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I Teor essencial da consulta e quesitos formulados.

Consulta-nos a Marítima Petróleo e Engenharia Ltda. a respeito de uma série de questões referentes
à demanda em curso junto à jurisdição inglesa, podendo ser elas resumidas à possibilidade de,
concomitantemente, instaurar-se demanda perante juízo ou tribunal brasileiro e qual seria a lei
aplicável a contratos e demais situações jurídicas obrigacionais advindas do relacionamento
comercial entre ela e a Petrobrás e a Braspetro, sua subsidiária integral no exterior. Objetiva a
consulente, fundamentalmente, esclarecer estas questões por meio deste parecer, cujos quesitos
vêm assim formulados.

a) É possível à Marítima, invocando seu direito à tutela jurisdicional brasileira, as diferenças de
sistema jurídico e jurisdicional e a impossibilidade de continuar suportando custos elevadíssimos
para perseguir seus direitos em Londres, bem como seu crédito já exeqüível provisoriamente contra
a Petrobrás em valor muito superior às eventuais responsabilidades que ela ou as cedentes possam
ter que suportar em face das discussões de crédito/débito relativos às plataformas P-36, P-38 e
P-40, ingressar com ação judicial na justiça brasileira, utilizando as regras e princípios da lei
brasileira, requerendo

i) a tutela antecipada para impedir que a Petrobrás, por si ou sua subsidiária integral Brasoil, requeira
providências de liquidação das cedentes e cobrança dos créditos provisórios estabelecidos pela
justiça de Londres em decorrência das plataformas P-36, P-38 e P-40 enquanto não definidos por
trânsito em julgado os valores que a ela Marítima sejam devidos em fase de confirmação (ou não)
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como enquanto não apurados e definidos por sentença, no
sistema processual brasileiro, se há ou não crédito ou débito das cedentes, na avaliação global da
situação jurídica e econômica de construção e serviços nas plataformas P-36, P-38 e P-40?

b) É possível à Justiça Brasileira, considerando tudo que se mencionou acima, mesmo com as
decisões inglesas (que, porém, nem são definitivas, nem foram homologadas pelo Superior Tribunal
de Justiça), decidir e apurar, à luz dos fatos e do direito brasileiro, sobre a postulação da Marítima
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