
 

                                             
 

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ FEDERAL SÉRGIO FERNANDO MORO DA 

13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA-PR. 

 

Autos nº 5050568-73.2016.4.04.7000 

 

“Tenho como caracterizado o interesse jurídico na causa, 

muito embora neste feito, dado o estágio avançado em que se 

encontra, não seja possível controverter a respeito de 

eventual reparação direta, como efeito decorrente da 

sentença condenatória. (...) Contudo, tal limitação, no 

caso, da própria ação penal para fixação de valor mínimo de 

reparação, não compromete o interesse jurídico da 

requerente, tendo em vista a possibilidade de repercussão da 

sentença penal condenatória no âmbito cível, a teor da 

autorização contida no art. 63 do Código de Processo Penal. 

(...) Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como 

assistente formulado pela Sete Brasil Participações S.A.”1. 

 

  SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação 

Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.127.015/0001-67, localizada à Rua da 

Assembleia, nº 10, Centro, sala 2313, Edifício Cândido 

Mendes, CEP 22010-901, Rio de Janeiro-RJ com endereço 

eletrônico: leo.fraga@setebr.com, doravante citada apenas 

como SETE BRASIL ou simplesmente SETE, vem, respeitosamente, 

por seus Advogados, pleitear sua admissão como Assistente 

do Ministério Público Federal, o que faz com fundamento 

legal no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal e arts. 

268 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como nas 

seguintes razões: 

                                                           
1 A SETE BRASIL foi admitida como assistente do MPF pelo Desembargador 

Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO e pelo Juiz Federal Convocado ANTONIO CÉSAR 

BOCHENEK nos autos das Apelações Criminais nºs 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR e 5013405-59.2016.4.04.7000/PR (documentos em 

anexo). 



 

                                             
 

1. OBJETO DO PRESENTE REQUERIMENTO. 

 

 1.1.  A denominada “Operação Lava Jato” revelou 

um amplo esquema de corrupção no âmbito da PETROBRAS, dando 

origem a dezenas de fases de investigação dos fatos 

envolvendo a participação de membros daquela companhia, 

intermediários e empresas privadas prestadoras de 

serviços.  

 

 1.2.  Especificamente quanto aos fatos envolvendo 

a SETE, pode-se identificar como marco principal a 

propositura da Ação Penal em tela, bem como das Ações 

Penais nºs 5013405-59.2016.4.04.7000 e 5054932-

88.2016.4.04.7000. 

   Tais Ações tiveram origem no acordo de 

colaboração firmado por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO com o 

Ministério Público Federal e foram posteriormente 

confirmadas pelas colaborações de JOÃO CARLOS DE MEDEIROS 

FERRAZ e EDUARDO COSTA VAZ MUSA. 

 

 1.3.  Em suma, o parquet sustenta que os acusados 

se valeram das contratações das sondas para a obtenção de 

vantagens indevidas (pagamento e recebimento de propina, 

bem como superfaturamento dos contratos): 

 

“No estabelecimento do vínculo entre os representantes 

dos estaleiros e os demais núcleos da Organização 

Criminosa, foi acertada entre  JOÃO VACCARI NETO, PEDRO 

BARUSCO e os agentes de cada um dos estaleiros (dentre 

os quais GUILHERME ESTEVES DE JESUS, por parte da  

JURONG)   a   implementação   de   uma   sistemática  

de   pagamento   de   propina   em   razão   dos 

contratos   que   se   pretendia   firmar   com   a   



 

                                             
 

PETROBRAS  por   meio   da   SETE   BRASIL.   Como   os 

contratos de fornecimento de sondas seriam firmados com 

a SETE BRASIL, mas se destinavam, em última   análise,   

à   prestação   de   bens   e   serviços   para   a   

estatal,   as   vantagens   indevidas   eram negociadas 

em favor de  RENATO DUQUE o qual, indicado e mantido 

no cargo pelo Partido dos Trabalhadores,   já   havia   

acertado   previamente   com   JOÃO VACCARI,  PEDRO 

BARUSCO  e  JOÃO FERRAZ que o valor das vantagens 

indevidas seria pago pelos Estaleiros na quantia 

equivalente a 0,9%   do   total   dos   contratos   e   

que   seria   dividida   da   seguinte   forma:   a)   

2/3   para   o   Partido   dos Trabalhadores, conforme 

orientação de  JOÃO VACCARI; b) 1/3 para a “Casa 1” 

(RENATO DUQUE) e “Casa 2” (PEDRO BARUSCO, JOÃO CARLOS 

DE MEDEIROS FERRAZ e, posteriormente, também a EDUARDO 

MUSA).” (fls. 18 da denúncia). 

 

 1.4.  Ou seja, o pano de fundo da acusação 

constante da presente Ação Penal são os contratos firmados 

pela SETE com os estaleiros. Logo, se houve pagamento de 

propina e superfaturamento dos contratos nos quais a SETE 

era contratante e responsável pelos pagamentos, é evidente 

que os crimes foram praticados diretamente contra ela, o 

que lhe ocasionou significativo prejuízo (jurídico, 

econômico/financeiro, moral) e colocou em risco a própria 

subsistência da empresa. 

 

 1.5.  Em decorrência disso, formula-se o presente 

requerimento visando o ingresso da SETE BRASIL na qualidade 

de assistente do Ministério Público Federal, o que faz com 

fundamento nos arts. 268 e seguintes do Código de Processo 

Penal. Para tanto, será detalhado nos tópicos abaixo que: 

 

i) A SETE foi constituída para fins lícitos e venceu as 

licitações das sondas sem cometer qualquer 

irregularidade, o que evidencia que ela não é uma 

“ferramenta” do esquema criminoso; 



 

                                             
 

 

ii) A SETE é vítima do esquema criminoso que foi 

replicado e estendido da PETROBRAS para a sua Diretoria; 

 

iii) Ao reconhecer-se que a SETE é vítima, estar-se-á 

preservando os interesses da empresa e de seus 

acionistas, inclusive da PETROBRAS e de fundos de 

previdência (PETROS, FUNCEF, PREVI, VALIA e FI-FGTS); 

 

iv) A SETE sofreu significativos prejuízos jurídico, 

financeiros/econômicos e morais. 

 

  É o que se passa a demonstrar. 

 

2. A SETE BRASIL JÁ FOI ADMITIDA COMO ASSISTENTE DO MPF NOS OUTROS DOIS 

PROCESSOS QUE INVESTIGAM OS CONTRATOS FIRMADOS POR ELA COM OS ESTALEIROS. 

 

 2.1.  Antes de se passar a expor os fundamentos 

que embasam o presente pedido, importante comunicar que a 

SETE BRASIL formulou pedido idêntico ao presente nos autos 

das Apelações Criminais Apelações Criminais nºs 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR e 5013405-59.2016.4.04.7000/PR. 

 

 2.2.  Tais pedidos foram deferidos pelo 

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO e pelo Juiz 

Federal Convocado ANTONIO CÉSAR BOCHENEK: 

 

“Tenho como caracterizado o interesse jurídico na 

causa, muito embora neste feito, dado o estágio 

avançado em que se encontra, não seja possível 

controverter a respeito de eventual reparação direta, 



 

                                             
 

como efeito decorrente da sentença condenatória. (...) 

Contudo, tal limitação, no caso, da própria ação penal 

para fixação de valor mínimo de reparação, não 

compromete o interesse jurídico da requerente, tendo 

em vista a possibilidade de repercussão da sentença 

penal condenatória no âmbito cível, a teor da 

autorização contida no art. 63 do Código de Processo 

Penal. (...) Ante o exposto, defiro o pedido de 

ingresso como assistente formulado pela Sete Brasil 

Participações S.A.”2. 

 

 2.3.  Com efeito, já se reconheceu que de 

realmente a SETE BRASIL é um dos ofendidos/vítimas dos atos 

criminosos investigados na Ação em tela, pressuposto legal 

para o deferimento do ingresso como assistente do parquet. 

 

 2.4.  A diferença em relação aos referidos 

processos é que no caso ora em análise não há qualquer 

limitação em relação à fixação de indenização mínima para 

a SETE BRASIL, pois ainda se está em fase de instrução 

probatória. 

3. A POSSIBILIDADE DE INGRESSO DA SETE  BRASIL COMO ASSISTENTE DO MPF 

NA FASE EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. 

 

 3.1.  Inicialmente, relevante refutar o possível 

– e equivocado - argumento de que não seria admissível o 

ingresso da SETE na qualidade de assistente do MPF na fase 

em que a presente Ação Penal se encontra. 

                                                           
2 Como já dito, a SETE foi admitida como assistente do MPF pelo 

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO e pelo Juiz Federal Convocado 

ANTONIO CÉSAR BOCHENEK nos autos das Apelações Criminais nºs 5054932-

88.2016.4.04.7000/PR e 5013405-59.2016.4.04.7000/PR (documentos em 

anexo). 



 

                                             
 

 

 3.2.  Isto porque o Código de Processo Penal 

preceitua que “o assistente será admitido enquanto não 

passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado 

em que se achar” (art. 269). 

   Em outras palavras, o fato de determinado 

processo estar em fase de instrução probatória não impede 

a aludida admissão. Como visto, a restrição intransponível 

prevista pela legislação é apenas e tão somente para os 

casos em que a sentença já transitou em julgado, o que não 

é o caso dos autos. 

   A única limitação imposta pelo CPP é que o 

Assistente receberá o processo no estado em que se 

encontrar quando do deferimento do seu ingresso. Vale 

dizer, será admitido ao Assistente interferir no andamento 

da ação após o seu ingresso e dali para frente. 

   Tanto é assim que, como já antecipado, a 

SETE foi admitida como assistente nas Apelações Criminais 

nºs 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5013405-

59.2016.4.04.7000/PR que já estão tramitando perante o 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

 

 3.3.  O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui 

jurisprudência neste sentido, admitindo a intervenção do 

Assistente mesmo em grau recursal, evidenciando que a 

restrição legal está limitada ao trânsito em julgado da 

sentença e não o adiantado do trâmite processual: 

 



 

                                             
 

“HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ADMISSÃO DA VÍTIMA COMO 

ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM GRAU 

RECURSAL”3. 

* * * 

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ADMISSÃO DE ASSISTENTE 

DE ACUSAÇÃO NO PROCESSO. INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. Antes de passar em julgado a 

sentença, é possível a admissão, no processo, de 

assistente de acusação, conforme dispõe o art. 269 do 

Código de Processo Penal, mormente quando evidenciada 

a autorização por despacho do juiz, constante dos 

autos”4. 

 

 3.4.  Aliás, diante do texto legal que limita o 

ingresso do assistente ao trânsito em julgado da sentença, 

há até mesmo precedente admitindo a intervenção do 

ofendido mesmo após passada em julgada a sentença para o 

próprio Ministério Público quando ainda pendente prazo 

para alguns dos réus: 

 

“III - De conformidade com o art. 269 do CPP, "o 

assistente será admitido enquanto não passar em julgado 

a sentença e receberá a causa no estado em que se 

achar". IV - Pedido de habilitação, como assistente de 

acusação, formulado mais de dois meses depois do 

trânsito em julgado da sentença, para o dominus litis 

da ação penal. Pedido deferido, em virtude de não haver 

a sentença transitado em julgado para alguns réus, que 

interpuseram tempestivo recurso de apelação, pelo que 

o assistente, ao ingressar nos autos, já recebeu o 

processo com o trânsito em julgado para o Ministério 

Público, não podendo, em face do art. 269 do CPP, 

interpor apelação, mas apenas contra-arrazoar as já 

existentes, acaso ainda com prazo para tanto, e 

praticar atos subseqüentes cabíveis”5. 

                                                           
3 STJ, 5ª Turma, HC 159133, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ. 

14/06/2010. Destaques nossos. 
4 STJ, 5ª Turma, HC 9396, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ. 16/08/1999. Destaques 

nossos. 
5 TRF1, 3ª Turma, Apelação Criminal nº 00061871920024014000, Rel. Des. 

ASSUSETE MAGALHÃES, DJ. 03/07/2009. Destaques nossos. 



 

                                             
 

 

 3.5.  E assim o é em razão de “a intervenção do 

assistente deva ser entendida como direito subjetivo do 

ofendido e demais legitimados”6. 

   Com efeito, inexiste óbice processual para 

a admissão da SETE como assistente do MPF na fase em que a 

Ação Penal em análise se encontra. 

 

 

4. OS REQUISITOS PARA INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES. 

 

 4.1.  De acordo com o art. 268 do Código de 

Processo Penal: 

 

“Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá 

intervir, como assistente do Ministério Público, o 

ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, 

qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31”. 

 

   Portanto, constata-se que o requisito 

fundamental para a admissão do ingresso como assistente 

do parquet é a demonstração de que o requerente é 

“ofendido”, isto é, é vítima do crime que está sendo 

apurado na ação penal em curso. 

 

 4.2.  Como é cediço, a prática de determinado 

crime representa violação de determinado bem da vida 

penalmente protegido, mas as suas consequências 

transbordam do mundo jurídico, atingindo em muitos casos 

                                                           
6 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ªed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 392. 



 

                                             
 

concretamente vítimas individualizáveis (pessoas físicas 

e pessoas jurídicas). 

   Em regra, a consequência do crime é de ordem 

econômico/financeira e moral, o que faz surgir para o 

ofendido/vítima o direito de ter a sua esfera jurídico-

patrimonial reparada.  

   Logo, é assente que “este direito à 

recomposição civil do dano causado pela infração penal 

revela também interesse jurídico da vítima do crime na 

condenação do acusado na ação penal, já que a sentença 

penal condenatória constitui título judicial executivo 

(...). Daí o reconhecimento da possibilidade de 

intervenção da vítima na obtenção do citado título, bem 

como na obtenção da condenação”7.  

   Esse também é o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

 

“Assim como o legislador constituinte admitiu a 

possibilidade de o ofendido iniciar a  persecução  

penal em alguns casos de inação do Ministério  Público,  

manteve  o legislador ordinário - sem qualquer colisão  

com  a ordem constitucional - a possibilidade de, 

quando já iniciada  a  persecução  penal  pelo  seu  

órgão  titular,  atuar  o assistente  de  acusação  em 

seu auxilio e também supletivamente, na busca pela 

justa sanção”8. 

 

 

 4.3.  Além do mais, a jurisprudência histórica e 

reiterada do STJ é no sentido de que além do interesse 

decorrente da reparação dos danos advindos do ato 

                                                           
7 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ªed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. pp. 386 e 387. 
8 STJ, 6ª Turma, REsp 1496114, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ. 

13/11/2017. Destaques nossos. 



 

                                             
 

criminoso, o Assistente também deve ser admitido ante a 

existência de interesse na obtenção da verdade dos fatos 

e condenação dos responsáveis: 

 

“RESP - RECURSO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - O PROCESSO PENAL E 

COMPLEXO DE RELAÇÕES JURÍDICAS QUE TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL. NÃO HÁ PARTES, PEDIDO OU LIDE, NOS TERMOS EMPREGADOS 

NO PROCESSO CIVIL. JURIDICAMENTE, ACUSAÇÃO E DEFESA CONJUGAM 

ESFORÇOS, DECORRÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DEFESA AMPLA, PARA 

ESCLARECIMENTO DA VERDADE REAL. NINGUÉM PODE SER CONDENADO SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. O ASSISTENTE TAMBÉM E INTERESSADO NA 

AVERIGUAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL. O INTERESSE NÃO SE RESTRINGE À 

AQUISIÇÃO DE TÍTULO EXECUTÓRIO PARA REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. O 

DIREITO DE RECORRER, NÃO O FAZENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, SE DÁ 

QUANDO A SENTENÇA ABSOLVEU O RÉU, OU POSTULADO AUMENTO DA PENA. A 

HIPÓTESE NÃO SE CONFUNDE COM A JUSTIÇA PRIVADA. A VÍTIMA, COMO O 

RÉU, TEM DIREITO À DECISÃO JUSTA. A PENA, POR SEU TURNO, É A MEDIDA 

JURÍDICA DO DANO SOCIAL DECORRENTE DO CRIME”9. 

 

   É exatamente o que se verifica em relação à 

SETE. Especificamente quanto aos contratos firmados com os 

estaleiros para as sondas, ela é a principal vítima do 

esquema criminoso, tendo sofrido gravíssimos prejuízos. 

Destarte, o seu interesse jurídico para ingressar como 

Assistente do MPF decorre da sua intenção em obter a 

reparação dos danos, bem como de seu objetivo que os fatos 

sejam devidamente apurados e os criminosos adequadamente 

punidos. 

 

 

A) A SETE BRASIL FOI CONSTITUÍDA PARA FINS LÍCITOS. 

 

                                                           
9 STJ, 6ª Turma, REsp nº 13375, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ. 

12/11/1991. Destaques nossos. 



 

                                             
 

 4.4.  Antes de se demonstrar que a ora 

peticionária é vítima do esquema criminoso, faz-se mister 

desmitificar um argumento que em alguns casos foi 

indevidamente aventado, qual seja, o de que a SETE BRASIL 

seria apenas uma ferramenta para a prática dos crimes 

atrelados aos contratos das sondas. 

   Esta afirmação é absolutamente inverídica e 

não resiste a uma análise mais cuidadosa dos fatos, os 

quais evidenciam de forma inconteste que a SETE foi 

constituída para fins lícitos, foi devida e legalmente 

contratada e que é uma vítima do esquema e não coparticipe 

ou instrumento do crime. Vejamos. 

 

 4.5.  No ano de 2006, a PETROBRAS anunciou a 

descoberta da existência de petróleo no pré-sal, que é 

considerada como uma das “mais importantes em todo mundo 

na última década”10. 

   Tamanha importância decorre do fato de que 

o óleo presente no pré-sal é considerado de grande 

qualidade e de significativo valor comercial. Além disso, 

por se tratar de fonte de energia não renovável, a 

descoberta de um novo local com imensa acumulação de 

petróleo colocou o Brasil e a PETROBRAS em destaque no 

âmbito econômico, estratégico e comercial. 

   Diante de tamanho potencial, a PETROBRAS, com 

apoio do Governo Federal, direcionou boa parte dos seus 

recursos financeiros e materiais para aperfeiçoar o 

conhecimento sobre o pré-sal e explorá-lo. Tanto é assim 

que a PETROBRAS divulga que “a produção diária de petróleo 

no pré-sal passou da medida de aproximadamente 41 mil 

                                                           
10 http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-

atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/ 



 

                                             
 

barris por dia, em 2010, para patamar de 1 milhão de barris 

por dia em meados de 2016. Um crescimento de quase 24 

vezes”. 

 

 4.6.  Com o propósito de implementar essa 

estratégia, a PETROBRAS concebeu o que denominou de Projeto 

Sondas. Em suma, tal projeto tinha por finalidade 

contratar 28 (vinte e oito) sondas. 

   O objetivo principal era a terceirização da 

construção destas sondas, evitando assim que a PETROBRAS 

tivesse que construir estes equipamentos e arcar com os 

elevadíssimos custos correspondentes e assumir riscos 

adicionais aos já decorrentes das suas atividades 

tradicionais. Secundariamente, a PETROBRAS visava o fomento 

do mercado nacional por meio da contratação de empresas 

brasileiras e estaleiros localizados no Brasil. 

 

 4.7.  Foi justamente neste contexto que no ano de 

2010 a SETE BRASIL foi constituída como sociedade anônima 

fechada. E, após adquirir a SETE INTERNATIONAL GmBH da 

PETROBRAS e sagrar-se vencedora em processo de contratação 

pública realizada pela companhia, a SETE foi contratada 

para prestar os serviços relacionadas a estas 28 sondas 

(afretamento e operação). 

 4.8.  Deixa-se de detalhar o processo de compra 

da SETE INTERNATIONAL e do procedimento licitatória por 

transbordar o objetivo da presente manifestação e do 

próprio objeto da Ação Penal em comento. Porém, junta-se 

nesta oportunidade legal opinion emitido pela VEIRANO 

ADVOGADOS que concluiu pela regularidade das contratações 

(documento em anexo). 



 

                                             
 

   Além do mais, outro detalhe importante e que 

evidencia que a contratação da SETE foi adequada é o fato 

de que a negociação direta realizada pela PETROBRAS com a 

empresa resultou em desconto de quase 20% (vinte por 

cento) do valor inicial que havia sido apresentado certame 

licitatório. 

 4.9.  Além do mais, as provas que evidenciam que 

a SETE também é vítima do esquema criminoso corroboram a 

conclusão de que ela foi constituída para fins lícitos e 

foi legalmente contratada pela PETROBRAS. São elas: 

 

 

B) A SETE BRASIL É VÍTIMA DO ESQUEMA CRIMINOSO. 

 

 4.10. A primeira e talvez mais relevante prova de 

que a SETE foi vítima do esquema praticado por membros da 

PETROBRAS, ex-administradores da própria SETE BRASIL, 

intermediários e estaleiros é o Termo de Colaboração 

Premiada firmado por PEDRO BARUSCO.  

   É inegável que os fatos relatados por BARUSCO 

foram fundamentais para a apuração dos ilícitos praticados 

nos contratos envolvendo a SETE. A narrativa possui 

inúmeros detalhes do esquema criminoso e inexiste qualquer 

indício ou alegação por parte do MPF ou Poder Judiciário 

de que ele tenha mentido ou omitido algum fato. 

   Assim sendo, devem ser consideradas como 

verdadeiras e dignas de confiança as afirmações em sua 

integralidade e não apenas no que diz respeito ao 

reconhecimento e narrativa dos fatos delituosos. 

 



 

                                             
 

 4.11. Esta afirmação é fundamental, pois embora 

tenha relatado muitos fatos ilícitos, BARUSCO reconhece 

expressamente que a SETE não foi constituída para fins 

ilícitos. Pelo contrário, relata que era fundamental para 

atingir os propósitos da PETROBRAS em relação ao pré-sal e 

visava também acabar com o cartel internacional de sondas. 

Confira-se: 

 

“QUE o projeto de construção de sondas foi uma 

iniciativa inédita no sentido de se construírem sondas 

de perfuração em águas profundas no Brasil, algo nunca 

antes feitos, pois anteriormente a construção se dava 

sempre por empresas asiáticas; (...) QUE afirma que 

durante seus 32 (trinta e dois) anos de trabalho na 

PETROBRÁS observou que a contratação de sondas sempre 

envolvia as mesmas companhias internacionais e toda 

iniciativa no mercado nacional era repelida, de maneira 

que existia, aparentemente, uma espécie de cartel da 

aquisição de sondas”. 

 

   Além do mais, relata que o processo de 

licitação que culminou com a contratação da SETE também 

foi regular. Disse ele: 

 

“QUE as licitações foram vencidas pela SETEBRASIL; QUE 

as licitações ocorreram dentro da legalidade e forma 

‘duras’, tendo a PETROBRÁS exigido uma série se 

requalificações até que finalmente fossem apresentadas 

as propostas; (...) QUE a licitação não foi direcionada 

para que a SETEBRASIL ganhasse”. 

 

 4.12. Portanto, claramente constata-se que as 

pessoas que praticaram o ilícito o fizeram em prejuízo à 

SETE e não em seu benefício. 

 



 

                                             
 

 4.13. Aliás, neste particular não se pode perder 

de vista o fato de a PETROBRAS ser a responsável pela 

indicação do diretor presidente e do diretor de operações, 

conforme acordo de acionistas (item 7.1.1 – documento em 

anexo). Frisa-se que era justamente o diretor de operações 

que detinha atribuição estatutária para conduzir as 

negociações com os estaleiros: 

 

 

 

   Inclusive, isto foi reconhecido na própria 

denúncia formulada na presente Ação Penal. O Ministério 

Público Federal afirma que a extensão do esquema criminoso 

em prejuízo da SETE decorre do fato de a nomeação dos 

principais cargos da empresa ser feita pela PETROBRAS: 

 

“O fato de se os cargos de Presidente e Diretor de 

Operações da SETE BRASIL serem de indicação da 

PETROBRAS terminou por permitir que a mesma 

sistemática de nomeação política implementada para 

os altos cargos da PETROBRAS fosse estendida para 

a Diretoria da SETE BRASIL. 

Nesse sentido, de forma a promover a verdadeira 

captura da SETE BRASIL pelos mesmos interesses 

político-partidários que consolidaram o esquema de 

corrupção na Diretoria de Serviços da Petrobras, 

JOÃO FERRAZ e PEDRO BARUSCO, mediante coordenação 

de JOÃO VACCARI, foram alçados, respectivamente, 

aos cargos de Presidente e Diretor de Operações da 



 

                                             
 

SETE BRASIL. Reproduzindo o modelo adotado nas 

Diretorias da Petrobras, as nomeações para tais 

cargos foram realizadas com o propósito de que JOÃO 

FERRAZ e PEDRO BARUSCO providenciassem, por meio 

das contratações realizadas pela SETE BRASIL, o 

pagamento de vantagens indevidas a RENATO DUQUE, 

em razão de contratos de afretamento de sondas 

firmados com a PETROBRAS, a fim de que grande parte 

dos valores de propina fossem destinados o Partido 

dos Trabalhadores” (fls. 15 da denúncia). 

 

 4.14. Ainda, em decisão proferida na Ação Penal 

nº 5020227-98.2015.4.04.7000, este Juízo expressamente 

reconhece que a SETE é vítima e que o dano a ela praticado 

transborda à PETROBRAS: 

 

“No contexto de fundo, pagamentos de vantagens 

indevidas por intermédio de remessas fraudulentas ao 

exterior para agentes da Sete Brasil e da Petróleo 

Brasileiro S/A - Petrobrás, especificamente 

relacionadas a contratos de construção de sondas de 

perfuração de águas profundas para exploração do pré-

sal. O acusado Guilherme intermediaria, segundo a 

Acusação, as propinas pagas pelo Estaleiro Jurong, 

contratado pela Sete Brasil para construção de seis 

sondas, cujo consumidor final é a Petrobrás. Teriam 

sido pagos USD 8.211.614,00 de propina, sendo que 

parte encontra, em cognição sumária, prova em 

registros documentais de depósitos efetuados no 

exterior em favor de Pedro Barusco, Renato Duque, 

João Ferraz e Eduardo Musa. A SeteBrasil, apesar de 

ser empresa privada, tem importante participação 

acionária da Petrobras e de fundos de pensão, com o 

que não se trata propriamente de lesão unicamente a 

uma empresa privada. Além disso, o pagamento das 

propinas comissionadas teria ocorrido no âmbito de 

contratos destinados à construção de sondas para a 

empresa estatal. Não há, como regra, "propina 

grátis", sendo o usual a inclusão dos valores 

respectivos como custo a ser suportado ao final pela 

empresa estatal e, por conseguinte, pelos cofres 

públicos. Considerando a dimensão dos fatos 

envolvidos, é passível de reconhecimento a 



 

                                             
 

existência uma associação criminosa dedicada à 

prática de crimes graves contra a Administração 

Pública, a caracterizar uma organização criminosa 

nos termos da Lei nº 12.850/2013. Assim e remetendo 

ao já fundamentado por este Juízo no decreto da 

preventiva, reputo presentes suficientes indícios de 

autoria e materialidade do crime acessário narrado 

na denúncia, especificamente a obstrução de 

investigação de crime supostamente praticado por 

grupo criminoso organizado, motivo pelo qual, sem 

prejuízo da avaliação final, recebo a denúncia 

ofertada pelo MPF contra Guilherme Esteves de Jesus 

e Lilia Loureiro Esteves de Jesus” (decisão em anexo 

– destaques nossos). 

 

 

 4.15. Outra prova de que a SETE é vítima é o fato 

de que os estaleiros se submetiam ao esquema - que gerou 

significativos prejuízos à empresa - de forma consciente 

e deliberada. Isto porque, conforme consta da inicial da 

denúncia formulada pelo MPF na Ação Penal nº 5013405-

59.2016.4.04.7000, “embora o pagamento de propina fosse 

tratado de forma corriqueira e automática pelos 

empresários e funcionários corruptos da PETROBRAS, não havia 

qualquer sanção ou pressão à empresa que não oferecesse 

ou pagasse as vantagens indevidas” (fls. 84 da denúncia).  

   Também nesta denúncia aponta que teriam 

fraudado o certame para superfaturar os preços que seriam 

pagos pela SETE aos estaleiros (fls. 86 da denúncia): 

 



 

                                             
 

 

 4.16. Por fim, outra prova fundamental para a 

constatação de que a SETE foi vítima de pessoas específicas 

e pontuais é o fato de que a os conselheiros da época não 

sabiam e não tiveram qualquer envolvimento com os atos 

ilícitos praticados nos contratos. Isto também está 

provado nas declarações feitas por PEDRO BARUSCO na sua 

Colaboração Premiada. 

 

 4.17. Assim, a situação da SETE em nada difere da 

PETROBRAS (empresa já admitida como assistente de acusação 

na presente Ação e inúmeras outras). Pessoas específicas 

que não se confundem com as pessoas jurídicas se valeram 

da empresa e em seu prejuízo direto para cometer os crimes 

e se enriquecer ilicitamente! Apenas e tão somente esses 

criminosos se beneficiaram dos atos ilícitos! As empresas 

foram vítimas e não instrumento! 

 

 

5. INDICAÇÃO PRELIMINAR DOS DANOS SUPORTADOS PELA SETE BRASIL. 



 

                                             
 

 

 5.1.  Conforme acima antecipado, o pleito em 

análise tem por objetivo a admissão da SETE como assistente 

do MPF. Outrossim, demonstrou-se que para o deferimento 

deste pleito deve estar comprovado que se está diante do 

ofendido/vítima, o que foi exaustivamente provado nos 

tópicos anteriores. Assim, resta evidenciado o direito de 

a ora peticionária ser admitida como assistente do 

parquet. 

 

 5.2.  Entretanto, embora seja dispensável nesta 

oportunidade a quantificação dos danos materiais concretos 

suportados pela SETE, reputa-se relevante desde já 

apresentar em que consistem tais danos.  

   Após o deferimento do ingresso como 

assistente do MPF, a ora peticionária apresentará uma nova 

manifestação detalhando e comprovando todos os danos que 

sofreu. Porém, já há elementos nos presentes autos que 

evidenciam e permitem até mesmo a quantificação dos danos 

mínimos que a empresa sofreu (art. 387, IV, do CPC). 

 

 5.3.  A partir da documentação juntada aos autos, 

constata-se que os danos sofridos pela SETE decorrem de 

dois ilícitos: i) superfaturamento dos contratos firmados 

com os estaleiros e ii) pagamento de propina por parte dos 

estaleiros a ex-administradores da SETE e da PETROBRAS. 

 

 5.4.  SUPERFATURAMENTO DOS CONTRATOS: o Ministério 

Público Federal, nas fls. 53 da denúncia da Ação Penal em 

análise, aponta que teria havido sobrepreço nas 

contratações e o faz de forma comparativa com outras 

contratações semelhantes: 



 

                                             
 

 

   Portanto, extrai-se que o valor do contrato 

firmado pela SETE com os estaleiros foi superfaturado nos 

referidos percentuais indicados pelo próprio MPF na 

denúncia. 

 

 5.5.  PAGAMENTO DE PROPINA: é incontroverso que houve 

por parte dos estaleiros o pagamento de propina a ex-

administradores da SETE BRASIL e da PETROBRAS. 

   Da mesma forma, também está exaustivamente 

provado nos autos qual o parâmetro para a apuração do 

valor pago a título de propina: 0,9% do valor dos contratos 

firmados pela SETE. 



 

                                             
 

 

 5.6.  A prova da existência deste acerto ilícito 

e do pagamento de propina está amplamente relatado nas 

denúncias apresentadas pelo MPF, foi reconhecido nas 

Colaborações Premiadas firmadas por PEDRO BARUSCO, JOÃO CARLOS 

FERRAZ e EDUARDO MUSA e foi acatado pelo Juiz Federal SÉRGIO 

MORO. 

   Como é evidente, a existência desta promessa 

e pagamento de propina representa dano concreto para a 

SETE. Nas palavras deste próprio Juízo “não há, como regra, 

‘propina grátis’, sendo o usual a inclusão dos valores 

respectivos como custo a ser suportado ao final pela 

empresa estatal e, por conseguinte, pelos cofres públicos” 

(decisão proferida na Ação Penal nº 5020227-

98.2015.4.04.7000 em anexo). 

 

 5.7.  A mensuração total deste prejuízo será 

apresentada oportunamente. A despeito disso, já há 

elementos mínimos acerca de alguns destes danos 

concretamente suportados pela SETE decorrentes do 

pagamento das propinas, os quais podem ser extraídos dos 

presentes autos. São eles: 

 

i) Colaboração Premiada JOÃO FERRAZ: reconhece ter 

recebido “a título de pagamento de vantagem indevida, 

sendo no mínimo (de acordo com o próprio colaborador) 

de 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil dólares)”; 

 

ii) Colaboração Premiada de EDUARDO MUSA: reconhece ter 

recebido “a título de pagamento de vantagem indevida, 

sendo no mínimo (de acordo com o relato do próprio 



 

                                             
 

colaborador) de USD 3.200.00 (três milhões e duzentos 

mil dólares)”; 

 

iii) Colaboração Premiada de PEDRO BARUSCO: relata que 

recebeu em razão dos contratos da SETE propina no valor 

de US$ 3.094.618,57, que Renato Duque recebeu propina 

no valor de US$ 3.295.000,00 e que João Vaccari recebeu 

propina no valor de US$ 4.523.000,00. 

 

   Assim sendo, há elementos que comprovam que 

o pagamento de propina relacionado aos contratos da SETE 

BRASIL são de, no mínimo, US$ 16.012.618,60 (dezesseis 

milhões, doze mil e seiscentos e dezoito dólares e 60 

centavos). 

 

 5.8.  Diante do exposto, o prejuízo suportado pela 

SETE pode ser quantificado a partir da apuração dos valores 

recebidos a título de propina e do superfaturamento dos 

contratos: 

 

“Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, 

constituíam o proveito obtido pelas empresas com a 

prática criminosa da formação de cartel e fraude à 

licitação. O produto desse crime, além de ser 

contabilizado para o lucro dos Estaleiros, também 

servia em parte para os pagamentos de vantagens 

indevidas aos empregados públicos da PETROBRAS e a 

terceiros (Diretores da SETE BRASIL, e partido 

político)” (fls. 19 da denúncia formulada na Ação Penal 

nº 5013405-59.2016.4.04.7000). 

 

6. A COMPOSIÇÃO DA SETE BRASIL. 

 

 6.1.  Por derradeiro, ainda quanto à condição de 

vítima da SETE, importante registrar sua composição.  



 

                                             
 

 

 6.2.  A SETE foi constituída como sociedade 

anônima fechada composta pelo FUNDO INVESTIMENTOS EM 

PARTICIPAÇÕES SONDAS (FIP SONDAS) e pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

– PETROBRAS, na proporção de 95% e 5%. O FIP Sondas, por sua 

vez, é composto da seguinte forma (acordo de acionistas 

em anexo – página 15): 

 

 6.3.  Assim, os principais acionistas da SETE são 

fundos de pensão, tais como FUNCEF, PETROS, PREVI, VALIA 

e FI-FGTS (quase metade de todo o capital social). Isto 

é, centenas de milhares de aposentados e pensionistas 

foram afetados indiretamente pelo esquema criminoso. 

 6.4.  Como já mencionado, foram os investimentos 

desses acionistas, motivados pelo objeto relevante e 

lícito da empresa (que perdura mesmo após as 

investigações), que efetivamente compõem a SETE. 

   Não há, portanto, como afastar sua condição 

de vítima do esquema criminoso, tanto quanto a PETROBRÁS. 

 

 6.5.  Ademais, os prejuízos foram sofridos 

diretamente pela companhia, na medida em que os pagamentos 



 

                                             
 

para construção das sondas tiveram origem exclusivamente 

na SETE.  

   Aqui oportuno destacar que a SETE jamais 

recebeu pagamentos da PETROBRÁS ou do ESTADO pelas sondas ou 

mesmo seu afretamento. Ao contrário, apenas realizou 

pagamentos que posteriormente se descobriram 

superfaturados para custear propinas pagas por terceiros 

(estaleiros). Confira-se breve resumo esquemático dos 

fatos: 

 

 

 6.6.  Nesse contexto, relevante notar que o 

prejuízo da SETE não se confunde com o da PETROBRÁS.   

 

7. PEDIDO. 

 

   Diante do exposto, respeitosamente requer, 

com fundamento no art. 268 e seguintes do Código de 

Processo Penal, a admissão da SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 



 

                                             
 

na presente Ação Penal na qualidade de assistente do 

Ministério Público Federal. 

 

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

Curitiba, 08 de março de 2018. 

         

 BENO BRANDÃO    MURILO VARASQUIM   

 OAB/PR 20.920    OAB/PR 41.918 

   

 ALISSON NICHEL     VICTOR LEAL 

 OAB/PR 54.838     OAB/PR 69.684 


