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Representação criminal n° 5000771-31.2016.404.7000 

 

ENSCO DEEPWATER USA, INC., por seus advogados, nos autos do 

procedimento em referência, vem à presença de V. Exa. expor e requerer o que 

segue. 

 

No último dia 5 de maio, a peticionária tomou conhecimento de uma 

petição protocolada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS requerendo o 

“acesso a eventuais termos” de depoimento prestados pelo Sr. NESTOR CUÑAT 

CERVERÓ em sua delação premiada, que versem sobre a “contratação do navio 

sonda DS-5 PRIDE/ENSCO”, bem como “os respectivos anexos e documentos 

fornecidos” (cf. fls. 2 do doc. anexo). 

 

Tal pedido se daria no interesse da defesa da companhia brasileira em 

processo arbitral iniciado pela requerente por conta do rompimento unilateral de 

contrato até enta vigente entre as partes (fls. 3 do doc. anexo).  
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MM. Juiz, a peticionária sabe que o acordo de delação premiada é 

confidencial e que seu sigilo é levantado no recebimento de respectiva denúncia1. 

Entretanto, caso tais depoimentos realmente existam e sejam franqueados 

somente à Petrobras, ter-se-ia configurada evidente afronta ao princípio da 

paridade de armas.  

 

Deste modo, é a presente para requerer, conforme estabelecem o art. 7º, 

XIII, da Lei nº 8.906/94 e a Súmula Vinculante nº 14 da Suprema Corte, vista e 

extração de cópia integral dos depoimentos prestado pelo Sr. NESTOR CUÑAT 

CERVERÓ que versem sobre a peticionária e/ou a sonda DS-5, assim como de 

qualquer procedimento advindo do acordo de colaboração mencionado, além de 

todos seus eventuais desdobramentos, anexos, apensos, mídias eletrônicas e 

quaisquer elementos de provas relacionados à “Operação Lava-Jato” em que seu 

nome tenha sido mencionado ou que diga respeito, direta ou indiretamente, a ele.  

 

Por fim, considerando que a desavença comercial entre a peticionária e a 

PETROBRAS está sendo decidida arbitralmente, com a confidencialidade que é 

inerente a esse tipo de procedimento, requer a manutenção o do sigilo do presente 

procedimento. 

 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo para Curitiba, 18 de maio de 2016. 

 

 

 
ARTHUR SODRÉ PRADO 

OAB/SP 270.849 

THIAGO DINIZ BARBOSA NICOLAI 
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P:/ensco-jfpr-vista2 

                                              
1
. Cf. art. 7º, § 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013. 
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