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  SETE BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação 

Judicial, já qualificada nos autos da Ação Penal em epígrafe, 

vem, respeitosamente, por seus Advogados, expor e, ao final, 

requerer o seguinte: 

 

1. O DEFERIMENTO DO INGRESSO DA SETE BRASIL COMO ASSISTENTE. 

 

 1.1.  Este MM. Juízo deferiu o ingresso da SETE BRASIL 

na qualidade de assistente do Ministério Público Federal nos 

seguintes termos: 

 

“Dispõe o artigo 268 do CPP que o ofendido ou seu 

representante legal podem intervir na ação penal pública. 

Esquema ilícito similar ao perpetrado no âmbito da Petrobras 

foi reproduzido na Sete Brasil, com a peculiaridade de essa 

empresa ter sido constituída sob o regime de direto privado. 



 

              
 

Além disso, e em cognição sumária, foi no âmbito de contratos 

formalizados entre os Estaleiros e a Sete Brasil é que houve 

o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos da 

Petrobras e da Sete Brasil. 

Assim, sem prejuízo de análise mais aprofundada por ocasião 

da sentença, reconheço, por ora, o interesse jurídico da 

Sete Brasil em ser habilitada no presente caso penal na 

qualidade de Assistente da Acusação. 

Segue-se ademais o entendimento da esfera recursal que 

admitiu a Sete Brasil em processos já em fase de apelação 

(processo 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5013405-

59.2016.4.04.7000).  

A admissão não significa, porém, que, se houver condenação, 

será reconhecido a ela eventual direito de indenização no 

processo penal.  

Defiro, assim, o pedido formulado pelos advogados da Sete 

Brasil” (Evento 319). 

 

 1.2.  Assim, tendo em vista a admissão da SETE BRASIL 

na qualidade de assistente de acusação do Ministério Público 

Federal, apresenta-se a presente manifestação, a fim de 

ressaltar, reafirmar e comprovar o seguinte: 

 

1º) A SETE BRASIL é vítima do esquema criminoso investigado 

na Ação Penal em tela, o que legitima a sua participação e 

admissão como assistente; 

2º) A admissão da ora peticionária não atende apenas aos 

anseios da empresa, mas principalmente dos seus acionistas, 

dentre os quais merecem destaque milhões de aposentados e 

pensionistas e a própria Petrobras; 

3º) Os valores desviados para pagamento de propina 

decorrentes dos contratos firmados com os Estaleiros foram 

suportados direta e exclusivamente pela SETE BRASIL; 

4º) Já existem parâmetros para fixação da indenização mínima 

e nesta oportunidade apresentam-se as provas concretas 



 

              
 

acerca dos prejuízos suportados pela SETE em decorrência do 

esquema criminoso e 

5º) Deve ser assegurada a reparação integral dos danos por 

todos os meios admitidos no regramento jurídico penal e 

processual penal, vale dizer, fixação de indenização mínima, 

perdimento, multa e valores decorrentes das colaborações 

premiadas. 

   É o que se passa a demonstrar. 

 

2. A SETE BRASIL É VÍTIMA DO ESQUEMA, CONSTATAÇÃO QUE ADMITE SEU INGRESSO 

E MANUTENÇÃO ATÉ O FINAL DO PROCESSO COMO ASSISTENTE DO MPF. 

 

 2.1.  Em primeiro lugar, reputa-se relevante 

ressaltar e reafirmar que a SETE BRASIL é vítima dos crimes 

praticados pelos réus. 

 

2.2.  Conforme exposto nas manifestações 

apresentadas anteriormente nos presentes autos, há prova 

pré-constituída, inclusive produzida sob o crivo do 

contraditório em outras ações, que evidenciam que a SETE 

Brasil É VÍTIMA. 

 

 2.3.  Os Termos de Colaboração de Pedro Barusco, 

João Carlos Medeiros Ferraz e Eduardo Costa Vaz Musa, que 

deram suporte e permitiram que os fatos criminosos 

relacionados às sondas pudessem ser descobertos, comprovam 

que a SETE foi constituída para fins lícitos e foi de 

fundamental importância para o projeto do pré-sal da 

Petrobras e para fomentar o mercado nacional de sondas. 

Ainda, relatam que as licitações das quais a empresa se 

sagrou vencedora foram conduzidas com retidão e licitude. 



 

              
 

   Para se evitar repetições, transcreve-se 

abaixo apenas trechos da Colaboração de Barusco, que não 

deixam dúvidas quanto a esses fatos: 

 

“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”. 

“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”. 

 

 2.4.  No mesmo sentido, este MM. Juízo consignou 

sobre o assunto na sentença proferida na Ação Penal nº 

5054932-88.2016.4.04.7000 que: 

 



 

              
 

 2.5.  Está provado, também, que “a sete brasil não 

foi criada especificamente para ganhar propina” (depoimento 

prestado por Pedro Barusco perante este MM. Juízo). O 

pagamento de propina somente ocorreu em razão de a Petrobras, 

por meio da sua Diretoria de Operações, ser a responsável 

pela indicação dos principais cargos da empresa. Isto é, 

replicou-se internamente na SETE o esquema criminoso 

praticado na Petrobras. Isto, aliás, é reconhecido pelo 

próprio MPF na denúncia: 

 

“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). 

 

 2.2.  E foi justamente com base nessas provas que 

foram proferidas as decisões nos autos das Apelações 

Criminais nºs 5054932-88.2016.4.04.7000/PR e 5013405-

59.2016.4.04.7000/PR, pelo Desembargador Federal JOÃO PEDRO 

GEBRAN NETO e pelo Juiz Federal Convocado ANTONIO CÉSAR 

BOCHENEK, reconhecendo a ora peticionária como assistente de 



 

              
 

acusação e, consequentemente, como vítima dos atos 

criminosos. 

   Decisões estas que jamais foram questionadas 

pelos envolvidos nos crimes, pela Petrobras ou pelo 

Ministério Público Federal. 

 

 2.3.  Entretanto, a prova comprobatória de que a 

SETE é vítima do esquema criminoso não é apenas externa. Já 

há nos presentes autos prova que corrobora que a ora 

peticionária foi constituída para fins lícitos e que também 

é vítima dos crimes. Vejamos. 

 

 2.4.  Em seu depoimento, João Ferraz relata que a 

empresa foi constituída para fins lícitos e a sistemática do 

pagamento de propina iniciou-se após a constituição da 

empresa e quando ele já era Presidente da SETE BRASIL:  

 

“Em 2011 depois que eu já havia chegado a Sete Brasil, já 

estava como diretor presidente, o diretor de operações da 

empresa, o senhor Pedro Barusco, me procurou dizendo que 

havia sido negociado entre ele e o João Vaccari, então 

tesoureiro do PT, a replicação na Sete Brasil de um esquema 

que vinha sendo operado pelos dois na Petrobras. Através 

desse esquema me foi informado que os estaleiros que nós 

iriamos contratar, nós a Sete Brasil iria contratar, iriam 

pagar um percentual sobre o valor contatado na forma de 

propina e esse valor seria dividido (...). 

A Sete Brasil foi criada por um motivo, existia a necessidade 

pelo lado da Petrobras e do governo de viabilizar a 

construção de sondas no Brasil, a Petrobras tentou por 

diversas vezes viabilizar essa construção de sondas no Brasil 

por meio tradicional que seria a contratação de operadores 

de sonda, esses operadores nunca quiseram assumir o risco de 

construir essas sondas no Brasil, pelos volumes envolvidos 

e pelo pioneirismo dessa construção que inseria uma série de 



 

              
 

riscos. Então a criação da Sete Brasil foi vislumbrada pra 

mitigar esses riscos”. 

 

   Relata, ainda, que os preços do afretamento 

constante do contrato firmado pela SETE com a Petrobras “era 

compatível com o preço de mercado”. 

 

 2.5.  A importância da constituição da SETE BRASIL 

para o mercado nacional e para o desenvolvimento do projeto 

sondas também é relatado pelo Sr. Marcelo Mafra, servidor da 

Agência Nacional do Petróleo: 

 

“Defesa de Guilherme Esteves:- E a Sete Brasil em relação a 

essa retomada, o início de retomada, a Sete Brasil teve algum 

papel nisso? 

Marcelo Mafra:- Teve, a Sete Brasil ela foi concebida como 

garantidora de encomendas. Você garante encomenda, você com 

uma carteira de projetos formal, firme, você consegue ir no 

banco e levantar qualquer recurso que você possa imaginar, 

ainda mais para um contratante nível Petrobrás” 

 

 2.6.  O depoimento do ex-Presidente da Petrobras, 

Sergio Gabrielli, é no mesmo sentido. Relata que a Sete 

Brasil foi constituída para fins lícitos e que era importante 

para o desenvolvimento do projeto sondas, bem como foi ela 

quem contratou os Estaleiros e não a Petrobras: 

 

“A Petrobras estava frente a uma situação inédita que era 

meio inédita no mercado, pois a frota mundial de sondas de 

perfuração deste porte não chegada a 100 unidades lá por 

2006 2007. A petrobras tinha duas dessas unidades apenas, e 

portanto essas outras unidades estavam na mão dos 

afretadores. A petrobras ao descobrir o pré-sal em 2007 ela 

fez uma projeção de que precisaria de 29 sondas adicionais. 



 

              
 

Portanto, uma escala que exigiria um aumento na escala de 

produção nos estaleiros no mundo. Em termos dessa situação, 

portanto, a Petrobras usou essa força de tamanho de escala 

para tentar viabilizar a construção de estaleiros e 

implantação desse seguimento da área de fornecimento da área 

de fornecedores no Brasil. E passou a adotar um outro tipo 

de contrato (...) a construção da sonda para uso do 

construtor e posteriormente o afretamento. Portanto a 

contratação da Sete Brasil se deu nesse contexto. A Sete 

Brasil foi contratada para afretar as sondas, se não me 

engano, 29 sondas se não me engano. E ela contratou os 

estaleiros para construir as sondas. (...) Os preços 

contratados pela Petrobras estavam absolutamente compatíveis 

com os preços daquela época”. 

 

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

PETROBRAS. 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! 

 

3. DEFENDE-SE O INTERESSE DE MILHÕES DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DA 

PRÓPRIA PETROBRAS. 

 

 3.1.  Outro ponto que merece destaque é o fato de 

que o ingresso da SETE BRASIL como assistente não atende apenas 

aos anseios particulares da pessoa jurídica enquanto 

entidade autônoma. Defende-se o interesse de milhões de 

aposentados, pensionistas e da própria Petrobras (empresa 

que anuiu com o ingresso da SETE como assistente). 

    

 3.2.  Isto, aliás, já foi reconhecido por este MM. 

Juízo em outra oportunidade: 



 

              
 

 

“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” (decisão proferida na Ação Penal nº 

5020227-98.2015.4.04.7000). 

 

 3.3.  E não se está tratando de fundos de pensão de 

insignificante extensão. O capital social da SETE BRASIL foi 

constituído por aporte dos principais fundos do país, tais 

como Previ, Funcef, Petros, Valia e FI-FGTS: 

 

 

   Portanto, quando se afirma que se está 

defendendo os interesses de milhões de aposentados e 

pensionistas não se trata de excesso argumentativo. Tal 

afirmação é literal e verdadeira! 

 

 3.4.  Com efeito, uma vez constatado que está 

cabalmente comprovado que a SETE BRASIL é vítima do esquema, 

passa-se a demonstrar quais foram concretamente os prejuízos 

por ela suportados e os meios para repará-lo. 

 



 

              
 

4. OS VALORES PAGOS AOS ESTALEIROS SAÍRAM EXCLUSIVAMENTE DOS COFRES DA SETE 

BRASIL. 

 

 4.1.  Na decisão que admitiu a SETE BRASIL como 

assistente consignou-se que “foi no âmbito de contratos 

formalizados entre os Estaleiros e a Sete Brasil é que houve 

o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos da 

Petrobras e da Sete Brasil”. 

 

 4.2.  Tal fato está devidamente provado nos autos, 

na medida em que as contratações dos Estaleiros foram feitas 

pela SETE e os valores pagos em decorrência destes contratos 

saíram dos cofres da ora peticionária: 

 

 

   Tal fato também é relatado pelo ex-Presidente 

da Petrobras, Sergio Gabrielli, em depoimento prestado nos 

presentes autos no trecho em que trata da formação da 

contratação por meio de afretamento e o seu impacto para os 

cofres da Petrobras: 

 



 

              
 

“É, a contratação via afretamento é uma contratação que não 

pesa no balanço da empresa, pois ela entra como custo 

operacional”. 

 

 4.3.  Ressalta-se este ponto a fim de se evitar o 

eventual (e incorreto) argumento de que a documentação 

apresentada pela SETE BRASIL nesta oportunidade não serviria 

de prova do dano e da sua extensão decorrente dos atos 

criminosos.  

Isto porque ao se constatar que os pagamentos 

foram efetuados pela SETE é evidente que a documentação 

comprobatória destes desembolsos é o único meio idôneo para 

se apurar quais foram estes prejuízos. 

 

 4.4.  Tanto é assim, Excelência, que nas sentenças 

proferidas nos autos das Ações Penais 5013405-

59.2016.4.04.7000 e 5054932-88.2016.4.04.7000 deixou-se de 

fixar indenização mínima relacionada aos contratos firmados 

com os Estaleiros pois, embora tenha sido fixado o parâmetro 

do dano (0,9% de propina), até então não se tinha a 

comprovação destes desembolsos. 

 

 4.5.  Feita esta ressalva para demonstrar que o 

prejuízo foi suportado pela SETE, passa-se a expor qual o 

alcance do dever de reparação, montante dos prejuízos e forma 

de reparação. 

 

5. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. 

 

 5.1.  A análise e indicação preliminar dos 

prejuízos suportados pela SETE BRASIL em decorrência dos crimes 



 

              
 

contra ela praticados deve ter por base o princípio da 

reparação integral do dano (arts. 927 e 944 do Código Civil). 

  Ou seja, aquele que “estiver obrigado a reparar um 

dano deve recompor a situação pessoal e patrimonial do lesado 

ao estado anterior, para torná-lo como era se o evento 

maléfico não tivesse se verificado, evento esse que impõe ao 

responsável pelo dano (com ou sem culpa pela ocorrência – 

dependendo da hipótese legal de que se trata) a obrigação de 

repará-lo”1. 

  Objetivamente, a vítima de um ato ilícito poderá 

pleitear a reparação dos danos materiais e morais decorrentes 

destas condutas lesivas. 

 

6. Os danos morais. 

 

6.1.  Inicia-se pelo dever de reparação dos danos 

morais. O primeiro ponto que se deve ressaltar é que é 

pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que a indenização mínima fixada no âmbito criminal 

deve abranger também os danos morais suportados pela vítima: 

 

“A  reparação  civil  dos  danos  sofridos  pela  vítima  do 

fato criminoso,  prevista  no  art. 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal,  deve  ser  deferida  sempre que requerida 

e inclui também os danos de natureza moral”2. 

 

6.2.  Como é cediço, os danos morais da pessoa jurídica, 

que são admissíveis no direito brasileiro3, estão atrelados 

                                                           
1 NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013. p. 977. 
2 STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1636878, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 

DJ. 28/08/2017. Destaques nossos. 
3 STJ: Súmula: 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 



 

              
 

ao dano ocasionado ao seu bom nome, sua imagem perante o 

mercado e consumidores, sua credibilidade comercial. Nas 

palavras do Superior Tribunal de Justiça, a “teoria acerca 

da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral 

está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula 

à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego 

comercial. Assim, a violação à honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informações 

potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”4. 

   Com efeito, para a caracterização do dano 

moral da pessoa jurídica não basta que subjetivamente ela 

(por meio de seus representantes e colaboradores) se sinta 

prejudicada em sua moral pessoal. Deve estar caracterizado 

o dano externo à sua honra objetiva.  

 

 6.3.  Não há dúvida de que no caso em comento houve 

dano à honra objetiva da SETE BRASIL. Há inúmeras provas 

concretas deste abalo: 

 

a) A infinidade de notícias jornalísticas sobre os fatos, 

inclusive algumas com afirmações ofensivas à empresa no 

sentido de que seria apenas uma ferramenta para a prática 

dos crimes apurados pela “Lava Jato”; 

b) A sugestão em algumas acusações formuladas pelo Ministério 

Público Federal no sentido de que a SETE BRASIL teria sido 

criada para a prática de crimes; 

c) O fato de ter sido impedida de cumprir adequadamente os 

contratos firmados com a PETROBRAS; 

d) Perda de linha de crédito com o BNDES; 

e) Ter sido obrigada a pedir recuperação judicial. 

                                                           
4 STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag nº 1397460, Rel. Min. Raul Araújo, DJ. 

26/11/2015. Destaques nossos. 



 

              
 

 

  Como é evidente, estes fatos impactaram e impactam 

significativa e definitivamente no bom nome da empresa, 

caracterizando, pois, dano moral passível de indenização. 

 

 6.4.  Não há critérios concretos e parâmetros 

absolutos para a definição dos valores a serem fixados a 

título de danos morais, ficando a encargo do Poder Judiciário 

defini-lo. A jurisprudência apresenta alguns elementos que 

devem ser considerados pelo Magistrado quando da fixação do 

valor:  

 

“Na fixação da indenização a esse título, recomendável que 

o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente 

ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores e, 

ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, 

atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso”5. 

 

 6.5.  A aplicação destes parâmetros para o caso em 

tela evidencia que o montante a ser fixado a título de danos 

morais deve ser proporcional aos valores envolvidos nas 

contratações, porte da SETE BRASIL, da PETROBRAS e dos 

estaleiros, bem como pelos montantes dos valores pagos como 

propina. 

 

 6.6.  Assim sendo, respeitosamente requer-se seja 

fixada indenização mínima para reparação dos danos morais em 

montante equivalente ao valor apurado para os danos 

                                                           
5 STJ, 4ª Turma, REsp 228.244, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

DJ 17.12.1999. Destaques nossos. 



 

              
 

materiais, ou seja, USD 69.289.520,71 (sessenta e nove 

milhões, duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte 

dólares e setenta e um centavos de dólar norte americano). 

   Requer-se, sucessivamente, seja o valor da 

indenização por danos morais fixado segundo prudente 

arbítrio de Vossa Excelência. 

 

7. Os danos materiais mínimos. 

 

7.1.  Em relação aos danos materiais, os parâmetros 

para apuração dos prejuízos concretos suportados pela 

empresa podem ser extraídos da própria acusação do MPF. 

Segundo o parquet, o esquema criminoso teria consistido no 

pagamento de propinas dos Estaleiros para Ex-funcionários da 

Petrobras e SETE BRASIL (0,9% do valor dos contratos firmados 

com os Estaleiros) decorrentes dos pagamentos feitos pela 

ora peticionária aos Estaleiros. 

 

 7.2.  PAGAMENTO DE PROPINA: ainda, 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. 

   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, foi reiterada nos depoimentos já colhidos 

nos presentes autos e foi acatado por este MM. Juízo em 



 

              
 

sentenças proferidas em outras Ações Penais que também têm 

por objeto as contratações dos Estaleiros. 

 

 7.3.  Conforme exposto anteriormente, nas demais 

Ações Penais envolvendo a contratação dos Estaleiros pela 

SETE BRASIL deixou-se de fixar o valor da indenização mínima 

por não se ter os elementos concretos dos valores que haviam 

sido pagos. 

 

 7.4.  O principal objetivo da presente manifestação 

é suprir esta lacuna e fornecer ao Ministério Público Federal 

e a Vossa Excelência os elementos probatórios concretos 

acerca destes pagamentos e a apuração concreta do prejuízo 

suportado pela SETE BRASIL em decorrência da prática destes 

crimes. 

   Para tanto, apresenta-se a integralidade dos 

documentos contábeis e fiscais que comprovam os pagamentos 

de forma individualizada para cada um dos Estaleiros. 

Igualmente, apresentam-se os dados consolidados, montantes 

pagos e o correspondente prejuízo suportado pela empresa. 

 

 

 7.5.  Para facilitar a compreensão destes dados, 

apresenta-se abaixo quadro explicativo com as conclusões 

mais relevantes: 



 

              
 

 

 7.6.  Excelência, estes são os danos mínimos 

concretos que foram causados ao patrimônio da SETE BRASIL e 

que, portanto, devem ser reparados. 

   Logo, resta evidenciado o cumprimento do 

requisito legal para fixação da indenização mínima: 

 

“O STJ já decidiu que o juiz somente poderá fixar este valor 

se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos 

sofridos pela vítima em decorrência do crime. Dessa feita, 

é importante que o Ministério Público ou eventual assistente 

de acusação junte comprovantes dos danos causados pela 

infração para que o magistrado disponha de elementos para a 

fixação de que trata o art. 387, IV do CPP. Vale ressaltar, 

ainda, que o réu tem direito de se manifestar sobre 

documentos juntados e contraditar o valor pleiteado como 



 

              
 

indenização. Nesse sentido: STJ. 5ª Turma. REsp 1236070/RS, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/03/2012”6. 

 

8. A EFETIVAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS: FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA, 

PERDIMENTO, MULTA E PRODUTO DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. 

 

 8.1.  Como se sabe, a fixação de indenização mínima 

por meio de sentença (art. 387, IV, CPP) produz efeito de 

“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 

crime” (art. 91, I, CP) e representa título executivo 

judicial (art. 515, VI, do CPC), autorizando a parte lesada 

a obter a satisfação do seu direito perante o Juízo Cível. 

 

 8.2.  Todavia, respeitosamente entende-se que no 

caso ora em análise apenas a declaração e fixação da 

indenização mínima com posterior execução cível não será 

efetiva para a reparação dos danos suportados pela SETE BRASIL. 

   Isto porque, Excelência, inúmeros réus(desta 

Ação e de outras envolvendo a contratação das sondas pela 

SETE BRASIL) já firmaram acordo de colaboração premiada com 

devolução de valores ou estão com o seu patrimônio 

integralmente comprometido por medidas cautelares 

determinadas pelo Poder Judiciário.  

   Logo, é quase certo que qualquer execução 

cível contra estas pessoas será infrutífera. 

 

 8.3.  E foi justamente para evitar situações como 

esta que o ordenamento jurídico previu ferramentas para que 

as vítimas não fiquem desamparadas. Da mesma forma, o Poder 

Judiciário tem cada vez mais adotado no âmbito das ações 

                                                           
6 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Vade mecum de jurisprudência dizer o 

direito. 2ª ed. Salvador: JusPodium, 2017. p. 791. Destaques nossos. 



 

              
 

penais providências que assegurem o resultado prático e 

efetivo para reparação do prejuízo das vítimas, qual seja, 

destinação do produto do perdimento, multa e colaboração 

premiada para o ofendido.  

 

 8.4.  Quanto ao perdimento, o art. 91, II, do Código 

Penal, preceitua que: 

 

“Art. 91 - São efeitos da condenação: (...) 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do 

lesado ou de terceiro de boa-fé:  a) dos instrumentos do 

crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, 

uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto 

do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”. 

 

  Ou seja, “evidentemente, o produto do crime deverá 

ser restituído ao lesado ou ao terceiro de boa-fé”7, somente 

sendo direcionado à União na falta daqueles. 

 

 8.5.  O mesmo raciocínio é aplicado para a pena 

pecuniária de multa prevista no art. 45, §1º, do Código 

Penal: 

 

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo 

anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 

48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) 

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro 

à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada 

com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não 

inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 

                                                           
7 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 1: parte 

geral, arts. 1º a 120 do CP. São Paulo: Atlas, 2009. p. 336. 



 

              
 

(trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 

deduzido do montante de eventual condenação em ação de 

reparação civil, se coincidentes os beneficiários.” 

 

   Se houver parte lesada, tais valores devem 

obrigatoriamente ser a ele destinados: 

 

“(...) REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. DESTINAÇÃO DA PENA 

PECUNIÁRIA ALTERADA DE OFÍCIO. (...) A pena de prestação pecuniária 

substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser 

destinada à entidade lesada com a ação criminosa, nos termos 

do artigo 45, §1º do Código Penal”8. 

 

 8.6.  E outro não é o entendimento em relação aos 

valores recuperados em decorrência das colaborações 

premiadas. A Lei nº 12.850/2013 prevê como uma das exigências 

para a formalização das colaborações premiadas “a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 

infrações penais praticadas pela organização criminosa” 

(art. 4º, IV). 

  

 8.7.  Todavia, não há previsão expressa na referida 

Lei da destinação destes valores recuperados. Ao apreciar a 

questão, o saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal TEORI 

ZAVASCKI decidiu que deve ser aplicado por analogia ao 

direcionamento dos valores recuperados nas colaborações o 

previsto no já referido art. 91, II, do Código Penal. 

Consequentemente, entendeu que o valor deve ser devolvido ao 

lesado, na medida em que o direcionamento para a União 

somente ocorre em caráter excepcional quando não há lesado 

ou terceiro de boa-fé (autos de Petição nº 5.210/DF). 

                                                           
8 TRF3, 1ª Turma, ACR 00096810220004036102, Rel. Des. Hélio Nogueira, 

DJ. 28/03/2017. Destaques nossos. 



 

              
 

  A relevância da decisão justifica a longa 

reprodução: 

 



 

              
 

 

 8.8.  Esta decisão é de fundamental importância, na 

medida em que os seus fundamentos passaram a ser adotados em 

diversos outros casos, inclusive em decisões proferidas por 

este MM. Juízo. 

 

8.9.  Assim sendo, uma vez demonstrado que a SETE 

BRASIL é vítima do esquema criminoso e que os prejuízos foram 



 

              
 

por ela suportados, deve também a ela ser dirigida parcela 

dos valores recuperados nas colaborações premiadas firmadas 

com os responsáveis pela ocorrência destes danos. 

 

 8.10.  Além do mais, relevante ressaltar que 

providências semelhantes estão sendo adotadas em inúmeros 

outros processos em que a Petrobras foi admitida como 

assistente de acusação e vítima dos crimes, evidenciando que 

o pleito em tela é absolutamente legítimo. 

 

 8.11.  Destarte, requer-se seja determinado que 

o produto do perdimento dos bens dos réus, da multa a eles 

aplicada e dos valores obtidos com as colaborações premiadas 

firmadas com os envolvidos seja direcionada (ainda que 

parcialmente) aos cofres da SETE BRASIL. 

 

9. OS PREJUÍZOS TOTAIS SUPORTADOS PELA SETE BRASIL. 

 

 9.1.  Por fim, importante ressaltar que os valores 

acima fixados foram apresentados apenas para fins de 

cumprimento da exigência legal de demonstração concreta e 

parâmetros para delimitação do valor mínimo da indenização. 

 

 9.2.  O art. 387, IV, do CPP, é claro em estabelecer 

que “o juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) fixará 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 

   Na mesma linha, o art. 63 do Código de 

Processo Penal preceitua que: 

 



 

              
 

“Art. 63.  Transitada em julgado a sentença condenatória, 

poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o 

efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante 

legal ou seus herdeiros. 

Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença 

condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor 

fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste 

Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano 

efetivamente sofrido”. 

 

 9.3.  Ou seja, o “Código de Processo Penal deixa 

bem claro o direito do ofendido de pleitear diretamente no 

juízo cível a reparação do dano, independentemente de haver 

sentença condenatória com trânsito em julgado, o que 

demonstra sem equívoco a separação da jurisdição. Pode 

ocorre, portanto, duplicidade de ações discutindo o mesmo 

fato, embora em searas diferentes: uma, no juízo penal; 

outra, na órbita civil”9. 

 

 9.4.  Aliás, o fato de a fixação de indenização 

mínima em ação penal não representar quitação ou limitação 

para a busca do ressarcimento integral em outra esfera já 

foi esclarecido pelo Desembargador 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 quando admitiram o ingresso da 

SETE BRASIL como assistente do MPF. 

   Conforme decidido naqueles autos: 

 

“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 

                                                           
9 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. 

Rio de Janeiro, 2018. p. 342. Destaques nossos. 



 

              
 

possibilidade de repercussão da sentença penal condenatória 

no âmbito cível, a teor da autorização contida no art. 63 do 

Código de Processo Penal”. 

 

 9.5.  Tais ressalvas são apresentadas para 

registrar com veemência que os danos que foram suportados 

pela SETE BRASIL foram muito superiores aos parâmetros já 

estabelecidos nas ações penais (0,9% decorrente de propina) 

e que agora são quantificados pela empresa prejudicada.  

    

 9.6.  Logo, a devolução de 0,9% correspondente ao 

valor da propina e o dano moral equivalente não podem em 

hipótese alguma ser entendidos como exaustivos para 

reparação dos danos sofridos pela Companhia.  

Isto porque a incapacidade de pagamento hoje 

enfrentada pela empresa (endividada em aproximadamente 5 

bilhões de dólares americanos junto à credores financeiros 

– não considerando os estaleiros) e de retorno do capital 

investido pelos seus acionistas, incluindo fundos de pensão 

(de aproximadamente 8 bilhões de reais) é decorrência direta 

da existência do esquema ilícito do qual os estaleiros 

fizeram parte. 

Dessa forma, mesmo com a indicação e eventual 

devolução do valor correspondente a 0,9% e do dano moral 

estimado por este MM. Juízo, a Companhia resguarda o direito 

de buscar por todos os meios legítimos a reparação integral 

dos danos nas esferas cíveis e arbitrais, caso assim deseje. 

  

10. PEDIDOS. 

 

 10.1.  Diante do exposto, respeitosamente 

requer seja determinada a intimação do Ministério Público 



 

              
 

Federal, da Petrobras e dos réus para que tomem ciência da 

presente manifestação e documentos, assegurando-se, assim, 

o contraditório e ampla defesa. 

 

 10.2.  Requer-se, ainda, seja reconhecido em 

definitivo a qualidade de assistente de acusação da SETE 

BRASIL, na medida em que foi constituída para fins lícitos e 

foi vítima do esquema criminoso praticado pelos réus. 

 

 10.3.  Outrossim, requer-se, nos termos do art. 

387, IV, do CPP, seja fixado valor mínimo para reparação dos 

danos causados à SETE BRASIL nos seguintes montantes:  

 

a) Dano material (correspondente ao valor da 

propina de 0,9% do valor pago aos Estaleiros): USD 

USD 69.289.520,71 (sessenta e nove milhões, 

duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte 

dólares e setenta e um centavos de dólar norte 

americano), devidamente corrigidos segundo os 

parâmetros legais; 

 

b) Dano moral: USD 69.289.520,71 (sessenta e nove 

milhões, duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos 

e vinte dólares e setenta e um centavos de dólar 

norte americano), equivalente ao valor apurado a 

título de dano material ou, na remota hipótese de 

não acolhimento desse parâmetro, seja fixado valor 

segundo o prudente arbítrio de Vossa Excelência. 

 

 10.4.  Por fim, requer-se seja determinado que 

o produto do perdimento dos bens dos réus, da multa a eles 

aplicada e dos valores obtidos com as colaborações premiadas 



 

              
 

firmadas com os envolvidos seja direcionada (ainda que 

parcialmente) aos cofres da SETE BRASIL. 

 

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

Curitiba, 16 de julho 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 

 


