 

Laura Gonçalves Tessler 
Procuradora da República 

 

Jerusa Burmann Viecili 

Procuradora da República 

 

 

 


