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Cuidam os autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2010, nas obras de 
implantação da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de 

Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), todas do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

2. Os seguintes indícios de irregularidade foram identificados durante a fiscalização de 2010: 

(i) sobrepreço; (ii) contratação direta irregular; e (iii) adoção de regime de execução contratual 
inadequado ou antieconômico. 

3. As conclusões da auditoria foram apreciadas mediante o Acórdão 2.537/2010-TCU-
Plenário (peça 2, p. 78-80). Essa decisão determinou a realização de oitivas das empresas e audiência 
dos responsáveis pelas irregularidades. Posteriormente, estes autos foram sobrestados, dado que os 

exames a serem empreendidos dependiam da decisão de mérito do TC 006.810/2011 – 0, que tratou da 
análise da regularidade do critério de aceitabilidade de preços adotado pela Petrobras em suas 

contratações (faixa -15%/+20%), o que ocorreu com o advento do Acórdão 571/2013-TCU-Plenário. 

4. O transcurso de tempo motivou a necessidade de atualização de dados da obra, a fim de 
formular as propostas de mérito dos achados de 2010, haja vista os contratos auditados terem sofrido 

significativas alterações contratuais, com possibilidade até mesmo de serem rescindidos, em que pese 
o elevado estágio de execução, em razão de a Petrobras ter aventado a possibilidade de postergar as 

obras de conclusão do Comperj. 

5. Ademais, as mesmas relações contratuais estão sendo investigadas no âmbito da operação 
Lava Jato, com fortes indícios de que essas obras foram alvo do cartel de empreiteiras que atuou em 

conluio com dirigentes da Petrobras, de modo a frustrar o caráter competitivo dos procedimentos 
licitatórios e obter vantagens ilícitas. 

6. Diante dessas circunstâncias, a SeinfraPetróleo considerou oportuno realizar inspeção a 
fim de reavaliar as análises de preço, inspecionar o andamento das negociações das possíveis rescisões 
contratuais em curso e coligir informações necessárias ao deslinde de mérito das demais 

irregularidades no presente processo. 

7. A unidade técnica realizou a inspeção mediante delegação de competência deste Relator. O 

escopo do trabalho contou com procedimentos para saneamento dos autos, bem como o exame do 
Contrato 0800.0060702.10-2, cujo objeto é a implantação da Unidade de Hidrotratamento de 
Destilados Médios (UHDT), firmado com o consórcio das empresas Construtora Queiroz Galvão S/A, 

Iesa Óleo e Gás S/A e Galvão Engenharia S/A. 

8. Observa-se que, apesar de sua relevante materialidade (quase R$ 1 bilhão a preços 

originais), não fez parte do escopo inicial deste Relatório de Auditoria, pois seu procedimento 
licitatório ocorreu simultaneamente à fiscalização originária, o que impossibilitou a análise naquele 
momento. A inclusão foi oportuna porque até a presente data, esse contrato não havia sido objeto de 

análises de preço, não obstante se encontrar na mesma situação de risco de envolvimento nas condutas 
investigadas pela Operação Lava Jato. 

9. Transcrevo as conclusões da novel fiscalização (peça 112), a qual contou com a anuência 
do corpo diretivo da entidade: 

I. Apresentação 

1. A deliberação que ensejou a presente fiscalização foi a autorização da inspeção pelo Secretário 
da Unidade Técnica por delegação de competência conferida pelo Exmo. Ministro Relator Vital do 
Rêgo. Os objetivos desenhados para a inspeção foram: empreender nova avaliação nos preços 
contratuais, acompanhar o andamento de eventuais rescisões e coligir informações necessárias ao 
deslinde de mérito do presente processo. 
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2. A proposta de reavaliar os preços das unidades de processo do Comperj está em sintonia com as 
ações que foram empreendidas pela Unidade Técnica em relação a outros processos de fiscalização 
em que se avalia a regularidade de empreendimentos de refino, como Refinaria Presidente Getúlio 
Vargas-Repar (TC 010.546/2009-4), Refinaria Abreu e Lima-Rnest (TC 004.025/2011-3) e 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro-Comperj (TC 000.805/2015-7). 

3. A principal motivação para se promover uma reanálise nos preços contratuais decorre das 
revelações apontadas no âmbito da Operação Lava-Jato, em que se descortinou um esquema de 
fraudes e desvios em contratações de obras nas referidas refinarias. 

4. Além dos contratos que já eram objetos do presente processo, propôs-se ainda na inspeção 
avaliar mais um contrato que não figurava originalmente como objeto; trata-se da obra da Unidade 
de Hidrotratamento de Destilados Médios-UHDT. Essa unidade, junto com a Unidade de 
Destilação Atmosférica e a Vácuo-UDAV, a Unidade de Coqueamento Retardado-UCR e a 
Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico- CC, compõem o núcleo das unidades de processamento 
de óleo bruto da refinaria do Comperj. O contrato da UHDT é materialmente relevante 
(R$ 977.814.500,00) e a empresa contratada para a execução (Alusa Engenharia) foi citada na 
Operação Lava-Jato, assim, perfazem-se os critérios de relevância e criticidade necessários para 
justificar a inclusão do contrato na presente inspeção. 

5. Por fim, foi atualizada a situação dos achados de contratação direta irregular e adoção de regime 
inadequado ou antieconômico, apontados na fiscalização originária. Não foi possível o deslinde 
meritório nessa fase processual, dado que a interconexão com o achado de sobrepreço contratual 
poderá alterar o mérito desses achados, conforme será explanado posteriormente. 

I.1. Importância socioeconômica 

6. O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj fez parte do programa de aceleração do 
crescimento – PAC e buscava ampliar a capacidade instalada de refino do petróleo nacional. 

7. Em seu pico, a obra contou com o efetivo de 30 mil funcionários. Hoje as obras do primeiro 
trem de refino do Complexo estão cerca de 85% concluídas, no entanto, dadas as limitações 
orçamentárias pelas quais passa a Petrobras, a obra será suspensa até 2019. A primeira etapa (trem 
1) permitiria o processamento de 165 mil barris de petróleo por dia, com a produção de óleo diesel, 
nafta petroquímica, querosene de aviação, coque e GLP (gás de cozinha). 

8. Foi necessário o aprimoramento da infraestrutura local para a execução das obras, como a 
construção de vias de acesso, emissários de efluentes, adutoras, dutovias, linhas de transmissão e a 
infraestrutura das cidades ao entorno para o alojamento de trabalhadores. 

9. Além do trem 1 da refinaria, integra o Comperj as unidades de processamento de gás natural 
(UPGN), que estão sendo construídas para receber a carga proveniente da chamada Rota III – um 
gasoduto marítimo que escoará o gás natural extraído em conjunto com o óleo do pré-sal. Por 
restrições ambientais, esse gás não pode ser queimado na plataforma de produção, em alto mar, 
tornando obrigatório o escoamento do gás para o continente e seu processamento. Por esse motivo, 
essas unidades integrantes do Comperj são essenciais à continuidade da exploração do óleo nos 
campos do pré-sal e, em que pese a limitação orçamentária, não sofreram restrição de recursos e 
seguem em andamento. 

10.Com as significativas mudanças ocorridas no Comperj, sua importância socioeconômica foi 
também drasticamente afetada. Antes se previa a construção de um complexo capaz de produzir 
diversos petroquímicos, no qual se instalariam diversas indústrias de transformação. Reduzida 
apenas a uma refinaria de petróleo, atendendo apenas ao mercado de combustíveis, e a unidades de 
processamento de gás natural. 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que originou o trabalho 

11.Em cumprimento ao Despacho de 28/8/2015 da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de 
Petróleo, Gás Natural e Mineração (peça 69), realizou-se inspeção na Petróleo Brasileiro S.A. no 
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período compreendido entre 31/8/2015 e 25/9/2015. 

12.As razões que motivaram esta fiscalização foram a oportunidade e a conveniência de reavaliar 
as análises de preços empreendidas inicialmente na auditoria efetuada em 2010, em virtude de 
novas informações reveladas pela Operação Lava-Jato, em curso na Polícia Federal. Além disso, 
havia informações de que os contratos em tela estavam sendo rescindidos, o que motivou a 
verificação do andamento das negociações das rescisões. Por fim, também se objetivou coligir 
informações atualizadas sobre o empreendimento, de modo a auxiliar a apreciação conclusiva do 
presente processo. 

II.2. Visão geral do objeto  

13.O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) está em construção no Município de 
Itaboraí-RJ, ocupando uma área total de 45 km². Esse empreendimento vem sendo desenvolvido 
pelas Diretorias de Abastecimento e de Engenharia, Tecnologia e Materiais da Petrobras.  

14.Com justificativa nas mudanças ocorridas no mercado internacional de petroquímicos, 
decorrentes do sucesso norte-americano na exploração do gás de folhelho, nas descobertas e no 
desenvolvimento dos campos de petróleo no Pré-Sal e no aquecimento da demanda interna de 
combustíveis, a Petrobras alterou as diretrizes do Projeto Comperj, em 2010, que passou a ser 
tratado como um Programa, a ser implantado em três etapas. 

15.A primeira etapa construtiva do Programa Comperj correspondia à construção do Trem 1 da 
refinaria e ao conjunto de obras ancilares necessárias para sua operacionalização. Na segunda 
etapa, seriam construídas parte das unidades petroquímicas (1ª geração) e, na terceira etapa, o 
restante das unidades petroquímicas (2ª geração) e o Trem 2 da refinaria. 

16.No presente relatório, são tratadas especificamente as unidades de processo do Trem 1 do 
Comperj: UDAV, UHCC, UCR e UHDT, que representam as quatro unidades básicas para o 
processamento de óleo da refinaria. Essas unidades foram licitadas a partir do fim de 2009 e 
tiveram suas obras iniciadas em 2010. 

17.A situação atual das obras do Trem 1 do Comperj apresentavam um avanço físico da ordem de 
85%; entretanto, devido a restrições de caixa vividas pela Petrobras e conforme o Plano de 
Negócios e Gestão de 2015-2019, as obras do Trem 1 seriam suspensas. Ainda segundo o PNG 
2015-2019, as obras somente serão retomadas em 2019, postergando-se para 2021 a conclusão do 
Trem 1. Enquanto as demais etapas saíram dos planos de investimentos da estatal. 

18.As informações preliminares divulgadas pela imprensa sobre o PNG 2016-2020 indicam o plano 
da Petrobras de buscar parceiros para conclusão das obras do Trem 1 do Comperj, porém o 
detalhamento desse planejamento será divulgado posteriormente pela Companhia. 

19.Em relação ao andamento dos contratos objeto destes autos, verificou-se que a obra da Unidade 
de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) foi suspensa e o contrato foi rescindido, enquanto as 
obras das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), a Unidade de Hidrotratamento 
de Destilados (UHDT) e a Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) estavam em andamento, 
porém em ritmo lento. Segundo informado à equipe de auditoria, as atividades em curso nessas 
obras limitam-se a concluir adequações tidas como essenciais para reduzir os prejuízos com 
deterioração e reduzir os custos com hibernação das unidades. 

II.3. Objetivo e questões de auditoria  

20.A presente auditoria teve por objetivo a fiscalização dos contratos das unidades de processo do 
Comperj (UCR, UDAV, UHCC e UHDT) verificando a situação atual das obras e a aderência dos 
contratos aos referenciais de preços de mercado. 

21.A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo 
aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: 

a) Questão 1: Os preços iniciais dos serviços estão de acordo com os valores de mercado? 

b) Questão 2: Os valores dos aditivos são aderentes aos valores dos referenciais de mercado? 

c) Questão 3: As medidas adotadas pela administração para rescisão dos contratos atendem aos 
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requisitos legais? 

22.Nesse sentido, foi encaminhado Ofício de Requisição à Companhia solicitando informações 
sobre o andamento das negociações de rescisão contratual e sobre as negociações de termos 
aditivos. 

23.Em relação às rescisões contratuais foi informado que o contrato da UHCC já teria sido 
rescindido e a empresa desmobilizada, interrompendo as atividades sem a conclusão das obras. Já 
nos contratos da UDAV, UHDT e UCR, a Petrobras negociou junto aos consórcios contratados a 
continuidade das obras até o término de determinadas atividades imprescindíveis para redução de 
despesas de hibernação, evitando maiores prejuízos e necessidade de retrabalhos quando as obras 
forem retomadas. 

24.Assim, à época do encerramento dos trabalhos de campo, esses contratos ainda estavam 
vigentes e em andamento, havendo previsão de rescisões e paralisações das obras até o fim de 
2015, à exceção do contrato da UHCC já rescindido. Entretanto, a avaliação das condições em que 
se deram as rescisões não puderam ser avaliadas, pois os termos finais ainda estavam em 
negociação entre as partes. 

25.Em relação à análise dos aditivos, identificaram-se riscos relevantes que implicaram a 
necessidade de aprofundamento dos exames, contudo, dada a ausência de informações adequadas 
de preços de parcela significativa dos itens contratuais, notadamente de equipamentos, e 
considerando a sinalização da Justiça Federal de compartilhar informações da Operação Lava-Jato, 
entendeu-se oportuno que uma avaliação minudente desses aditivos seja realizada no âmbito das 
respectivas tomadas de contas especiais que estão sendo propostas neste relatório. Assim, com 
novos dados compartilhados, poder-se-á alcançar um espaço amostral ainda mais representativo 
para análise. 

II.4. Metodologia utilizada  

26.Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de 
Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU 168, 
de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade 
estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex 26, de 19 de outubro de 2009). 

27.De maneira geral foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

27.1. Análise documental; 

27.2. Conferência de cálculos; e, 

27.3. Comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina; 

28.Além disso, aplicou-se metodologia de análise de preços dos contratos que leva em conta os 
Demonstrativos de Formação de Preços (DFP) apresentados pelas empreiteiras contratadas. Tal 
metodologia segue descrita no achado III.1. 

II.5. Limitações inerentes à auditoria  

29.A auditoria enfrentou limitações no curso dos trabalhos que determinaram a profundidade e a 
abrangência dos exames realizados. Porém, sem prejuízo às conclusões obtidas no trabalho, seu 
principal efeito relaciona-se com o cálculo do sobrepreço contratual. 

30.Parcela relevante dos DFP dos quatro contratos analisados refere-se ao fornecimento de bens e 
equipamentos para esses é notória a inexistência de referenciais de mercado, dado que são itens de 
aplicação restrita às obras de unidades industriais. 

31.Acrescenta-se ao rol de limitações de auditoria, a inadequação dos modelos de DFP exigidos 
pela Petrobras as suas propensas contratantes, nesse caso, o agravante é a análise de quatro 
contratos e cada um deles apresenta DFP com variações quanto a qualidade e quantidade de 
informações disponíveis. Alguns apresentaram maior nível de detalhamento, enquanto outros 
trazem informações sobre os orçamentos de forma generalista, obstando a comparação dos itens 
orçamentários com os referenciais de mercado disponíveis. 
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32.Situação agrava-se ao adentrar nas análises dos aditivos contratuais, observa-se a falta de 
padronização para as planilhas dos aditivos, que na maioria das vezes, são DFP completos sem 
correlação com os DFP originais. E como cada contrato possui diversos aditivos, a aplicação de 
teste de auditoria padronizados acaba inviabilizado, sendo necessária a utilização de soluções 
pontuais para cada aditivo. 

33.Com o objetivo de contornar tais limitações, valeu-se na auditoria de informações sobre 
referenciais orçamentários de fontes diversas, como aquelas obtidas em outros processos de 
fiscalização e de informações compartilhadas da Operação Lava-Jato. 

34.Feito o presente registro, insta expor que os resultados das análises empreendidas nestes 
trabalhos são contundentes e suficientes para a abertura de tomada de contas especial, para que 
nesse novo processo se possa integrar o conjunto probatório com as lacunas de informações não 
obtidas nesta fiscalização, de modo a identificar todos os responsáveis pelas condutas irregulares e 
quantificar de modo preciso o dano decorrente. 

II.6. Volume de recursos fiscalizados  

35.O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 977.814.500,00, referente ao 
valor inicial do contrato da UHDT. Conforme a Portaria Normativa TCU 222, de 10 de outubro de 
2003, como os demais contratos já foram fiscalizados em 2010, os valores daqueles contratos já 
foram computados como VRF na fiscalização originária. 

II.7. Benefícios estimados da fiscalização 

36.Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a potencial redução de 
valores contratuais, sendo o total dos benefícios quantificáveis desta auditoria da ordem de R$ 544 
milhões, distribuídos conforme demonstra Tabela 1, a seguir. 

Tabela 1 – Benefícios Quantificáve is 

Contrato Sobrepreço (R$) 
0800.0056801.10.2 – UDAV 79.769.676,96 

0800.0057282.10.2 – UCR 260.536.618,39 

0800.0060702.10-2 – UHDT 99.311.296,73 
0858.0056936.10.2 – UHCC 104.388.883,35 

II.8. Histórico Processual 

37.O processo em curso iniciou-se com auditoria (Fiscalis 215/2010) realizada no âmbito do 
Fiscobras/2010 nas obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), 
localizado no Município de Itaboraí/RJ. Os objetos da fiscalização foram os contratos de três 
unidades de processamento de óleo do Comperj: UDAV, UCR e UHCC. O contrato da UHDT não 
figurou como objeto da fiscalização originária devido a atraso em sua contratação. Porém, devido a 
sua expressiva materialidade, relevância e similar criticidade aos já analisados, esse contrato pôde 
ser oportunamente incluído no escopo da presente fiscalização. 

38.O escopo de cada um dos contratos abrange o detalhamento do projeto, o fornecimento de bens, 
a construção civil, a montagem eletromecânica e o comissionamento das unidades de processo. A 
Tabela 2, abaixo, traz os valores contratados e os valores de aditivos pactuados até a data de 
conclusão dos trabalhos de campo desses contratos. 

Tabela 2 – Lista de Contratos das unidades de processo do Comperj e Aditivos  

Contrato Valor Inicial (R$) Aditivos (R$) 

0800.0056801.10.2 – UDAV 1.115.000.000,00 365.239.712,74 

0800.0057282.10.2 – UCR 1.938.191.350,00 688.054.188,89 

0800.0060702.10-2 – UHDT 977.814.500,00 448.399.827,34 

0858.0056936.10.2 – UHCC 1.460.859.527,26 769.303.055,88 

39. À exceção do contrato da UHDT, os demais contratos listados na Tabela 2 foram objeto de 
análise no âmbito do Fiscobras 2010 (peça 2), ocasião em que foram suscitadas as irregularidades 
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de sobrepreço contratual em dois deles (UDAV e UCR), de contratação direta irregular (UCR) e de 
adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico (UDAV, UHCC e UCR). 

40. Como explícito na fiscalização originária, foi realizada a análise de preço das contratações das 
unidades UCR, UHCC e UDAV, sendo constatado sobrepreço na UCR (R$ 355,41 milhões) e na 
UDAV (R$ 241,28 milhões), enquanto que na UHCC não foi constatado sobrepreço (peça 2, p. 6-
48). 

41.À época, a metodologia aplicada na análise de preço consistiu na comparação dos preços 
dispostos nas estimativas de custos da Petrobras com referenciais de mercado. Quando se 
constatavam diferenças, promoviam-se os ajustes na estimativa, limitando os preços aos 
paradigmas de mercado. Isso feito, a essa estimativa ajustada era incluído o limite superior da faixa 
de aceitabilidade de preços (+20%), à exceção de itens em que a equipe entendeu não ser cabível, a 
exemplo dos itens de Quantidade Determinada (QD), cujo conceito será explicado adiante. 

42. Também foi constatada a contratação irregular por dispensa de licitação, especificamente para o 
contrato da UCR. Os fatos indicam que a dispensa foi precedida por dois convites, nos quais as 
propostas das licitantes situaram-se acima da margem aceitável de preços da Petrobras, e, portanto, 
foram desclassificadas, resultando em contratação direta por dispensa de licitação. 

43. No caso, ao iniciar as negociações diretas, as cláusulas contratuais foram substancialmente 
flexibilizadas e permitiu-se ampla margem de negociação junto ao consórcio que terminou 
contratado. Frente ao quadro exposto, entendeu-se que o contrato fruto da dispensa de licitação 
diferia substancialmente daqueles apresentados nos convites, de tal forma que o objeto teria sido 
significativamente alterado, o que ensejaria a realização de novo certame licitatório. 

44.O terceiro achado tratou da adoção de regime inadequado ou antieconômico de execução 
contratual. A Petrobras adotou em seus contratos cláusulas de Quantidades Determinadas (QD). 
Trata-se de uma lista de itens – estrutura metálica, estacas e outros – que são medidos de forma 
análoga a itens de serviço de preços unitários. A justificativa exposta pela estatal para estatuir tais 
cláusulas contratuais era proteger os fornecedores (contratadas) ante possível variação de 
quantidades em itens do contrato, assegurando ressarcimento das diferenças caso houvesse 
aumentos de quantitativos na fase de detalhamento do projeto. Dessa forma, o risco de aumento das 
quantidades seria assumido pela Petrobras, diminuindo-se, a princípio, a incerteza de projeto para 
as licitantes, o que, potencialmente, permitiria a oferta de propostas iniciais mais módicas na 
licitação. 

45.No entanto, foi apontado no relatório de auditoria que essa cláusula de quantidade determinada 
(ou quantidade garantida) não é adequada ao regime de execução contratual de preço global, pois 
ensejam contratos com valores indeterminados em determinados itens da planilha orçamentária e 
ocasionariam elevado potencial da prática de “jogo de planilha”. 

46.O relatório de auditoria foi submetido ao exame do Plenário do Tribunal de Contas da União e 
este prolatou o Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário acolhendo as propostas de realização de oitivas 
das empresas e audiências dos responsáveis para os três achados. 

47. Na mesma época, o TCU iniciou o TC 006.810/2011-0, que tratou da análise da regularidade 
do critério de aceitabilidade de preços adotado pela Petrobras em suas contratações (faixa -
15%/+20%). Esse processo, concluído em 2013, teria impacto direto no deslinde de mérito dos 
achados de sobrepreço e de regime de execução antieconômico. 

48.Em seguida, a partir de março de 2014, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal 
descortinaram a Operação Lava-Jato, um esquema de corrupção relativo a formação de cartel entre 
as principais construtoras do país no afã de burlar o caráter competitivo de grandes licitações de 
obras de refino realizadas pela Petrobras, com participação de importantes gestores da Companhia. 
As obras do Comperj estão no bojo dessa investigação. 

49. Com a novas informações, vislumbrou-se a necessidade de revisitar as análises de preços do 
contrato, utilizando-se da metodologia de análise do DFP. 

50. Apresentado o histórico processual, cumpre relatar em seguida o achado III.1 relativo à 
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reavaliação da análise de preços dos contratos, empreendida na inspeção. 

III. Achados de auditoria  

III.1. Sobrepreço em virtude de preços superiores aos de mercado 

III.1.1 Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C)  

51.  Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - O indício de 
irregularidade atende à conceituação de irregularidade grave contida no inciso VI, do § 1º, do art. 
112, da Lei 13.080/2015. Em que pese os atos e fatos imputados serem materialmente relevantes 
em relação ao valor contratado, apresentem potencialidade de ocasionar prejuízo ao erário e 
configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais, as obras as quais o achado 
refere-se já estão paralisadas e os contratos rescindidos, além do que, o elevado grau de execução 
financeira dos mesmos tornaria a medida de interrupção do fluxo financeiro ineficaz. 

52. Este primeiro achado trata da reavaliação das análises de preços das obras das unidades de 
processo do Comperj, agora com base nos respectivos Demonstrativos de Formação de Preços 
(DFPs) apresentados pelas empreiteiras contratadas. O indício de sobrepreço apurado nos quatro 
contratos, em conjunto, alcança o montante de R$ 544 milhões. Além desse sobrepreço, será 
abordada no presente achado a possível ocorrência de fraudes nas licitações para contratar a 
execução das obras do Comperj. Isso porque há interconexão dos fatos com os resultados das 
análises, como se verá adiante. 

53. Os objetos em que se constatou o indício de sobrepreço são os contratos das unidades de 
processamento de óleo do Comperj já mencionados: UDAV, UCR, UHCC e UHDT. A Tabela 3, 
abaixo, sintetiza as informações sobre os contratos, valores, aditivos e o resultado final da nova 
análise de preços empreendida nesta inspeção. 

Tabela 3 – Contratos, aditivos e sobrepreço apurado na presente inspeção 

Contrato Valor Inicial 

(R$) 

Aditivos (R$) Sobrepreço 

(R$) 

0800.0056801.10.2 – 
UDAV 

1.115.000.000,00 365.239.712,74 79.769.676,96 

0800.0057282.10.2 – 
UCR 

1.938.191.350,00 688.054.188,89 260.536.618,39 

0800.0060702.10-2 – 
UHDT 

977.814.500,00 448.399.827,34 99.311.296,73 

0858.0056936.10.2 – 
UHCC 

1.460.859.527,26. 769.303.055,88 104.388.883,35 

54. Cumpre registrar que tal reavaliação segue o padrão procedimental adotado pela unidade 
técnica nos TC 004.025/2011-3, TC 010.546/2009-4, TC 000.805/2015-7 (UCR/Rnest, Repar e 
CDPU/Comperj, respectivamente), processos cujos objetos guardam estrita similaridade com o 
caso em tela e passaram por reanálises de adequabilidade de preços, em que se utilizou o DFP 
contratual como base comparativa em substituição à análise feita sobre a estimativa de custos da 
Petrobras. Importante destacar que o sobrepreço apurado decorre exclusivamente dos valores 
originais do DFP, sem aditivos. 

55.Os mencionados processos foram apreciados pelo TCU, respectivamente, por meio dos 
Acórdãos 1.990/2015, 2.163/2015 e 3.343/2015, todos do Plenário do TCU, nos quais foram 
acolhidas as propostas de conversão dos processos em tomadas de contas especiais, com 
fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, tendo em vista os indícios de existência de sobrepreço 
verificados a partir da comparação dos DFP das contratadas com os referenciais hodiernamente 
utilizados nas análises de preços, metodologia também aqui utilizada. 

56. Em tempo, o Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) é o documento apresentado pelas 
licitantes como forma de demonstrar a composição de seus preços nas licitações de obras realizadas 
pela Petrobras, e constitui parte integrante dos contratos de obras firmados pela Companhia. 

57. Cabe tecer alguns comentários sobre a metodologia empregada na fiscalização originária, 
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Fiscobras 2010, para em seguida esclarecer os pontos da nova metodologia empregada, de modo a 
esclarecer as principais divergências entre os métodos. 

58. Em 2010, a equipe de auditoria analisou a adequabilidade dos preços unitários dos itens da 
Estimativa de Custos da Petrobras, que é o orçamento base da administração, aos referenciais de 
mercado. Os referenciais utilizados à época foram Data Folha, Sinapi, Cadterc e Abemi. Ao se 
deparar com preços de insumos e serviços superiores aos referenciais de mercado, esses preços 
eram limitados aos referenciais de mercado, obtendo-se, assim, uma estimativa ajustada aos 
referenciais. 

59.A Petrobras utiliza em suas contratações a prática de incluir uma faixa que varia de -15% a 
+20% de sua Estimativa de Custos como critério de aceitabilidade de preços, como forma de 
precificar riscos e incertezas dos projetos. Frente a essa prática, após realizar os ajustes na 
estimativa, a equipe, de modo conservador, incluiu o percentual de +20% à estimativa ajustada, 
sem questionar sua adequabilidade ao caso concreto (de acordo com as normas internacionais 
citadas como pressupostos do método, a faixa de variação depende do grau de maturidade dos 
projetos). 

60. Entretanto, a equipe de auditoria decidiu por conferir tratamento diferenciado aos itens de 
Quantidades Determinadas (QD) por entender que sobre eles não deveria incidir a faixa de 
aceitação, exatamente pela inexistência de riscos e incertezas, vez que a Petrobras assumiria 
integralmente o ônus das alterações quantitativas desses itens. Assim, ao orçamento paradigma foi 
admitido o adicional de 20%, à exceção dos itens de QD. 

61. Ocorre que essa metodologia outrora utilizada na fiscalização originária acabou por esbarrar em 
algumas limitações, que desestimulam a continuidade de seu uso no caso vertente, mormente após 
as revelações da “Operação Lava-Jato”. No novo cenário, demonstrava-se razoável a presunção de 
não ter havido competição nos certames licitatórios devido a fartos indícios quanto à atuação de um 
cartel de empreiteiras, que distribuíam os contratos de obras entre si.  

62. Nesse sentido, a partir do indício de sobrepreço apontado com base na análise realizada em 
2010, levando-se em conta a Estimativa de Custos da Petrobras, e considerando-se a coleta de 
informações atualizadas da execução contratual, os dados oriundos da Operação Lava-Jato e os 
referenciais de preços usualmente aplicados pela unidade técnica, realizou-se nova análise de 
preços com base nos DFP das contratadas. 

63. Em contraponto, um dos principais efeitos de abordar os preços contratuais a partir dos preços 
indicados pelas empresas contratadas é a redução significativa das amostras que se consegue 
analisar nos procedimentos de fiscalização, resultado provocado pelo modelo de DFP adotado pela 
Petrobras.  

64. Essa situação é ainda mais agravada por conta da existência de número elevado de itens que o 
Tribunal não dispõe de referenciais oficiais ou mesmo mecanismos aptos e suficientes para a 
verificação de conformidade dos preços, como é o caso dos ditos materiais e equipamentos 
“tagueados” (orig. do inglês, tag, que significa etiqueta), itens “etiquetados”, fornecidos pelas 
contratadas, a exemplo de equipamentos, bombas, torres e vasos. Recentemente, inclusive, o TCU 
deliberou o Acórdão 621/2015-TCU-Plenário, no qual determinou à Petrobras importantes 
aprimoramentos nos modelos de DFP a serem exigidos em contratações de obras. 

65. Não obstante, desde a deflagração da Operação Lava-Jato, diversos itens tiveram o sigilo 
transferido para o TCU, entre os itens compartilhados pela Justiça Federal, citam-se as notas fiscais 
de tubulações industriais. Frise-se que essa estratégia se encontra em linha a elucidativo trecho do 
voto condutor do Acórdão 168/2011-TCU-Plenário, de relatoria do emérito Min. Valmir Campelo, 
que orienta no sentido de sempre integrar as análises de preço com os dados mais adequados àquela 
fiscalização, considerando as especificidades a ela inerentes: 

Com efeito, diante da inexistência de referenciais nos sistemas federais tais como Sinapi e o 
Sicro, não deve o Tribunal quedar-se manietado, eximindo-se de apreciar a compatibilidade dos 
preços de obras públicas com os preços de mercado. Deve, portanto, utilizar-se de outros 
referenciais confiáveis disponíveis, desde que adequados à avaliação da obra sob fiscalização, 
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em razão das especificidades a ela inerentes, sempre orientado pela busca da verdade material e 
zelando pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 

66. Isso posto, segue detalhamento da metodologia empreendida para a análise de preços na 
presente fiscalização.  

67. Dado que esta fiscalização engloba quatro contratos de unidades de processo, serão expostos os 
procedimentos adotados em comum para esses contratos, já as particularidades de cada um deles 
serão expostas na sequência, em tópicos específicos da análise de cada contrato. 

68. Por fim, serão expostos argumentos sobre o contexto em que se deram as licitações das 
unidades de processo de forma a reforçar a motivação das propostas de encaminhamento dos 
achados. 

III.1.2. Metodologia geral de análise 

69. Uma vez que os DFP analisados possuem limitações que encerram espaços amostrais 
reduzidos, buscou-se nas análises esgotar os itens que possuíam referenciais de mercado oficiais. 
Nesse sentido, os insumos que apresentaram maior disponibilidade de referenciais são os referentes 
a mão de obra. 

70. Sendo assim, para o item mão de obra adotou-se, preferencialmente, como referencial, o 
Acordo Coletivo Trabalho da região, firmado após início das obras de terraplanagem do Comperj, 
seguido pelo Sinapi e, quando necessário, utilizou-se o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Em todos os casos, utilizaram-se os referenciais na mesma data-base das 
propostas. 

71. Registre-se que a extração dos dados do Caged foi realizada para a capital do Estado do Rio de 
Janeiro (assim como procede com o Sinapi). Foram pesquisados os salários referentes aos seis 
meses anteriores à data-base da proposta, de modo a melhor refletir na amostra o conjunto de 
cargos previstos na contratação. Os dados extraídos foram juntados à planilha eletrônica que cuida 
da análise detalhada dos preços para cada uma das unidades. 

72. Por fim, em relação à mão de obra procederam-se ajustes relativos aos encargos sociais de 
horistas e mensalistas, ajustando-os sempre aos encargos sociais previstos no referencial Sinapi. 

73. Em sequência analisaram-se os materiais de consumo e aplicação que são insumos comuns de 
construção civil (como cimento, areia e aço). Para esses itens o principal referencial utilizado foi o 
Sinapi. Em casos em que não se obteve referencial por meio do Sinapi, foram utilizadas outras 
referências: como as notas fiscais de estruturas metálicas disponíveis na unidade técnica 
provenientes de outras obras fiscalizadas pelo TCU, como a obra da Companhia Integrada Têxtil de 
Pernambuco (Citepe), e para as tubulações as notas fiscais obtidas junto aos dados compartilhados 
pela operação Lava-Jato. 

74. Para os equipamentos de construção e montagem, a análise foi realizada utilizando, 
prioritariamente, referenciais de preço da mediana Sinapi, como orienta o Roteiro de Auditoria de 
Obras Públicas do TCU. No caso em tela, todavia, há ainda equipamentos não usuais, para os quais 
o Sinapi não cataloga os custos, o que motivou, subsidiariamente, a procura por valores referenciais 
na Tabela da Abemi. 

75. As empreiteiras preveem em seus DFP itens de subempreitadas, como construção de peças pré-
moldadas, terraplanagem, estacas, entre outros serviços. Para esses itens, mantendo a coerência da 
análise e sua aderência às normas, priorizou-se a utilização dos valores constantes do referencial 
Sinapi. Quando não se mostrou viável, foram utilizadas notas fiscais aproveitadas de outros 
processos em trâmite no Tribunal, provenientes de processos de controle externo correlatos a 
empreendimentos de refino, além de fontes externas como a revista Construção e Mercado. 

76. Buscou-se avaliar ainda os itens de fornecimento de bens. Nas obras das unidades de processo, 
a planilha orçamentária traz em geral duas rubricas: uma referente a execução de serviços, que 
inclui projeto, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento; e a rubrica de 
fornecimento de bens. 
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77. Para o fornecimento de bens, cumpre registrar que esses são subdivididos em dois tipos: bens 
“tagueados”, – equipamentos “etiquetados”, como filtros, vasos de pressão, aquecedores, bombas, 
turbinas, geradores de calor, tanques etc., que recebem um identificador único (tag); e os bens “não 
tagueados” – bens de fornecimento, como tubos, estruturas metálicas, cabos elétricos, eletrodutos 
etc. 

78. Quanto aos bens tagueados, urge registrar que, em regra, não há referenciais de mercado 
disponíveis em fontes oficiais. Já em relação aos bens não tagueados, parte das informações 
referenciais de preços foram obtidas do Sinapi, como os cabos elétricos e materiais de aterramento, 
enquanto uma outra parte, referente a tubos, foi obtida de informações compartilhadas da 
“Operação Lava-Jato”. 

79. Por fim, realizaram-se ajustes nos percentuais das Bonificações de Despesas Indiretas-BDI. 
Ajustou-se o BDI às premissas e valores explícitos no Acórdão TCU 325/2007, vez que à época 
das contratações esse era o referencial de BDI sistematicamente adotado como referência por esta 
Corte de Contas, independentemente de se tratar de itens de serviço ou fornecimento. Optou-se, por 
conservadorismo, não utilizar o BDI diferenciado de fornecimento. 

80. Exposta a metodologia geral adotada nas análises de preços dos contratos, cabe a apresentação 
dos resultados de forma individualizada para cada uma das unidades e esclarecimentos de detalhes 
pontuais da metodologia aplicada de forma específica em alguns contratos. 

III.1.3. Resultados 

III.1.3.1. Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) 

81.O contrato 0800.0057282.10.2 (evidência 1) da UCR foi firmado em 1/4/2010 entre a Petrobras 
e o Consórcio TE-AG, formado pelas empresas Techint Engenharia e Construções e Construtora 
Andrade Gutierrez. O valor original foi de R$ 1.938.191.350,00, tendo atingido 
R$ 2.626.245.538,89 após aditivos, o que representa um acréscimo de 35,5%. Essa contratação foi 
oriunda de uma dispensa de licitação, considerada irregular na auditoria realizada em 2010, cujos 
detalhes e conclusões serão posteriormente apresentados. 

82.O valor total do contrato tem a seguinte distribuição: R$ 1.438.506.550,00 referente à execução 
de serviços; e R$ 459.684.800,00 referente ao fornecimento de bens; além de R$ 40.000.000,00 
referente à verba de indenização por chuvas e descargas atmosféricas. 

83.As Tabelas 4 e 5 apresentam a síntese dos resultados obtidos nas análises. A Tabela 4 trata das 
informações por etapas do contrato, enquanto que a Tabela 5 apresenta o resultado da análise por 
macro itens (mão de obra, materiais e equipamentos). Nas tabelas também está exposto o valor de 
amostra por itens. 

Tabela 4 – Resumo da análise UCR por etapas do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

Etapas do Contrato
Valores 

Contrato 

Referencial 

(B)

Sobrepreço 

(C=A-B)

Sobrepreço 

(C/A)%

Projeto 172            73        43% 28                  45                 62%

Construção Civil 462            268     58% 133               135               50%

Montagem Eletromecânica e Comissionamento 804            183     23% 115               69                 37%

Fornecimento Não Tagueados 199            76        38% 65                  11                 15%

Fornecimentos Tagueados 261            -      0% -                -               0%

Verba de Chuva 40              -      0% -                -               0%

Total 1.938        601     31% 340               261               43%

Amostra (A)
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Tabela 5 – Resumo da análise UCR por macro itens do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

84.O contrato da UCR foi o de maior valor dentre os aqui analisados, e nele foi possível obter o 
maior espaço amostral de análise, atingindo 31% (R$ 601 milhões). O indício de sobrepreço em 
relação ao contrato foi de 13,44% (R$ 261 milhões). Na amostra, o indício de sobrepreço atingiu 
43,36%, ou seja, pouco menos da metade do que foi possível analisar seria sobrepreço. As 
informações detalhadas estão disponíveis na planilha de análise de preços (evidência 2). 

85. Utilizaram-se, nessa análise de preços, referenciais de notas fiscais de estruturas metálicas e de 
tubulações de aço carbono e de aço inox, devidamente atualizadas à data base do orçamento. 

86. Para análise das tubulações de aço inox e aço carbono, a partir de um banco de dados de notas 
fiscais obtidas por compartilhamento dos dados da Operação Lava-Jato – notas fiscais da 
fornecedora de tubos, elaboraram-se curvas de preços ajustados à data-base da proposta, por 
diâmetro dos tubos, e a partir dessas curvas obteve-se a equação da curva de preços em função dos 
diâmetros, possibilitando a obtenção dos preços referenciais para os tubos do contrato. Tal análise 
de regressão está exposta na planilha da análise de preços de bens não tagueados – tubulação 
(evidência 3). 

87. Portanto, os indícios de sobrepreço expostos na análise do contrato da UCR (43% para a 
amostra e 13% para o valor contratual) já seriam suficientes para propor a continuidade das 
análises em sede de tomada de contas especiais, na qual poderão ser agregadas informações 
específicas nas notas fiscais da contratação, a serem obtidas por compartilhamento de provas 
provenientes da Operação Lava-Jato. Ademais, agrega a essa conclusão os indícios de fraude a 
licitação, adiante apresentados em capítulo específico (tópico III.1.3 deste relatório). 

III.1.3.2. Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) 

88. O contrato 0858.0056936.10.2 (evidência 4), relativo à construção da UHCC, foi firmado entre 
Petrobras e Alusa Engenharia em 8/3/2010, um mês após a aprovação da contratação pela 
Petrobras. O valor originalmente contratado foi de R$ 1.460.859.527,26, distribuídos em 
R$ 778.771.919,52 relacionados à execução de serviços, como detalhamento de projeto, construção 
civil, montagem eletromecânica e comissionamento; R$ 642.087.607,74 referentes ao fornecimento 
de bens; e R$ 40.000.000,00 referentes à verba de chuva. Após aditivos, o contrato atingiu a cifra 
de R$ 2.230.162.583,14, majorado, portanto, em 52,66%. 

89. Para o caso da UHCC, além da metodologia geral, foi possível adentrar na análise dos custos 
referentes ao transporte de mão de obra por meio de afretamento de ônibus e vans, além de itens 
referentes a alimentação da mão de obra. 

90. Para tanto, utilizou-se como referência o Cadastro de Contratos de Serviços Terceirizados do 
Governo de São Paulo (Cadterc), ajustado ao Estado do Rio de Janeiro. O ajuste necessário foi a 
adoção da distância variável de 90 Km por dia, já definida e discutida em etapas anteriores deste 
processo (peça 4, p. 28 e 119), e a inclusão do IPVA incidente sobre ônibus e vans no Estado do 
Rio de Janeiro, vez que no referencial esse custo é isento, conforme lei estadual de São Paulo. 

91. Para o caso da alimentação da mão de obra direta, não foram necessários ajustes na cesta de 
alimentação do Cadterc, pois atende às exigências mínimas do Acordo Coletivo de Trabalho 
vigente nas obras do Comperj. 

Macro  itens
Valor Contratual 

DFP (A)

Referencial 

(C) 

Sobrepreço 

(D=B-C)

Mão de Obra 414                         272         66% 138               134               

Materiais de Construção 54                           27           49% 28                  2-                   

Equipamentos C&M 141                         59           42% 32                  27                 

Subempreiteiros 55                           27           50% 17                  10                 

Fornecimentos de Bens não tagueados 199                         76           38% 50                  26                 

BDI 384                         141         37% 75                  65                 

Demais itens não analisados 691                         -         0% -                -               

Total 1.938                     601         31% 340               261               

Amostra (B)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703471.
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92. As Tabelas 6 e 7 apresentam a síntese dos resultados obtidos nas análises. A Tabela 6 trata das 
informações por etapas do contrato, enquanto que a Tabela 7 apresenta o resultado da análise por 
macro itens, como mão de obra, materiais e equipamentos. Nas tabelas também está exposto o 
valor de amostra por itens. 

Tabela 6 - Resumo da análise UHCC por etapas do contrato* 

 
* Valores expressos em milhões de reais. 

 
Tabela 7 - Resumo da análise UHCC por macro itens do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

93. O resultado da análise demonstra um indício de sobrepreço de 7,15% (R$ 104,4 milhões) do 
valor do contrato em uma amostra estudada de 25% (R$ 361 milhões). Considerando o indício de 
sobrepreço em relação à amostra, chega-se ao percentual de 28,9%, conforme detalha a planilha de 
análise de preços (evidência 5). 

94. Além da análise dos preços contratuais, o cenário da contratação envolve situações que 
merecem destaque e que ensejam posterior aprofundamento. 

95. O primeiro destaque decorre diretamente das revelações do ex-Gerente Executivo de Serviços, 
Pedro Barusco, obtidas no âmbito da Operação Lava-Jato em sede de procedimento de colaboração 
premiada, disponibilizadas na internet (evidência 5). 

96. No termo de colaboração nº 05 do Sr. Pedro José Barusco Filho, que trata do “Cartel de 
Empreiteiras na Petrobras” e “Alusa Engenharia – Informação Privilegiada”, o depoente relatou 
que na primeira licitação realizada para a contratação da UHCC do Comperj (“BID” termo do 
inglês que significa “oferta”), as empresas cartelizadas ofertaram propostas e a Alusa logrou 
participar do certame, mas não conseguiu elaborar proposta a tempo. Como resultado desse BID, 
todas as empresas foram desclassificadas por preços excessivos. Em seguida a Petrobras abriu 
prazo de uma semana para que as empresas ofertassem novas propostas de preços (REBID). 

97. Nesse intervalo entre BID e REBID, o depoente afirmou que os representantes da Alusa o 
contataram manifestando interesse em ganhar a licitação, ocasião em que ele, então gerente 
executivo da Petrobras, orientou a empreiteira Alusa da seguinte forma: “não venham com nada 
acima de R$ 1,5 bilhão”, revelando o valor da Estimativa de Custos da Petrobras, dado sigiloso aos 
licitantes. Munida de informação privilegiada, a Alusa sagrou-se vencedora do certame com 
proposta de R$ 1,492 bilhão, enquanto a segunda melhor proposta veio do Consórcio Camargo 
Corrêa e Schahin Engenharia, no valor de R$ 1,878 bilhão. 

Etapas do Contrato
Valores do 

Contrato

Referencial 

(B)

Sobrepreço 

(C=A-B)

Sobrepreço 

(C/A)%

Projeto 78                  63           82% 26                 37                 59%

Construção Civil 117               47           40% 42                 5                   10%

Montagem Eletromecânica 530               234         44% 178               56                 24%

Comissionamento 55                  16           30% 10                 6                   38%

Fornecimento Não Tagueados 314               -         0% -                -               0%

Fornecimentos Tagueados 328               -         0% -                -               0%

Verba de Chuva 40                  -         0% -                -               0%

Total 1.461            361         25% 257               104               29%

Amostra (A)

Macro Itens
Valor contratual 

DFP (A)

Referencial 

(C) 

Sobrepreço 

(D=B-C)

Mão de Obra 286                         179         63% 113               66                   

Materiais de Construção 15                           9             59% 10                  1-                     

Equipamentos C&M 65                           33           50% 32                  0                     

Alimentação e Transporte 56                           50           89% 44                  6                     

BDI 258                         91           35% 58                  33                   

Demais itens não analisados 781                         -         0% -                -                 

Total 1.461                     361         25% 257               104                 

Amostra (B)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703471.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 009.834/2010-9 

 

14 
 

98. A evolução da execução contratual da UHCC indicou o aditamento de R$ 769.303.055,88, 
fazendo com que o valor final da obra atingisse R$ 2.230.162.583,14, ou seja, houve acréscimo de 
52% ao valor inicial da avença. Cumpre registrar que não se avaliou no presente trabalho a justeza 
dos aditivos em termos de preços e escopo, ou, em outras palavras, se houve alteração do equilíbrio 
inicial do contrato.  

99. Informações da Lava-Jato indicam que um dos modus operandi do esquema envolvia a 
facilitação na concessão de aditivos em troca do pagamento de propinas. Seguem alguns exemplos 
de como as informações da Lava-Jato podem contribuir para as análises.  

100. Segundo consta no Termo de Colaboração nº 07 (evidência 7) que prestou o Sr. Dalton dos 
Santos Avancini, ex-presidente da empreiteira Camargo Corrêa, o depoente afirmou que havia sido 
acordado no âmbito do cartel de empreiteiras que a Camargo Corrêa ficaria com a obra da UHCC 
do Comperj e a Schain Engenharia teria uma participação menor no consórcio. 

101. O depoente alegou que na segunda licitação da UHCC, a Alusa, embora aparentemente não 
tivesse a qualificação necessária, foi habilitada posteriormente e acabou oferecendo proposta 
similar à Estimativa de Custos da Petrobras, sagrando-se vencedora do certame em detrimento da 
opção escolhida do cartel. O depoente sugere que Alusa ofereceu proposta irreal, buscando apenas 
“furar” o cartel e depois acrescer valores à contratação por meio de aditivos.  

102. O confronto das informações dos relatórios das comissões de licitações do BID e do REBID 
apresentam os mesmos resultados revelados nas versões supracitadas dos depoentes Srs. Pedro 
Barusco e Dalton Avancine, conforme evidências 8 e 9. 

103. Tais indícios, aliados às análises de preços que apontam expressivo sobrepreço de cerca de 
R$104 milhões no contrato da UHCC, ao montante de aditivos e, por fim, à sinalização da Justiça 
Federal de compartilhar informações desse contrato com o TCU são motivos para a continuidade 
da análise do presente objeto em sede de Tomada de Contas Especiais. 

III.1.3.3. Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) 

104. O contrato 0800.0056801.10.2 (evidência 16), relativo à construção da UDAV foi firmado 
também em 8/3/2010 entre Petrobras e o Consórcio SPE, formado pelas empreiteiras Skanska 
Brasil LTDA., Promon Engenharia LTDA. e Engevix Engenharia S.A. 

105. O valor inicialmente contratado foi de R$ 1.115.000.000,00, distribuídos em serviços com 
detalhamento de projetos, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento 
(R$ 790.618.700,36); fornecimento de bens (R$ 284.381.299,64); além de verba de chuva 
(R$ 40.000.000,00). Após os aditivos o contrato atingiu a cifra de R$ 1.480.239.712,74. 

106. As Tabelas 8 e 9 apresentam a síntese dos resultados obtidos nas análises. A Tabela 8 trata das 
informações por etapas do contrato, enquanto que a Tabela 9 apresenta o resultado da análise por 
macro itens (como mão de obra, materiais e equipamentos). Nas tabelas também está exposto o 
valor de amostra por itens. 

Tabela 8 - Resumo da análise UDAV por etapas do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

Etapas do Contrato
Valores do 

Contrato

Referencial 

(B)

Sobrepreço 

(C=A-B)

Sobrepreço 

(C/A)%

Projeto 95                    37        39% 22                 15                  40%

Construção Civil 164                  73        44% 48                 25                  34%

Montagem Eletromecânica e Comissionamento 532                  207     39% 166               41                  20%

Fornecimento Não Tagueados 151                  -      0% -                -                

Fornecimentos Tagueados 133                  -      0% -                -                

Verba de Chuva 40                    -      0% -                -                

Total 1.115              316     28% 236               80                  25%

Amostra (A)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703471.
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Tabela 9 - Resumo da análise UDAV por macro itens do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

107. A análise de preços para esse contrato segue o que foi realizado no contrato da UHCC, ou 
seja, aplicou-se a metodologia geral de cálculo e foi incluída a avaliação da alimentação e 
transporte de mão de obra com a utilização do referencial Cadastro de Contratos de Serviços 
Terceirizados do Governo de São Paulo (Cadterc). 

108. Dessa forma para a UDAV, procederam-se os seguintes ajustes para o transporte: adoção da 
distância variável de 90 Km por dia, já definida e discutida em etapas anteriores deste processo 
(peça 4, p. 28 e 119); e a inclusão do IPVA incidente sobre ônibus e vans no Estado do Rio de 
Janeiro, vez que no referencial esse custo é isento, conforme lei estadual de São Paulo. 

109. Já para o caso da alimentação não foram necessários ajustes na cesta de alimentação do 
Cadterc, pois atende às exigências mínimas do Acordo Coletivo de Trabalho vigente nas obras do 
Comperj. 

110. O resultado da análise apontou para a ocorrência de indício de sobrepreço de 7,15% 
(R$ 79,7 milhões) do valor do contrato em uma amostra estudada de 28,35% (R$ 316 milhões). 
Considerando o indício de sobrepreço em relação à amostra estudada, tem-se o percentual de 
25,23%, conforme demonstra planilha de análise de preços (evidência 17). 

111. Dada a similaridade com os demais contratos, a existência de indício de sobrepreço de 25% na 
amostra estudada e a sinalização da Justiça Federal de compartilhar informações desse contrato 
com o Tribunal de Contas da União são motivos suficientes para propor a continuidade da análise 
do presente objeto em sede de Tomada de Contas Especiais. 

III.1.3.4. Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT) 

112. O contrato 0800.0060702.10.2 (evidência 18), relativo à construção da UHDT foi 
firmado em 10/9/2010 entre Petrobras e o Consórcio Queiroz Galvão-Iesa-Galvão. O consórcio é 
formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A., Iesa Óleo e Gás S.A. e Galvão 
Engenharia S.A. 

113. O valor inicial do contrato foi de R$ 977.814.500,00, distribuídos em serviços com 
detalhamento de projetos, construção civil, montagem eletromecânica e comissionamento 
(R$ 735.127.512,61); fornecimento de bens (R$ 212.686.987,39); e verba de chuva 
(R$ 40.000.000,00). Após os aditivos o contrato atingiu a cifra de R$ 1.426.214.327,34, o que 
significa majoração de 45,8%. 

114. As Tabelas 10 e 11 apresentam a síntese dos resultados obtidos nas análises. A Tabela 
10 trata das informações por etapas do contrato, enquanto que a Tabela 11 apresenta o resultado da 
análise por macro itens (como mão de obra, materiais e equipamentos). Nas tabelas também está 
exposto o valor de amostra por itens. 

Macro Itens
Valor Contratual 

DFP (A)

Referencial 

(C) 

Sobrepreço 

(D=B-C)

Mão de Obra 265                        151     57% 104               47                  

Materiais de Construção 26                           17        66% 14                 3                    

Equipamentos C&M 68                           47        69% 42                 4                    

Alimentação e Transporte 34                           31        93% 25                 6                    

Subempreiteiros 5                             2          40% 1                    1                    

BDI 170                        68        40% 51                 17                  

Demais itens não analisados 547                        -      0% -                -                

Total 1.115                     316     28% 236               80                  

Amostra (B)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703471.
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Tabela 10 - Resumo da análise UHDT por etapas do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

Tabela 11 - Resumo da análise UHDT por macro itens do contrato* 

 
*Valores expressos em milhões de reais. 

115. Para a análise de preços desse contrato, valeu-se tão somente da metodologia geral descrita ao 
início do achado. O resultado aponta para um indício de sobrepreço de 10,16% (R$ 99,3 milhões) 
do valor do contrato em uma amostra estudada de 27,85% (R$ 272,2 milhões). Considerando 
apenas o indício de sobrepreço na amostra, tem-se um percentual de 36,47%, conforme detalha a 
planilha de análise de preços (evidência 19), o que significa que mais de um terço de tudo o que foi 
possível analisar representa sobrepreço contratual. 

116. Por fim, para esse contrato, propõe-se o mesmo encaminhamento dos demais contratos, 
continuidade da análise do presente objeto em sede de Tomada de Contas Especiais, dado o indício 
de sobrepreço de 36% na amostra estudada e a sinalização da Justiça Federal de compartilhar 
informações, além de possível comprometimento do procedimento licitatório. 

117. Apresentada a análise de adequabilidade dos preços contratados, cumpre ainda tecer 
comentários sobre o cenário possivelmente não concorrencial em que as obras das unidades de 
processo do Comperj aqui tratadas foram licitadas. Por serem obras de grande vulto, elas foram 
alvo preferenciais do suposto cartel de empreiteiras atuantes nas obras de infraestrutura do país. 

III.1.4. Licitações das unidades do Comperj 

118. Uma vez que as obras em estudo são materialmente de grande vulto e as revelações da 
Operação Lava-Jato indicarem terem sido alvos preferenciais do cartel de empreiteiras atuantes em 
obras de infraestrutura do país, cabem alguns comentários acerca dos procedimentos licitatórios das 
unidades de processo do Comperj. 

119. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou, em 19/8/2015, termo de 
compromisso de cessação de prática anticoncorrencial com a empreiteira Construções e Comércio 
Camargo Corrêa (evidências 20 a 22) e posteriormente, em 21/8/2015, firmou acordo de leniência 
com aval do Ministério Público Federal. 

120. Nesse tópico será realizado um paralelo entre as práticas relatadas pelos delatores e a 
correlação com os relatórios das comissões de licitações. O documento base para a correlação é o 
termo de compromisso firmado entre a pessoa jurídica Camargo Corrêa e seus ex-funcionários, 
Dalton dos Santos Avancine e Eduardo Hermelino Leite, conforme descrito no Histórico da 
Conduta versão pública (evidência 20 a 22), disponível em consulta ao portal eletrônico do Cade. 

Etapas do Contrato
Valores do 

Contrato

Referencial 

(B)

Sobrepreço 

(C=A-B)

Sobrepreço 

(C/A)%

Projeto 70                  57        82% 27                  30                  53%

Construção Civil 178               58        32% 52                  5                    9%

Montagem Eletromecânica e Comissionamento 487               157     32% 93                  64                  41%

Fornecimento Não Tagueados 59                  -      0% -                -                0%

Fornecimentos Tagueados 154               -      0% -                -                0%

Verba de Chuva 30                  -      0% -                -                0%

Total 978               272     28% 173               99                  36%

Amostra (A)

Macro Itens
Valor Contratual 

DFP (A)

Referencial 

(C) 

Sobrepreço 

(D=B-C)

Mão de Obra 202                        144     71% 85                59                 

Materiais de Construção 27                          20        72% 22                3-                    

Equipamentos C&M 89                          48        53% 27                20                 

BDI 166                        61        37% 39                23                 

Demais itens não analisados 493                        -      0% -               -                

Total 978                        272     28% 173              99                 

Amostra (B)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703471.
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121. Cumpre ressaltar que a Camargo Corrêa é a segunda empresa participante do cartel de 
empreiteiras a firmar acordo com o Cade, a primeira delas foi a Setal Engenharia e Construções – 
SOG Óleo e Gás S.A., que firmou o acordo de leniência em janeiro de 2015, indicando semelhantes 
contornos fáticos da prática de cartel nas contratações das obras de refino da Petrobras, em especial 
nos empreendimentos Rnest e Comperj. 

122. Em ambos acordos, os depoentes confirmam a existência de um grupo de 16 empresas que 
tiveram deliberadas condutas anticompetitivas nas obras da Petrobras, chamado de “Clube das 16”. 
Desse conjunto, havia um subgrupo de 6 empresas que detinham maior força de decisão no cartel e 
compreendia as empreiteiras detentoras das maiores fatias de mercado da construção pesada do 
país. A Tabela 12 a seguir ilustra o “Clube das 16” e em destaque o grupo das 6, o chamado “G6”, 
em negrito. 

Tabela 12 – “Clube das 16” e o “G6” (G6 em destaque) 

Empresas integrantes do cartel 

Construções e Comércio Camargo Corrêa 

S.A. 

GDK S.A. 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. Iesa Óleo e Gás S.A. 

Construtora OAS S.A. Mendes Júnior Trading Engenharia S.A. 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. 

Construtora Queiroz Galvão S.A. Promon S.A. 

UTC Engenharia S.A. Galvão Engenharia S.A. 
Engevix Construções S.A. Skanska Brasil Ltda. 

Setal Engenharia e Construções – SOG Óleo e 
Gás S.A. 

Techint Engenharia e Construção S.A. 

Fonte: Histórico de Conduta – Cade (evidência 20 a 22). 

123. Além das empresas do clube, foi relatada a participação esporádica nas práticas concertadas 
das seguintes empresas: Carioca Chritiani Nielsen Engenharia S.A., Construcap CCPS Engenharia 
e Comércio S.A., Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., Schahin Engenharia S.A. e Serveng-
Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia. 

124. O histórico de conduta (evidência 20 a 22) traz o relato dos depoentes descrevendo as 
condutas das empresas e os processos internos de contratação da Petrobras, revelando de que forma 
esses processos permitiram o funcionamento do cartel. Segue uma breve descrição dos 
procedimentos de licitação da Petrobras, segundo as alegações dos delatores e observações das 
análises documentais. 

III.1.4.1. Procedimentos de licitação da Petrobras revelados nas delações 

125. Amparada pelo Decreto 2.745/1998, a Petrobras passou a adotar o procedimento de licitação 
na modalidade convite. A adoção dessa modalidade facilitou a dinâmica do cartel, uma vez que, 
somente as empresas pré-habilitadas no cadastro de fornecedores da Companhia eram convidadas a 
fornecer bens e serviços. A habilitação no cadastro era viabilizada com a obtenção do Certificado 
de Registro de Classificação Cadastral (CRCC) pelas empreiteiras. 

126. Pelo que se viu nas delações, a obtenção do CRCC e a manutenção das empresas nesse 
cadastro seletivo dependia de critérios objetivos, como as respectivas condições econômico-
financeiras, a habilitação técnica, o histórico de fornecimentos para a Petrobras e o desempenho 
obtido em contratos anteriores. No entanto, importantes critérios subjetivos também influíam na 
dinâmica de entrada e saída de empresas no cadastro de fornecedores da Petrobras. Revelou-se que 
funcionários de alto escalão, como Diretores e Gerentes da Companhia, influenciavam diretamente 
no rol de empresas pré-habilitadas para contratações. Isso se dava, por exemplo, em rodadas anuais 
de verificação do cadastro, realizadas pela Diretoria de Serviços (atual Diretoria de Engenharia, 
Tecnologia e Materiais), a cargo do então Diretor Renato Duque.  

127. Também a inclusão de empresas no cadastro de fornecedores às vésperas de deflagrar 
certames licitatórios foi observada, sem que as favorecidas tivessem que passar por todas as fases 
de análises para ingresso, ferindo o princípio da isonomia e impessoalidade. Há destacar que, em 
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diversas situações em que se observou o ingresso intempestivo de empresa no cadastro de 
fornecedores da Petrobras, a favorecida sagrou-se vencedora de certame licitatório. 

128. Tal cadastro constituía-se então como uma barreira de entrada para outras empreiteiras 
participarem de certames licitatórios nas contratações da Petrobras, atingindo o basilar princípio da 
ampla competitividade. Outra barreira imposta às novas empresas era a precária divulgação dos 
certames, que envolvia tão-somente os respectivos convidados. Não se verificava ampla divulgação 
das contratações no mercado, como pressupõe o princípio da publicidade. 

129. Passada a fase de convites, as empresas convidadas apresentavam suas propostas e as 
comissões de licitações utilizam a estimativa de custos da Petrobras com uma faixa de variação de -
15% a +20% como critério de aceitabilidade das propostas. Em geral, para as obras em tela, as 
empresas cartelizadas ofertaram valores acima do limite superior da faixa (+20%), e eram 
desclassificadas por preços excessivos nessa primeira licitação, denominada “BID”.  

130. Ato contínuo à desclassificação das propostas, iniciava-se nova rodada de licitação, o 
“REBID”, em geral com as mesmas empresas ou com a inclusão de poucas outras, sendo que era 
possível e comum a revisão da estimativa de custos, que normalmente acenava para uma nova faixa 
de aceitabilidade de propostas, com valores limítrofes superiores. Ainda assim, se não fossem 
obtidas propostas em consonância com o novo critério de aceitabilidade, iniciava-se procedimento 
para contratação direta com um dos ofertantes. 

131. Tal padrão de contratações, relatado pelos depoentes, é o que de fato tem sido observado 
recorrentemente nas contratações de obras das unidades de refino da Petrobras, conforme se 
verificou ao longo de diversas fiscalizações realizadas por esta Unidade Técnica. 

132. Adentrando nos detalhes das contratações das unidades de processo do Comperj objetos dessa 
fiscalização, em todas elas houve BID e REBID, e observou-se que nas licitações e relicitações 
foram convidadas tão somente as empresas do “clube das 16”, excluindo-se na maioria dos casos a 
MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. e incluindo-se a Schahin Engenharia S.A. Apenas para a 
UHDT foi convidada a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., que não era empresa 
originalmente integrante do Clube das 16. 

133. No BID da UHCC foram convidas 14 empresas do clube e outras 3 empresas de fora do clube; 
e no REBID foram 15 empresas convidadas do clube e 4 empresas fora do clube, mas como já 
mencionado no tópico específico da UHCC, houve o direcionamento dessa licitação para a empresa 
Alusa Engenharia S.A. pela conduta do ex-Gerente Executivo da Diretoria de Serviços – Pedro 
Barusco, ao indicar o valor máximo que deveria atingir a proposta, para sagrar-se vencedora. 

134. Em relação às empresas convidadas para os certames das unidades de processo do Comperj, 
destaca-se o fato que do grupo das 6, de maior influência do cartel, todas as integrantes foram 
convidadas para todos os certames, com a única exceção da licitação para a UHDT-REBID, em que 
a Andrade Gutierrez não foi convidada. 

III.1.4.2. Consórcios e propostas de cobertura 

135. Seguindo com as confissões oriundas do termo de compromisso (evidência 20 a 22), os 
delatores descrevem a dinâmica do cartel. Os delatores esclarecem que o esquema montado 
propiciava aos integrantes um rodízio para vencer as licitações, mantendo as participações de 
mercado previamente acordadas. 

136. Assim, uma ferramenta utilizada pelo cartel para manter equilibrada a distribuição das obras 
de acordo com as participações de mercado de cada empresa era o mecanismo de consórcio. A 
formação de consórcios entre as empresas cartelizadas, cada qual com um percentual de 
participação previamente estudado, permitia a compatibilização dos interesses com as respectivas 
participações de mercado das empresas. Assim, uma empresa de maior porte, com maior potencial 
de mercado, normalmente saía como líder do consórcio e, consequentemente, com a maior 
participação percentual entre os partícipes.  

137. Além disso, empresas com participações esporádicas nas licitações e que representavam 
ameaças à atuação do cartel eram contempladas eventualmente por meio da participação nos 
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consórcios, evitando que elas apresentassem propostas de preço isoladamente e a preços 
concorrenciais. 

138. Imprescindível à continuidade do cartel era o esquema orquestrado de cobertura de propostas. 
Uma vez definido qual consórcio venceria determinada licitação, este consórcio informava às 
demais convidadas qual era a faixa de preços que elas deveriam ofertar. 

139. Em geral, o cartel indicava, inclusive, a ordem de classificação das propostas de cobertura e 
definia o número mínimo de três proponentes, usualmente quatro, simulando uma concorrência 
efetiva aos certames. Adicionalmente, outro artifício utilizado com o intuito de simular 
competitividade era a elaboração de perguntas técnicas às comissões de licitação pelas empresas 
cartelizadas. 

140. A compromissária no referido processo do Cade, Camargo Corrêa, alegou que evitava 
apresentar propostas de cobertura para projetos que não seriam alocados a ela, devido ao custo de 
elaboração das propostas, algo em torno de R$ 2 a 3 milhões, mas que para os casos da 
UHDT/UGH da Rnest, e UHDT e Pipe-Rack do Comperj, o fez para cumprir com o acordo 
anticompetitivo. 

141. De fato, a análise dos relatórios das comissões de licitações confirma os mesmos resultados 
delatados. Das oito rodadas de licitação em estudo, contando BID e REBID, 3 tiveram 5 propostas, 
2 tiveram 4 propostas e 3 tiveram 3 propostas. E conforme os delatores afirmaram, a Camargo 
Corrêa ofertou proposta de cobertura no BID e REBID da UHDT da Rnest (evidência 23). 

142. Enquanto que para a UHCC do Comperj, a Camargo Corrêa “carregou” a Schahin Engenharia 
no consórcio, cumprindo o acordado no cartel para vencer o certame, no entanto, a Alusa 
Engenharia “furou” o cartel e venceu a licitação da obra, utilizando-se de informação privilegiada. 

143. O Cade identifica como um dos indicativos de conduta anticompetitiva a manutenção do 
posicionamento dos proponentes entre rodadas consecutivas de licitações, ou seja, uma empresa 
que teve proposta classificada em segundo lugar num certame manteria o mesmo segundo lugar no 
certame seguinte, e assim sucessivamente. 

144. Nesse ponto, o destaque é a atuação do consórcio formado pelas empresas Construtora 
Norberto Odebrecht, Mendes Júnior e UTC Engenharia. Esse consórcio figurou como segundo 
colocado em 5 dos 6 certames em que participou, para as obras de construção das unidades de 
processo do Comperj. Posteriormente, esse consórcio veio a ser contratado no Comperj para a obra 
do Pipe-Rack, um contrato de R$ 1,8 bilhão. 

145. Em suma, o histórico de conduta elaborado pelo Cade (evidência 20 a 22) expõe com riqueza 
de detalhes e elementos comprobatórios a forma como foi concertada a atuação do cartel no âmbito 
do Comperj e também da Rnest. 

146. O apanhado realizado nesse tópico visou somente explicitar resultados de condutas 
anticompetitivas como relatados pelo Cade, e correlacioná-los com elementos dos relatórios das 
comissões de licitações (evidências 8 a 15), de modo a elucidar o ambiente em que se deram as 
contratações, que ensejam maior aprofundamento de análises no âmbito de processos específicos 
de contas. 

III.1.5. Conclusão do achado 

147. Buscou-se no achado demonstrar sucintamente quais foram os objetos de análise, relatando a 
metodologia inicial de análise de preços (por meio da estimativa de custos), a apresentação da nova 
metodologia (DFP) e as motivações para empreendê-la, além de apresentar os resultados obtidos na 
atual reanálise. 

148. Adicionalmente, procurou-se demonstrar o ambiente anticompetitivo que envolveu as 
contratações, perquirindo condutas reveladas pela Operação Lava-Jato em conjunto com os 
pareceres específicos dos certames licitatórios que culminaram nos contratos objetos desta 
fiscalização. Como resultado, há fortes indícios de que as constatações indicaram atuação de um 
cartel de empreiteiras em conluio com agentes da Petrobras. 
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149. Os resultados das análises de preços indicam sobrepreço da ordem de R$ 544 milhões, 
somando-se todos os contratos, sendo que o valor total dos contratos fiscalizados alcança o 
montante de R$ 5,491 bilhões. Deve-se ressaltar que esse sobrepreço apurado é fruto de análises 
conservadoras e limitadas aos elementos em que se obtiveram parâmetros de preços de mercado. 
Ademais, face ao ambiente anticompetitivo em que se deram os certames licitatórios e à 
expectativa de compartilhamento de provas pelos órgãos federais à frente da Operação Lava-Jato, 
indica ser de todo adequado e oportuno um refinamento e aprofundamento das análises após a 
obtenção de informações de acesso restrito, a exemplo de notas fiscais de aquisição de insumos e 
equipamentos, no âmbito de processos específicos de contas, o que deverá elevar as amostras e, 
mais que proporcionalmente, o valor dos sobrepreços contratuais. 

150. Assim, o conjunto das análises dos preços iniciais dos contratos, indicando a existência de 
sobrepreço nos momentos de contratação; o indicativo de condutas anticompetitivas nas licitações, 
decorrentes de um esquema de cartel de empreiteiras em conluio com membros da alta cúpula da 
Petrobras; o materialmente relevante conjunto de aditamentos contratuais verificados; e a 
sinalização do Ministério Público Federal e da Justiça Federal do Paraná em compartilhar 
informações fiscais de contratos, sugerem que a perfeita caracterização dos danos provocados e a 
mais justa responsabilização dos responsáveis serão mais bem avaliados em sede de Tomadas de 
Contas Especiais. 

IV. Achados pendentes de solução de auditorias anteriores 

IV.1. Contratação irregular por dispensa de licitação 

151. O presente tópico trata de achado relativo à contratação irregular por dispensa de licitação da 
obra da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR). A irregularidade foi apurada na fiscalização 
realizada em 2010, ocasião em que foi proposta a realização de audiência do responsável pela 
coordenação da comissão de licitação. Tal proposta foi aprovada pelo plenário do Tribunal de 
Contas da União, conforme Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário. 

152. A contratação da UCR foi precedida de duas rodadas de licitação na modalidade convite (BID 
e REBID) e, em ambos os casos, todas as licitantes apresentaram propostas de preços acima dos 
valores máximos aceitáveis pela Petrobras. 

153. Após as duas tentativas fracassadas de contratação, os diretores de abastecimento e de serviços 
autorizaram a negociação direta do contrato com a primeira colocada no REBID: Consórcio TE-
AG, formado pelas empresas Techint Engenharia e Construção S.A. e Construtora Andrade 
Gutierrez S.A. 

154. Em sequência, foi designada comissão de negociação para iniciar as tratativas com o 
Consórcio TE-AG. A proposta inicial de R$ 2.488.014.400,01 foi negociada e após alterações das 
condições contratuais o contrato foi firmado com o valor de R$ 1.938.191.350,00, ou seja, houve 
uma redução na proposta de aproximadamente R$ 550 milhões, mas que não pode ser considerada 
desconto comercial, por ter havido, também, alteração das cláusulas contratuais. 

155. A dispensa de licitação foi amparada pela alínea “e” do item 2.1. do Decreto 2.745/1998, nos 
seguintes termos: 

2.1 A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses: 

[...] 

e) quando as propostas de licitação anterior tiverem consignado preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais 
incumbidos do controle oficial de preços; 

156. A consultoria jurídica da Companhia foi instada a manifestar-se quanto à possibilidade 
jurídica de prosseguir com a contratação direta e, por meio do parecer JURÍDICO/JSERV – 
4331/2010, esclareceu que frente as alterações nas condições de contratação o procedimento 
poderia ser entendido por órgãos de auditoria como afronta aos princípios da isonomia do certame, 
uma vez que, dada as novas condições, outras empresas poderiam ofertar melhores preços. 
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157. Frente aos apontamentos realizados pela consultoria jurídica, o responsável voluntariamente 
apresentou mais esclarecimentos e, diante de novo parecer – desta vez favorável à contratação 
direta – prosseguiram com os trâmites. 

158. A equipe de auditoria entendeu configurada a irregularidade e, embasando-se inclusive no 
parecer jurídico da Companhia, encaminhou a proposta de audiência do responsável, a qual foi 
referendada pelo plenário desta Corte (Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário). 

159. Em que pese o responsável ter apresentado suas razões de justificativas, vislumbra-se, neste 
momento, que as revelações oriundas da Operação Lava-Jato poderão trazer reflexos ao presente 
achado (“contratação irregular por dispensa de licitação”), haja vista as descrições reveladoras 
sobre o esquema de fraudes em licitações descrito nos tópicos anteriores. Ademais, o Contrato da 
UCR apresentou também indícios de sobrepreço da ordem de R$ 260 milhões, para o qual se 
propôs a conversão dos autos em tomada de contas especial. 

160. Nesse sentido, resta evidente que a análise, caso se realizasse neste momento processual, 
poderia não refletir adequadamente a gravidade do ato, uma vez que não se tem uma posição 
definitiva desta Corte acerca do sobrepreço. 

161. Destaca-se, ainda, que graves fatos foram apontados por envolvidos diretos nesta contratação, 
em desdobramentos da “Operação Lava-Jato”, de sorte que até mesmo a responsabilização pela 
irregularidade pode ser alterada, a depender do desenvolvimento deste processo e das informações 
originadas da “Operação Lava-Jato” que este Tribunal poderá ter acesso. 

162. Dessa forma, propõe-se que a análise das razões de justificativas apresentadas pelo 
responsável até então identificado seja feita em conjunto com as análises a respeito do sobrepreço 
de R$ 260 milhões apontado neste mesmo contrato da UCR, em processo próprio de tomada de 
contas especial, no qual a perfeita caracterização de todas as ilicitudes poderá ser mais bem 
delineada, auxiliando, inclusive a adequada dosimetria das sanções a serem aplicadas. 

IV.2. Adoção de regime contratual inadequado ou antieconômico 

163. A irregularidade quanto à adoção de regime de execução inadequado, verificada na 
fiscalização originária (Fiscalis 215/2010, Fiscobras 2010), foi configurada por considerar irregular 
a inclusão de itens de quantidades determinadas (QD) e da cláusula de verba de chuvas nas 
contratações realizadas a preço global. 

164. Em relação à cláusula de quantidade determinada, foi proposta e acolhida pelo plenário do 
TCU a audiência dos responsáveis. Já em relação à verba de chuvas deixou-se de propor 
encaminhamento, dado que a questão já era objeto de outro processo de fiscalização do Comperj 
(TC 021.324/2008-6), que trata das obras de terraplanagem. 

165. Quanto aos itens de quantidade determinada, cumpre esclarecer que se trata de um artifício 
contratual adotado pela Petrobras nos contratos de empreitada a preço global com o suposto 
objetivo de reduzir o custo da obra a partir da redução dos riscos inerentes de eventual variação de 
quantidades. Nesse intuito, a Companhia garantiria que a quantidade estimada seria necessária e 
suficiente para a obra, caso contrário, pagaria ao contratado quaisquer acréscimos – de forma 
unitária – por meio de aditivos contratuais. 

166. A equipe de auditoria entendeu que esse artifício contratual é irregular, pois, nos contratos 
firmados pela Petrobras, a contratada em regra é responsável pelo detalhamento do projeto 
executivo. 

167. A argumentação exposta pela equipe decorreu do entendimento do Acórdão 93/2009-Plenário 
que determina o seguinte: 

evite a fixação, em contratos sob o regime de empreitada pelo preço global, de percentuais ou 
limites cuja extrapolação implique a revisão do preço global do contrato, a exemplo daquele 
previsto na cláusula 5.1.2.1 do contrato para a Unidade de propeno da Refinaria Getúlio Vargas, 
destinado a cobrir os riscos de eventuais erros dos quantitativos extraídos do projeto licitado, 
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envidando, ao invés, todos os esforços necessários à obtenção de projetos adequados ao nível de 
complexidade exigido pelo objeto. 

168. Ou seja, o entendimento exposto no acórdão é que efetivamente a adoção de cláusulas como a 
de quantidade determinadas não deve substituir a elaboração de um projeto básico com nível de 
detalhamento adequado, que reduza incertezas tanto para as licitantes como para a contratante. A 
adoção de itens de quantidades determinadas intenta reduzir o risco para as licitantes, mas em 
contrapartida da assunção dos riscos de variações do projeto para a contratante. 

169. Além disso, afirmou a equipe técnica que a sistemática adotada facilitaria a prática de jogo de 
planilha, pois seria a própria contratada, no desenvolvimento do projeto executivo, a responsável 
pela quantificação dos itens de serviço, o que possibilitaria o dimensionamento das estruturas do 
projeto de modo a lhes garantir o melhor retorno financeiro. 

170. A proposta de audiência dos responsáveis pela inclusão das cláusulas de quantidade 
determinada foi prolatada pelo Pleno do TCU, conforme Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário. 

171. Os responsáveis apresentaram suas razões de justificativas adotando a linha de defesa com 
base em duas teses principais. A primeira de que seria possível e legal um contrato sob o regime de 
empreitada por preço global conter alguns itens com pagamento por preço unitário. A segunda tese 
foi que a alegada ocorrência de "jogo de planilhas" ficaria praticamente impossibilitada porque para 
a celebração de cada aditivo seria analisada a adequabilidade dos preços respectivos e, se preciso, 
os preços seriam renegociados à luz dos indicadores de mercado então vigentes. Acrescentam ainda 
que a suposta irregularidade relacionada com possível jogo de planilha é potencial e não havia se 
concretizado até o momento da manifestação, vez que nenhum termo aditivo havia sido pactuado à 
época das manifestações. 

172. Novamente, considerando que o avançar das apurações dos indícios de sobrepreço nos 
contratos e a extensão das análises aos aditivos contratuais firmados poderão trazer à luz os reais 
impactos financeiros da utilização das cláusulas de quantidades determinadas, entende-se prudente 
postergar a análise das razões de justificativas neste momento processual, de maneira a se obter 
uma avaliação do integral dos contratos, o que inclui análise pormenorizada de todos os aditivos 
celebrados. 

173. Nesse sentido, a título meramente ilustrativo, levantou-se o impacto contratual dos aditivos, 
considerando apenas os itens de QD, tendo-se chegado aos seguintes percentuais: UDAV (4,6%, 
valor de R$ 51,29 milhões), UCR (5,0%, valor de R$ 97,22 milhões), UHDT (7,2%, valor de 
R$ 70,40 milhões) e UHCC (26,0%, valor de R$ 379,82 milhões). 

174. Assim, na corrente fase processual, a avaliação da eficácia da adoção da sistemática de 
quantidades determinadas, bem como o mérito das razões de justificativas não foram avaliados, o 
que se faz mais adequado de ser realizado em conjunto com as análises a respeito do indício de 
sobrepreço, no âmbito de cada TCE a ser aberta. 

V. Conclusão 

175. O objetivo desta inspeção era a reavaliação das análises de preços dos contratos das unidades 
de processo do Comperj (UHCC, UCR e UDAV), incluindo no bojo do processo a UHDT. A partir 
dos indícios de sobrepreço apontados por ocasião de auditoria realizada em 2010, que tiveram por 
base as estimativas de custo da Petrobras, os contratos foram reanalisados à luz dos Demonstrativos 
de Formação de Preço – DFP, bem como de fatos novos descortinados pela “Operação Lava-Jato”. 

176. Outro objetivo deste trabalho foi o acompanhamento dos processos de rescisão dos contratos 
das unidades de processo. Após requisição de informações, verificou-se que, no momento de 
conclusão desta fiscalização, à exceção do contrato da UHCC que já se encontrava rescindido, os 
demais consórcios seguiam negociando aditivos para rescisão, enquanto um conjunto de obras 
necessárias para que se evite prejuízos futuros com a paralisação das obras estava sendo realizado. 
Além disso, para os quatro contratos, os termos finais das rescisões ainda estavam em negociação.  

177. Em termos de resultado, as análises indicaram sobrepreços contratuais que totalizam cerca de 
R$ 544 milhões, considerando o conjunto dos quatro contratos (sem se imiscuir nos valores de 
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aditivos). 

178. Foram acrescidas informações críticas acerca do desenrolar dos procedimentos licitatórios dos 
contratos que acenam para práticas anticoncorrenciais, resultantes da atuação de cartel de 
empreiteiras em conluio com gestores de alto escalão da estatal petroleira. 

179. Apesar de os contratos ainda não terem se encerrado na totalidade, já foram executados em 
média 87% dos serviços, e pagos os valores correspondentes. Por essa razão, os sobrepreços 
apontados que, pela metodologia adotada remontam ao momento da contratação, já se converteram 
em superfaturamento. Isso implica dizer que não há mais medida preventiva a ser adotada. Resta ao 
Tribunal apenas a conversão dos autos em tomada de contas especial, como medida última para 
buscar o ressarcimento dos valores cobrados e pagos pela estatal acima dos preços de mercado.  

180. Ressaltou-se, ainda, que indícios demonstram que, caso haja uma expansão do valor amostral 
no âmbito de processos de contas – por meio da possibilidade de uso de provas compartilhadas 
oriundas da Operação Lava-Jato –, a tendência é que se aumentem os sobrepreços constatados. No 
âmbito de cada TCE a ser aberta – uma para cada contrato analisado –, deverá ser dado 
prosseguimento às análises no sentido de aprofundar a quantificação dos danos, possível mediante 
a utilização de documentos fiscais compartilhados no âmbito da Operação Lava-Jato, e avaliar a 
avaliação pormenorizadamente os aditamentos contratuais, considerando, inclusive, impactos 
relacionados a itens de Quantidade Determinada. 

181. Também nos processos de contas será possível a mais justa delimitação das condutas dos 
responsáveis. Cumpre frisar que tal medida revela-se como a mais eficiente, já que há todo um 
conjunto probatório proveniente de fases investigativas da Operação Lava-Jato factível de compor 
os autos de uma TCE, de modo a auxiliar na precisa identificação dos gestores responsáveis e na 
mais perfeita dosimetria das sanções. 

182. Em termos de informações adicionais, a presente inspeção trouxe aos autos elementos que 
comprovam o interesse do Congresso Nacional acerca das análises realizadas do presente processo, 
especialmente de uma de suas comissões: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. Identifica-se, também, interesse do Ministério Público Federal, do Departamento de 
Polícia Federal, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil nas informações constantes destes autos. Assim, será proposto o 
encaminhamento a esses órgãos e entidades de cópias do relatório, voto e acórdão que vierem a ser 
proferidos. 

183. De igual forma será proposto o encaminhamento de documentação similar à própria Petrobras, 
para que a principal interessada no processo tenha ciência das constatações e conclusões 
preliminares a que chegou esta Corte de Contas. 

184. Por fim, considerando as normas aplicáveis à proteção das informações sigilosas produzidas 
ou custodiadas pelo TCU: Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, foi realizada uma 
análise acerca das peças constantes no presente processo com o objetivo de classificar aquelas que 
necessitam de controle de acesso, por serem de natureza sigilosa. Como resultado, foi inserido o 
Anexo 1 - Cadastro de Informações com Restrição de Acesso, e se propõe que ele seja incluído 
como peça processual norteadora de eventuais concessões de vistas e cópias, sem prejuízo da 
classificação pública da presente instrução, por não apor ou espelhar conteúdo fiscal sigiloso. 

VI. Proposta de encaminhamento 

185. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior propondo o seu 
encaminhamento ao gabinete do Ministro-Relator Vital do Rêgo com as seguintes propostas:  

185.1. instaurar processos de tomada de contas especial, com fundamento nos artigos 1º, incisos I e 
II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno, devendo ser autuados quatro 
processos, um para cada contrato analisado: 1) Contrato 0800.0057282.10.2 (Unidade de 
Coqueamento Retardado – UCR); 2) Contrato 0800.0056801.10.2 (Unidade de Destilação 
Atmosférica e a Vácuo); 3) Contrato 0800.0060702.10.2 (Unidade de Hidrotratamento de 
Destilados Médios); 4) Contrato 0858.0056936.10.2 (Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico); 
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185.2. autorizar, desde logo, no âmbito dos processos de contas especiais a serem instaurados, o 
uso de informações advindas do compartilhamento de provas pelos órgãos encarregados da 
condução da Operação Lava-Jato, para melhor quantificar o dano e identificar os responsáveis por 
condutas irregulares, bem assim a realização de diligências e inspeções que se façam necessárias; 

185.3. encaminhar cópia do inteiro teor da decisão que vier a ser prolatada, acompanhada do 
respectivo relatório e voto que a fundamentar, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização do Congresso Nacional; ao Departamento de Polícia Federal no Paraná; ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica; à Secretaria da Receita Federal do Brasil; à Procuradoria da 
República no Paraná; e à Petróleo Brasileiro S.A., para as providências que entenderem cabíveis; 

185.4. incluir como peça processual o “Cadastro de Informações com Restrição de Acesso” (Anexo 
I – relativo às evidências desse relatório), autorizando, caso solicitada, a concessão de vistas e 
cópias destes autos de acordo com a classificação prevista no aludido anexo; 

185.5. incluir como peça processual o “Cadastro de Informações com Restrição de Acesso” (Anexo 
II – atualização da peça 27), autorizando, caso solicitada, a concessão de vistas e cópias destes 
autos de acordo com a classificação prevista no aludido anexo. 

 

É o Relatório. 
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VOTO 

 

Cuidam os autos de auditoria realizada no âmbito do plano de fiscalização de obras do 
Tribunal no ano de 2010 (Fiscobras 2010), nas obras de implantação da Unidade de Destilação 

Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e da Unidade 
de Coqueamento Retardado (UCR), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

2. Por meio do Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário, este Tribunal determinou oitivas das 
empresas e audiências dos responsáveis pelos seguintes indícios de irregularidade: (i) sobrepreço; (ii) 
contratação direta irregular; e (iii) adoção de regime de execução contratual inadequado ou 

antieconômico. 

3. Antes mesmo da instrução de mérito, estes autos foram sobrestados, pois alguns exames 

dependiam das conclusões do TC 006.810/2011-0, no qual foi examinada a regularidade do critério de 
aceitabilidade de preços adotado nas contratações da Petrobras. 

4. Os efeitos do aludido sobrestamento foram cessados com a prolação do Acórdão 571/2013-

TCU-Plenário, momento em que a unidade técnica avaliou ser necessária uma inspeção, para atualizar 
os dados presentes nos autos, haja vista o transcurso de tempo, a possibilidade de alteração nos 
referidos ajustes e notícias acerca da intenção de a Petrobras postergar a conclusão das obras do 

Comperj, com a consequente rescisão de alguns contratos. 

5. Outro ponto a ensejar o saneamento dos autos antes do deslinde de mérito relaciona-se com 

as investigações da Operação Lava Jato, porquanto os contratos aqui examinados são objeto daquelas 
apurações, com fortes indícios de cartelização das contratadas e conluio destas com dirigentes da 
Petrobras, para fins de frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios e de obter 

vantagens ilícitas. 

6. Em complemento, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo, Gás Natural e 

e Mineração (SeinfraPetróleo) incluiu contrato que não fez parte do escopo da primeira fiscalização 
nos exames da inspeção, em virtude de estar em fase de licitação quando da realização dos trabalhos 
em 2010. Trata-se do Contrato 0800.0060702.10-2, cujo objeto é a implantação da Unidade de 

Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), firmado com consórcio das empresas Construtora 
Queiroz Galvão S.A., Iesa Óleo e Gás S.A. e Galvão Engenharia S.A.  

7. Nesse passo, a nova fiscalização destinou-se a reavaliar as análises de preço, inspecionar o 
andamento das negociações das possíveis rescisões contratuais em curso, bem como atualizar a 
situação das demais irregularidades apontadas na fiscalização originária. 

8. De pronto, aquiesço às propostas alvitradas pela SeinfraPetróleo, cujas análises adoto 
como minhas razões de decidir, em consonância com os apontamentos transcritos no relatório que 

precede este voto. A unidade técnica conclui que os resultados das análises da inspeção reclamam a 
abertura de tomada de contas especial (TCE), uma para cada contrato, para fins de apuração dos 
eventuais prejuízos, pelos motivos que passo a expor.  

9. À época da auditoria, os cálculos de percentuais de sobrepreço basearam-se apenas nas 
estimativas da Petrobras, haja vista a dificuldade de obtenção de informações nas propostas das 

contratadas, orçadas mediante o mecanismo de Demonstrativo de Formação de Preços (DFP), cada um 
deles com variações quanto à qualidade e quantidade de informações disponíveis. 

10. Relativamente às apurações de sobrepreço, diferentemente da primeira fiscalização, as 

análises focaram nos dados dos contratos (DFP), mas apenas nos relativos às condições iniciais de 
contratação. Essa limitação de auditoria decorreu da ausência de informações adequadas de parcela 

significativa dos preços de itens contratuais contidos nos aditivos, em especial dos equipamentos, cuja 
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formulação de valores referenciais demanda pesquisa aprofundada, haja vista não haver preços de fácil 
recuperação para esses insumos. Por consequência, os sobrepreços apurados até então decorrem 

exclusivamente dos valores originais do DFP, sem aditivos. 

11. A despeito dessa limitação sofrida no curso da auditoria, já se tem notícia de que a Justiça 
Federal, atendendo a pedido do Ministério Público Federal (MPF), sinalizou o compartilhamento de 

informações da Operação Lava Jato com esta Corte. A partir desse material, nas instruções 
subsequentes, as áreas técnicas poderão devassar maiores partes do orçamento inquinado, conferindo 
valores de notas fiscais e cotações reais de mercado, tal qual vem sendo feito em casos similares, como 

nos processos envolvendo as obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Refinaria do Paraná (Repar), 
bem como de outro contrato relativo ao próprio Comperj (fiscalização de 2015). 

12. Muito embora ainda não se possa ampliar as amostras examinadas, as constatações da 
inspeção quanto aos indícios de sobrepreço e superfaturamentos sinalizam a constituição de TCE para 
os contratos aqui em exame, consoante se depreende da Tabela 1: 

CONTRATO VALOR 

INICIAL (R$) 

ADITIVOS (R$) SOBREPREÇO 

(R$) 

SOBREPREÇO 

AMOSTRA  

SOBREPREÇO 

CONTRATO  

UDAV 1.115.000.000,00 365.239.712,74 79.769.676,96 25,23% 7,15% 

UCR 1.938.191.350,00 688.054.188,89 260.536.618,39 43,36% 13,44% 

UHDT 977.814.500,00 448.399.827,34 99.311.296,73 36,47% 10,16% 

UHCC 1.460.859.527,26 769.303.055,88 104.388.883,35 28,90% 7,15% 

TOTAIS 5.491.865.377,26 2.270.996.784,85 544.006.475,43 33,49% 9,48% 

Tabela 1 – Valores de sobrepreço apontados na inspeção 

13. De relevo mencionar que as diferenças da metodologia de cálculo do sobrepreço entre a 
primeira e a segunda fiscalização compreendem: (i) o uso dos DFP contratuais na inspeção enquanto 

na auditoria se utilizaram as estimativas de custo da Petrobras; (ii) a não adoção do incremento de 
+20% sobre os preços referenciais quando da realização da última análise (inspeção), em contraponto 
ao realizado na auditoria (variações até então adotadas pela Petrobras, de -15 a +20%, a depender do 

grau de maturidade dos projetos); e (iii) uso de dados já compartilhados pela Operação Lava Jato nas 
análises, suprindo lacunas de referenciais não disponíveis quando da primeira verificação dos preços.  

14. As mudanças de metodologia, em especial às relativas a não majoração dos referencias em 
20%, foram motivadas pelo real cenário de contratações da Petrobras, descortinado pelas evidências de 
que não havia ambiente concorrencial nos certames da estatal, trazidas pelas revelações da citada 

operação. Esses elementos estão presentes no termo de compromisso de cessação de prática 
anticoncorrencial firmado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a 

empreiteira Construções e Comércio Camargo Corrêa (peças 108 a 110), documento disponível em 
consulta ao portal eletrônico do próprio conselho.   

15. As mesmas práticas foram relatadas em outro acordo firmado entre o Cade e a empresa 

Setal Engenharia e Construções – SOG Óleo e Gás S.A, corroborando a prática de cartel nas 
contratações de obras de refino da estatal, em especial nos empreendimentos Rnest e Comperj. Nos 

dois acordos, os depoimentos confirmam a existência de um grupo formado por dezesseis empresas, 
chamado de “Clube das 16”, as quais orquestravam deliberadamente práticas anticompetitivas com o 
intuito de combinar preços e dividir contratos entre os membros participantes, valendo-se, inclusive, de 

informações privilegiadas para ofertar valores acima do limite superior (20%) do orçamento 
estimativo, a fim de frustrar a primeira licitação (BID) e induzir a segunda convocação com preços 

superiores aos inicialmente licitados (REBID). 
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16. Consoante bem colocado pela unidade técnica, entendo que os resultados da inspeção 
sinalizam que o sobrepreço aqui apurado advém de análises conservadoras e delineadas pelos 

parâmetros de mercado até então disponíveis. Após a obtenção das informações de acesso restrito, a 
exemplo de dados fiscais e contábeis, a serem insertos nas respectivas tomadas de contas, as análises 
serão aprofundadas de forma a otimizar a avaliação do dano e das condutas relacionadas para fins de 

citação dos responsáveis.   

17. Nesse contexto, acolho a proposta alvitrada pela SeinfraPetróleo no sentido de instaurar 

tomada de contas especial para ultimar a quantificação do dano e delimitar as responsabilidades, 
valendo-se das informações compartilhadas pela Justiça Federal no âmbito da Operação Lava Jato. 

18. Lembro apenas que as empresas contratadas também se beneficiaram diretamente dos 

pagamentos efetuados a maior, sendo citadas em vários trechos de delações premiadas que apontavam 
esses contratos do Comperj como um dos empreedimentos que foram contratadas mediante atuação de 

cartel e pagamento de propina, consoante descreve a unidade técnica no relatório que precede este 
voto: 

95. O primeiro destaque decorre diretamente das revelações do ex-Gerente Executivo de Serviços, 
Pedro Barusco, obtidas no âmbito da Operação Lava-Jato em sede de procedimento de colaboração 
premiada, disponibilizadas na internet (evidência 5). 

96. No termo de colaboração nº 05 do Sr. Pedro José Barusco Filho, que trata do “Cartel de 
Empreiteiras na Petrobras” e “Alusa Engenharia – Informação Privilegiada”, o depoente relatou 
que na primeira licitação realizada para a contratação da UHCC do Comperj (“BID” termo do 
inglês que significa “oferta”), as empresas cartelizadas ofertaram propostas e a Alusa logrou 
participar do certame, mas não conseguiu elaborar proposta a tempo. Como resultado desse BID, 
todas as empresas foram desclassificadas por preços excessivos. Em seguida a Petrobras abriu 
prazo de uma semana para que as empresas ofertassem novas propostas de preços (REBID). 

97. Nesse intervalo entre BID e REBID, o depoente afirmou que os representantes da Alusa o 
contataram manifestando interesse em ganhar a licitação, ocasião em que ele, então gerente 
executivo da Petrobras, orientou a empreiteira Alusa da seguinte forma: “não venham com nada 
acima de R$ 1,5 bilhão”, revelando o valor da Estimativa de Custos da Petrobras, dado sigiloso aos 
licitantes. Munida de informação privilegiada, a Alusa sagrou-se vencedora do certame com 
proposta de R$ 1,492 bilhão, enquanto a segunda melhor proposta veio do Consórcio Camargo 
Corrêa e Schahin Engenharia, no valor de R$ 1,878 bilhão. 

98. A evolução da execução contratual da UHCC indicou o aditamento de R$ 769.303.055,88, 
fazendo com que o valor final da obra atingisse R$ 2.230.162.583,14, ou seja, houve acréscimo de 
52% ao valor inicial da avença. Cumpre registrar que não se avaliou no presente trabalho a justeza 
dos aditivos em termos de preços e escopo, ou, em outras palavras, se houve alteração do equilíbrio 
inicial do contrato.  

99. Informações da Lava-Jato indicam que um dos modus operandi do esquema envolvia a 
facilitação na concessão de aditivos em troca do pagamento de propinas. Seguem alguns exemplos 
de como as informações da Lava-Jato podem contribuir para as análises.  

100. Segundo consta no Termo de Colaboração nº 07 (evidência 7) que prestou o Sr. Dalton dos 
Santos Avancini, ex-presidente da empreiteira Camargo Corrêa, o depoente afirmou que havia sido 
acordado no âmbito do cartel de empreiteiras que a Camargo Corrêa ficaria com a obra da UHCC 
do Comperj e a Schain Engenharia teria uma participação menor no consórcio. 

101. O depoente alegou que na segunda licitação da UHCC, a Alusa, embora aparentemente não 
tivesse a qualificação necessária, foi habilitada posteriormente e acabou oferecendo proposta 
similar à Estimativa de Custos da Petrobras, sagrando-se vencedora do certame em detrimento da 
opção escolhida do cartel. O depoente sugere que Alusa ofereceu proposta irreal, buscando apenas 
“furar” o cartel e depois acrescer valores à contratação por meio de aditivos. 

(...) 
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132. Adentrando nos detalhes das contratações das unidades de processo do Comperj objetos dessa 
fiscalização, em todas elas houve BID e REBID, e observou-se que nas licitações e relicitações 
foram convidadas tão somente as empresas do “clube das 16”, excluindo-se na maioria dos casos a 
MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. e incluindo-se a Schahin Engenharia S.A. Apenas para a 
UHDT foi convidada a Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., que não era empresa 
originalmente integrante do Clube das 16. 

133. No BID da UHCC foram convidas 14 empresas do clube e outras 3 empresas de fora do clube; 
e no REBID foram 15 empresas convidadas do clube e 4 empresas fora do clube, mas como já 
mencionado no tópico específico da UHCC, houve o direcionamento dessa licitação para a empresa 
Alusa Engenharia S.A. pela conduta do ex-Gerente Executivo da Diretoria de Serviços – Pedro 
Barusco, ao indicar o valor máximo que deveria atingir a proposta, para sagrar-se vencedora. 

(...) 

135. Seguindo com as confissões oriundas do termo de compromisso (evidência 20 a 22), os 
delatores descrevem a dinâmica do cartel. Os delatores esclarecem que o esquema montado 
propiciava aos integrantes um rodízio para vencer as licitações, mantendo as participações de 
mercado previamente acordadas. 

136. Assim, uma ferramenta utilizada pelo cartel para manter equilibrada a distribuição das obras 
de acordo com as participações de mercado de cada empresa era o mecanismo de consórcio.  A 
formação de consórcios entre as empresas cartelizadas, cada qual com um percentual de 
participação previamente estudado, permitia a compatibilização dos interesses com as respectivas 
participações de mercado das empresas. Assim, uma empresa de maior porte, com maior potencial 
de mercado, normalmente saía como líder do consórcio e, consequentemente, com a maior 
participação percentual entre os partícipes.  

137. Além disso, empresas com participações esporádicas nas licitações e que representavam 
ameaças à atuação do cartel eram contempladas eventualmente por meio da participação nos 
consórcios, evitando que elas apresentassem propostas de preço isoladamente e a preços 
concorrenciais. 

138. Imprescindível à continuidade do cartel era o esquema orquestrado de cobertura de propostas. 
Uma vez definido qual consórcio venceria determinada licitação, este consórcio informava às 
demais convidadas qual era a faixa de preços que elas deveriam ofertar. 

139. Em geral, o cartel indicava, inclusive, a ordem de classificação das propostas de cobertura e 
definia o número mínimo de três proponentes, usualmente quatro, simulando uma concorrência 
efetiva aos certames. Adicionalmente, outro artifício utilizado com o intuito de simular 
competitividade era a elaboração de perguntas técnicas às comissões de licitação pelas empresas 
cartelizadas. 

140. A compromissária no referido processo do Cade, Camargo Corrêa, alegou que evitava 
apresentar propostas de cobertura para projetos que não seriam alocados a ela, devido ao custo de 
elaboração das propostas, algo em torno de R$ 2 a 3 milhões, mas que para os casos da 
UHDT/UGH da Rnest, e UHDT e Pipe-Rack do Comperj, o fez para cumprir com o acordo 
anticompetitivo. 

141. De fato, a análise dos relatórios das comissões de licitações confirma os mesmos resultados 
delatados. Das oito rodadas de licitação em estudo, contando BID e REBID, 3 tiveram 5 propostas, 
2 tiveram 4 propostas e 3 tiveram 3 propostas. E conforme os delatores afirmaram, a Camargo 
Corrêa ofertou proposta de cobertura no BID e REBID da UHDT da Rnest (evidência 23). 

142. Enquanto que para a UHCC do Comperj, a Camargo Corrêa “carregou” a Schahin Engenharia 
no consórcio, cumprindo o acordado no cartel para vencer o certame, no entanto, a Alusa 
Engenharia “furou” o cartel e venceu a licitação da obra, utilizando-se de informação privilegiada. 

143. O Cade identifica como um dos indicativos de conduta anticompetitiva a manutenção do 
posicionamento dos proponentes entre rodadas consecutivas de licitações, ou seja, uma empresa 
que teve proposta classificada em segundo lugar num certame manteria o mesmo segundo lugar no 
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certame seguinte, e assim sucessivamente. (grifos acrescidos) 

19. Muito embora a SeinfraPetróleo não tenha proposto medida acautelatória para a 
indisponibilidade dos bens dos responsáveis solidários pelos prejuízos aqui apurados, assinalo que já 
estão presentes os requisitos exigíveis para a adoção da medida, ainda que o presente processo possa 

avançar na ampliação da amostra de sobrepreço e na individualização das condutas dos responsáveis, 
previamente à instauração de tomada de contas especial. 

20. Pelo aqui se expôs, já há um prejuízo de no mínimo R$ 544 milhões, a preços de 2010, 
apurado em duas oportunidades por este Tribunal: a fiscalização de 2010 e a posterior inspeção. Além 
disso, há todo um conjunto probatório da existência de direcionamento de licitação e pagamento de 

propinas em que já se conhecem, no mínimo, as empresas que concorreram para tal irregularidade e 
seus administradores. Por certo, os outros responsáveis poderão ser arrolados quando da citação. 

21. Diante desse quadro, a fumaça do bom direito manifesta-se das fartas evidências de prática 
de atos ilícitos que ocasionaram danos ao erário. Já o perigo da demora decorre da possibilidade de 
desfazimento de bens pelos responsáveis antes da recomposição do dano.  

22. Assinalo que meu entendimento vai ao encontro das últimas decisões deste Plenário 
quando da apreciação das tomadas de contas especiais referentes às obras da Rnest, que resultaram nos 

Acórdãos 2.109/2016 e 2.428/2016, ambos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler. 

23. Pondero, entretanto, que adoto o mesmo juízo de decisão mais recente, também relatada 
pelo Ministro Zymler, no bojo do Acórdão 3.057/2016-TCU-Plenário, a qual adotou a oitiva prévia 

dos responsáveis, pessoas físicas e jurídicas, para que apresentem suas manifestações sobre a 
possibilidade de, a partir dos elementos contidos nos autos, o TCU vir a decretar cautelarmente a 

indisponibilidade dos bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito. 

24. De forma inequívoca, a fim de preservar a regular operação das empresas, a 
indisponibilidade ora decretada não deve abranger os valores referentes aos saldos em contas correntes 

e aplicações financeiras, exceto aquelas que representem meras reservas financeiras e não sejam 
necessárias para a manutenção da operação das sociedades empresariais. Do mesmo modo, a 

constrição dos bens das pessoas físicas não deve alcançar os valores considerados necessários ao 
sustento do responsável e sua família, tais como vencimentos, subsídios, soldos, salários, 
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de 

profissional liberal. 

25. A questão sobre a competência do TCU para decretar cautelarmente a indisponibilidade de 

bens, tanto de servidores públicos quanto de agentes privados, pessoas físicas ou jurídicas, foi mais 
uma vez esclarecida pelo Ministro Benjamin Zymler no voto condutor do Acórdão 
2.428/2016-TCU-Plenário. Minhas razões de decidir nestes autos correspondem in totum às daquele 

voto, parcialmente reproduzido a seguir: 

101. Quanto à jurisdição desta Corte de Contas sobre particulares, observo que o texto 
constitucional, em especial o art. 70, parágrafo único, e o inciso II do art. 71, não fez distinção 
entre agentes públicos ou particulares para fins de recomposição do débito, bastando que qualquer 
um deles tenha dado causa à irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Em verdade, 
tampouco é necessária a comprovação da coparticipação de agentes públicos na irregularidade para 
que seja fixada a responsabilidade da pessoa jurídica privada por danos cometidos aos cofres 
públicos, conforme decidiu o Tribunal nos Acórdãos 946/2013-Plenário, 1.680/2013-Plenário, 
2.056/2013-Plenário, 2.448/2013-Plenário, 2.677/2013-Plenário e 7.778/2015-2ª Câmara, dentre 
outros. Sendo assim, o particular que tenha dado causa a um dano ao erário está sujeito à jurisdição 
desta Corte de Contas, independentemente de ter atuado em conjunto com agente da Administração 
Pública, conforme o art. 71, inciso II, da Constituição Federal.  

(...) 
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103. Além de remansosa jurisprudência desta Corte de Contas nesse sentido, vários julgados do 
STF reafirmam que a jurisdição do TCU abrange os particulares contratantes com a administração 
pública. 

104. No julgamento do MS 23.560-DF/2000, o Pleno do STF tratou da condenação do particular 
que contrata com o Poder Público. Nesse caso, o TCU, por meio do Acórdão 45/1999 e da Decisão 
469/1999, ordenou a citação solidária, dentre outros responsáveis, da empresa Incal Incorporações 
S.A., para que recolhessem aos cofres da União a quantia relativa ao superfaturamento observado 
no contrato firmado entre o TRT da 2ª Região.  

105. Depois de pedido de vista, o Ex.mo Ministro Nelson Jobim abriu divergência e afirmou que o 
TCU poderia determinar ao TRT a anulação do contrato e que haveria a obrigação de a construtora 
devolver os valores recebidos a maior. Dessa forma, votou pela denegação da ordem. 

106. O Presidente do STF, à época, Ex.mo Ministro Maurício Corrêa, afirmou que o TCU, ao 
examinar a nulidade de contrato, “agiu no estrito cumprimento do que determina a Constituição 
Federal. Com efeito, se entendêssemos que seria o caso de deferir  a segurança, estaríamos 
inibindo a própria atividade do Tribunal de Contas”. Assim, vencido o relator, Ex.mo Ministro 
Marco Aurélio, o Plenário do STF indeferiu a segurança em sessão de 20/9/2000. 

(...) 

109. Por meio do Mandado de Segurança 24.379/DF-2015, de relatoria do Ex.mo Ministro Dias 
Toffoli, vencido o Ministro Marco Aurélio, a 1ª Turma do STF, também ao apreciar a jurisdição do 
TCU sobre particulares, deliberou que: 

“Em decorrência da amplitude das competências fiscalizadoras da Corte de Contas, tem-se que 
não é a natureza do ente envolvido na relação que permite, ou não, a incidência da fiscalização 
da Corte de Contas, mas sim a origem dos recursos envolvidos, conforme dispõe o art. 71, II, 
da Constituição Federal.” (grifou-se)  

(...) 

117. Menciono, a seguir, outros acórdãos em que foi decretada a indisponibilidade de bens de 
terceiros particulares: Decisão 1693/2002-Plenário (empresa Vale do Simental Agropecuária 
Ltda.); Acórdãos Plenário 2766/2009 (empresa Exato Engenharia Ltda.); 3273/2010, (empresa Kao 
I Indústria e Com. de Confecções Ltda); 2140/2011 e 2141/2011-Plenário (empresa Barbalho Reis 
Comunicação e Consultoria Ltda., dentre outras); 368/2014 (Instituto de Tecnologia Aplicada à 
Educação Novo Horizonte e empresa T&Z Copiadora, Papelaria e Informática Ltda.); 1.915/2015-
Plenário (Banco FonteCindam); 64/2015 (empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A.). 

118. Em relação a esse último acórdão, cumpre destacar recente decisão monocrática proferida 
pelo Ex.mo Ministro Dias Toffoli, em 22/02/2016, que indeferiu o pedido de liminar apresentado 
nos autos do Mandado de Segurança n. 33.996, impetrado por MPE – Montagens e Projetos 
Especiais S.A., objetivando a suspensão da medida de indisponibilidade de ativos financeiros 
efetivada em cumprimento a acórdão proferido pelo TCU.  Naquela assentada, o Ex.mo Ministro-
Relator entendeu não ser possível “inquinar de abusivo o ato do TCU que determinou o bloqueio 
de ativos financeiros da MPE”. 

119. É relevante citar também decisão monocrática do Ex.mo Ministro Luiz Fux, em 25/10/2011, 
no âmbito do MS 30.924, em que o consórcio contratado para executar obra de usina hidroelétrica 
buscava a anulação do item 9.4 do Acórdão 2.234/2011 do Plenário do TCU, o qual teria 
determinado a retenção de parte do preço contratado entre o consórcio impetrante e a empresa 
Furnas Centrais Elétricas S.A.  

120. O pedido formulado foi denegado pelo relator, ao manifestar que “a jurisprudência dessa 
Corte inclina-se pelo reconhecimento de poder cautelar aos Tribunais de Contas, com o fito de 
impedir a concretização de lesão ao Erário ou ao interesse público antes do pronunciamento final 
dessas Cortes sobre as irregularidades investigadas.” 
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121. Por todo o exposto, o fato é que o STF vem reconhecendo ao Tribunal de Contas da União o 
poder geral de cautela, não havendo qualquer ressalva em relação à medida cautelar de 
indisponibilidade de bens de particulares sujeitos à jurisdição do TCU.  

122. Em outras palavras, os motivos que levaram o STF a reconhecer que assiste ao TCU o poder 
geral de cautela, aparentemente, aplicam-se indistintamente aos agentes públicos e particulares, 
conforme se extrai do conjunto de deliberações da Suprema Corte. Isso porque, em ambas as 
situações, pode se fazer presente a necessidade de adoção de medidas destinadas a assegurar a 
utilidade das manifestações da Corte de Contas e evitar danos irreparáveis ao erário.  

26. Portanto, sem diminuir o profundo respeito que tenho pelo Excelentíssimo Ministro Marco 
Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, e pelas recentes decisões monocráticas em que Sua Excelência 
tornou sem efeito deliberações deste Plenário, que haviam tornado indisponíveis bens de pessoas 

jurídicas e físicas sem vínculo com a administração pública, entendo que a competência desta Corte, 
no caso, está assegurada pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do TCU e pelo entendimento 

predominante do STF. 

27. Nessa linha, cito a recentíssima decisão da Ministra Rosa Weber nos autos do Mandado de 
Segurança 34.446, impetrado pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o TCU, em face do item 

9.2. do Acórdão 2.428/2016-TCU-Plenário, que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens 
de diversas pessoas, inclusive da impetrante, em decorrência da conversão em TCE do TC 

004.038/2011-8, que trata das obras de tubovias da Refinaria Abreu e Lima. 

28. Em seu despacho, Sua Excelência reafirma o reconhecimento do poder geral de cautela 
atribuído a esta Corte e salienta que “o fator preponderante, sob a ótica constitucional, para definir a 

sujeição de determinada pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, à atividade fiscalizatória do 
TCU, diz com a origem dos recursos por ela utilizados, arrecadados, gerenciados ou administrados 

(art. 70, parágrafo único, da Magna Carta)”. 

29. Por se tratar de matéria em tudo semelhante à destes autos, reproduzo, a seguir, trecho do 
despacho da Ministra: 

40. Nesse enfoque, a decretação de indisponibilidade de bens aparenta ter observado, na espécie, as 
exigências do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, pois a autoridade impetrada identificou indícios de 
condutas lesivas ao erário imputáveis à impetrante e ao Consórcio Ipojuca Interligações – CII, em 
especial a formação de cartel que pagava propina a agentes públicos, no intuito de viabilizar a 
contratação, por meio da modalidade convite, de obra com sobrepreço. 

41. Tais condutas, segundo levantamento inicial do TCU, teriam importado em superfaturamento 
correspondente a 20,3% do valor inicial do contrato nº 0800.0057000.10-2. No curso da execução 
da avença, a contemplar alguns aditivos, a autoridade impetrada estima que o desfalque à 
Petrobras, apenas com tal contrato, alcançou valor histórico, em setembro de 2009, de R$ 
682.404.146,73. A atualização dessa cifra, quando da prolação do acórdão impugnado, levou a 
Corte de Contas a estimar prejuízo da ordem de R$ 960.962.757,75 aos cofres da referida 
sociedade de economia mista. 

42. A grandiosidade dos montantes estimados, ao lado da gravidade e da robustez dos indícios de 
comportamento ilícito dos possíveis responsáveis, parecem, à primeira vista, respaldar a decretação 
da medida cautelar de indisponibilidade de bens, por delinearem cenário de risco acentuado para o 
resultado útil da tomada de contas especial instaurada no âmbito do TCU. 

43. Corrobora esse raciocínio a compreensão de que o risco de inviabilização do ressarcimento ao 
erário, ínsito à previsão do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, não exige prova de que a pessoa sob 
fiscalização do Tribunal de Contas da União esteja efetivamente praticando atos de desbaratamento 
patrimonial. Exigir prova nesse sentido esvaziaria a medida em tela, pois, até a colheita de 
elementos comprobatórios da prática de atos de dissipação do patrimônio, este já estaria parcial ou 
totalmente comprometido, de molde a prejudicar a consecução do objetivo do dispositivo em 
comento, qual seja, o de preservar a utilidade de futuros pronunciamentos do TCU. 
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44. Realço, por outro lado, que, no acórdão impugnado, a Corte de Contas da União prestou 
homenagem a outros vetores constitucionais e legais, em especial os relacionados à preservação da 
empresa, ao delimitar a indisponibilidade, no tocante aos ativos financeiros, às “aplicações 
financeiras que representem meras reservas financeiras e não sejam necessárias para a 
manutenção da operação das sociedades empresariais” (evento 10, fl. 55). 

45. O cuidado adicional, de preservar as atividades empresariais da impetrante, conjura, quanto ao 
acórdão impugnado, o perigo da demora inverso ventilado na inicial. 

46. Não vislumbro, nesta etapa processual de cognição sumária, ofensa ao art. 71, § 1º, da Magna 
Carta, pois a Corte de Contas de modo algum ensaiou implementar a sustação do contrato nº 
0800.0057000.10-2, avença cuja execução físico-financeira já houvera, aliás, quando da prolação 
do acórdão impugnado, sido inteiramente concluída (evento 10, fl. 39). Pelo mesmo motivo, 
tampouco me parece devido cogitar de ofensa ao art. 117, § 1º, V, da Lei 13.242/2015. 

47. Não extraio, por fim, dos elementos que instruem a inaugural do mandado de segurança, ao 
menos nesse exame perfunctório, a presença de prova pré-constituída e inequívoca, suscetível de 
demonstrar, com a imprescindível certeza e liquidez, a ausência de proporcionalidade, sob 
quaisquer de seus prismas (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), do 
acórdão impugnado. (grifei) 

30. Apoiada nesses fundamentos, a Ministra Rosa Weber manteve a integralidade do referido 

acórdão. Porém, suspendeu a eficácia do despacho do relator que, segundo a magistrada, “promoveu a 
indisponibilidade irrestrita dos ativos financeiros da impetrante, sem adotar as precauções ventiladas 

no acórdão impugnado”. 

31. É que o relator, valendo-se do Enunciado 103 da Súmula de Jurisprudência do TCU, 
aplicou ao caso o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil: 

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 
financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 
§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o 
cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição 
financeira em igual prazo. 
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de 
seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: 
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 
§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 
24 (vinte e quatro) horas. 
(...) (grifei) 

32. Tal procedimento, no entanto, foi considerado pela magistrada contrário às disposições do 
Acórdão 2.428/2016-TCU-Plenário, que desautorizava o bloqueio dos bens financeiros necessários ao 
sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas jurídicas. 

33. De modo a evitar a mesma controvérsia nestes autos, entendo pertinente adotar o 
procedimento do item 9.1.2 do referido Acórdão 3.057/2016-TCU-Plenário, ou seja, informar aos 

responsáveis que, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva prévia, fica desde já franqueada a 
possibilidade de o responsável designar os bens não suscetíveis ao correspondente constrangimento 
cautelar, com a devida justificativa.  
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34. De forma complementar, considero prudente comunicar aos órgãos competentes a 
possibilidade de o TCU, eventualmente, decidir pelo relaxamento da medida cautelar em face de novos 

acordos de leniência e/ou delações premiadas devidamente homologados pelo Ministério Público 
Federal, assim como deliberado nos Acórdãos 2.428/2016 e 2.109/2016, ambos do TCU-Plenário. Por 
outro lado, deve-se alertar as empresas arroladas que a não elisão da irregularidade – ponderada com a 

existência ou não de colaboração efetiva por meio de acordos de leniência – poderá ensejar a 
declaração de inidoneidade prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992. 

35. Em prosseguimento, passo ao exame dos demais indícios de irregularidades apurados na 
fiscalização de 2010: contratação irregular por dispensa de licitação e adoção de regime contratual 
inadequado ou antieconômico. O primeiro deles relaciona-se às obras da Unidade de Coqueamento 

Retardado (UCR), cuja licitação na modalidade convite resultou fracassada em duas rodadas (BID e 
REBID), visto que as propostas ultrapassavam os valores máximos aceitáveis pela Petrobras. 

36. Com amparo na alínea “e” do item 2.1 do Decreto 2.745/1998, os diretores de 
abastecimento e de serviço autorizaram a contratação direta do Consórcio formado pelas empresas 
Techint Engenharia e Construção S.A. e Construtora Andrade Gutierrez S.A. Em que pese ter havido 

desconto nos valores negociados em relação ao preço orçado pela Petrobras, essa diferença não 
corresponde a uma vantagem comercial porque algumas cláusulas dispostas no edital de licitação 
foram significativamente modificadas quando da lavratura dos termos do contrato. 

37. A fim de exemplificar, transcrevo trecho do relatório da fiscalização de 2010 que descreve 
a situação encontrada para o achado: 

Segue-se a exposição das significativas mudanças observadas na contratação da Unidade de 
Coqueamento Retardado. Quanto à relevância das alterações, conforme consta no relatório da 
Comissão de Negociação (equipe responsável por tal contratação), totalizou-se uma redução de R$ 
549.823.050,00 na proposta do licitante que apresentou o menor preço no 2º Convite, isto é, 
21,75% da proposta original. Vale ressaltar, mais uma vez, que tal redução não decorreu 
exclusivamente de desconto oferecido pela licitante nos preços apresentados, mas, em grande parte, 
de alteração das condições licitadas, o que levou à redução de custos para a empresa licitante. 
(grifos acrescidos) 

A Ata de Reunião do dia 26/02/2010 (Anexo 2, Volume 2, folhas 466 a 467) apresenta uma tabela 
com o resumo dessa redução, decorrente das alterações das condições inicialmente estabelecidas no 
instrumento convocatório: 

(a) quanto à garantia das quantidades determinadas => R$ 150 milhões; 

(b) relativo ao fluxo de caixa neutro => R$ 59 milhões; 

(c) a redução de porcentagem de multas contratuais => R$ 22 milhões; 

(d) o fornecimento pela Petrobras de "saca-feixe" para abertura e fechamento de trocadores => R$ 
5 milhões; 

(e) o fornecimento pela Petrobras de água e energia a partir do 8º mês => R$ 3 milhões; 

(f) a antecipação da AS-02 => R$ 10 milhões; 

(g) quanto aos conversores de frequência => R$ 649.400,00; 

(h) as reduções diversas do Consórcio (risco, contingência, produtividade, salários) => R$ 278 
milhões; e 

(i) o desconto comercial => R$ 19.173.650,00. 

38. Exatamente por esse motivo, o próprio setor jurídico da companhia esclareceu, mediante 

parecer, que os procedimentos adotados poderiam ferir o princípio da competitividade e da isonomia 
em face das alterações das condições do contrato não terem sido noticiadas a todos os interessados em 
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apresentar propostas. Muito embora tenha assim se pronunciado, a consultoria jurídica apresentou 
novo parecer, favorável à contratação, após novos esclarecimentos dos responsáveis. 

39. O segundo indício cuida da adoção do regime de execução do tipo empreitada por preço 
global nos quatro contratos examinados no bojo da inspeção, não obstante haver itens do orçamento 
medidos como itens unitários, denominados quantidades determinadas (QD). Nesse acordo, o contrato 

previa que as quantidades estimadas pela Petrobras seriam suficientes para a obra, mas caso houvesse 
eventual acréscimo, a companhia pagaria ao contratado as diferenças, por meio de aditivos. 

40. Essa prática parece ser regular à primeira vista. Contudo, por ser a própria contratada a 
responsável pela quantificação desses itens de serviço, quando da elaboração do projeto executivo, a 
unidade técnica considerou esse artifício inadequado. Lembro que tal situação seria razoável nos casos 

em que se intenta reduzir o risco para as licitantes quando se elabora projetos menos precisos, 
usualmente em regimes de empreitada por preço unitário, passando a Administração a arcar com 

eventuais diferenças que possam prejudicar as condições de contratação.  

41. Esclareço que as audiências para essas duas irregularidades foram determinadas pelo 
Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário. A despeito de os responsáveis terem encaminhado suas razões de 

justificativa, sigo o encaminhamento da unidade técnica para postergar a análise das respostas às 
audiências, de forma a se realizar conjuntamente com as apurações de sobrepreço. 

42. Por certo, os desdobramentos da Operação Lava Jato e as informações dela oriundas 

podem impactar os exames das audiências já realizadas nestes autos, não apenas em relação aos 
indícios de sobrepreço, como também naqueles relacionados à contratação direta da obra da UCR e aos 

aditivos contratuais firmados para os itens de quantidades determinadas medidos de forma unitária. 
Nessa linha, anuo às considerações da SeinfraPetróleo, porquanto há conexão entre os indícios. 

43. Nesse particular, lembro que as audiências até aqui ultimadas, relacionadas a sobrepreço e 

adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico, não levaram em conta os 
trâmites do Contrato 0800.0060702.10-2, cujo objeto é a implantação da Unidade de Hidrotratamento 

de Destilados Médios (UHDT), instrumento analisado apenas por ocasião da segunda fiscalização 
(inspeção). Como será aberta uma tomada de contas para cada contrato, providências nesse sentido 
poderão ser realizadas dentro desse respectivo processo, sem prejuízo à defesa dos responsáveis. 

44. Quanto aos trâmites referentes às rescisões contratuais, até o momento da conclusão da 
inspeção, apenas o contrato da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) encontrava-se 

rescindido. Os demais seguem em negociação, a par da execução de obras pontuais com o fito de 
mitigar eventuais perdas decorrentes da paralisação dos empreendimentos, dado que os contratos não 
foram executados em sua totalidade.  

45. Em virtude do avançado percentual de execução das obras, cerca de 87% dos serviços em 
média, os sobrepreços porventura confirmados já se constituirão em superfaturamento, ainda que as 

obras não venham a ser concluídas nesse momento. Considero prudente que os impactos da 
interrupção desses contratos também sejam avaliados no âmbito de cada TCE a ser constituída, a fim 
de garantir que as negociações firmadas não resultem em prejuízos aos cofres federais. 

46. Finalmente, anuindo às propostas dos dirigentes da SeinfraPetróleo, reputo que sejam 
incluídos como peças processuais os “Cadastros de Informações com Restrição de Acesso”, relativos a 

evidências do relatório da inspeção, bem como à atualização da peça 27. Essas tabelas são essenciais 
para os procedimentos de vista e cópia dos autos, consoante dispõe a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação).  

Ante o exposto, VOTO por que seja aprovado o Acórdão que ora submeto a este 
Colegiado. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 7 de dezembro de 

2016. 

 
 

 
 

Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 
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Declaração de Voto 

Cuidam os autos de auditoria realizada no âmbito do plano de fiscalização de obras do 
Tribunal no ano de 2010 (Fiscobras 2010), nas obras de implantação da Unidade de Destilação 
Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e da Unidade 

de Coqueamento Retardado (UCR), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

2. Na sessão plenária de 7/12/2016, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler, conforme 

Portaria-TCU 110/2016, formulei pedido de vista dos presentes autos, com fundamento no art. 119 do 
RI/TCU, com o fito de melhor compreender e avaliar as importantes medidas submetidas pelo relator 
ao escrutínio deste Colegiado, notadamente aquelas que se referem à decretação de indisponibilidade 

de bens e aos reflexos de eventuais acordos de leniência e de delação premiada sobre as decisões que o 
Tribunal poderá vir a adotar quanto à aplicação de sanções: 

 proposta de oitiva, em processos apartados, dos responsáveis previamente à adoção da medida 
acautelatória de indisponibilidade de bens, em conformidade com o art. 44, § 2º, da Lei 
8.443/1992 e com o art. 274 c/c o art. 276 do RI/TCU – subitem 9.1.6; 

 proposta de possibilitar aos responsáveis que designem, na oitiva prévia, anterior à própria 
decisão cautelar, os ativos financeiros não suscetíveis de indisponibilidade cautelar, com a 

apresentação da devida justificativa para a necessidade de manutenção da disponibilidade – 
subitem 9.1.7; 

 proposta de alertar os interessados de que a não elisão da irregularidade, quando do exame das 

alegações de defesa, ponderada com a existência ou não de colaboração efetiva por meio de 
acordo de leniência, poderá ensejar a declaração de inidoneidade para contratar com a 

administração pública, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 – subitem 9.5; 

 informar aos responsáveis que, tanto para efeitos da decretação cautelar de indisponibilidade 
dos bens, quanto para efeito de condenação dos responsáveis, no mérito, nas penalidades 

cabíveis, ou no débito remanescente, esta Corte de Contas poderá considerar eventuais provas 
apresentadas no sentido de demonstrar a contribuição de cada responsável para a “elucidação 

dos ilícitos no âmbito do correspondente acordo judicial de colaboração premiada” - subitem 
9.6. 

 

II 

3. Com relação à proposta de oitiva dos responsáveis, em processos apartados, previamente à 
adoção da medida acautelatória de indisponibilidade de bens, observo que o procedimento 

predominante e dominante nesta Corte é, até o momento, o de decretar a indisponibilidade de bens sem 
a oitiva dos interessados ou realizando-se oitiva posterior, nos termos do art. 276, §3º, do RI/TCU 
(acórdãos 2140/2011, 1927/2014, 64/2015, 984/2015, 1915/2015, 1525/2016, 2109/2016 e 2428/2016, 

todos do Plenário).  

4. Dentre essas deliberações, destaco o acórdão 1927/2014-TCU-Plenário, proferido no TC 

005.406/2013-7, no qual esta Corte avaliou a ocorrência de irregularidades na aquisição da refinaria 
Pasadena Refining System Inc. pela Petrobras. 

5. Naquela decisão, foi decretada cautelarmente, com suporte no comando contido no art. 44 

da Lei 8.443/92, c/c arts. 273 e 274 do RI/TCU, a indisponibilidade dos bens dos responsáveis, 
ressaltando-se que a medida deveria alcançar tantos bens quantos bastantes para garantir o 

ressarcimento dos prováveis prejuízos apontados nos autos. 
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6. Esse procedimento sofreu alterações que culminaram na prolação do acórdão 2428/2016-

TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, no qual o Tribunal decretou “a 
indisponibilidade de bens dos responsáveis a seguir relacionados, devendo esta medida alcançar os 
bens considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração imputado 

a cada responsável, ressalvados os bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à 
continuidade das operações das pessoas jurídicas”.  

7. Essa medida cautelar foi objeto do MS 34446 MC/DF, deferido parcialmente, no qual a 
relatora, Ministra Rosa Weber, além de referendar o poder geral de cautela atribuído ao Tribunal de 
Contas da União, ratificou integralmente os termos do acórdão 2428/2016-TCU-Plenário. 

8. O ponto que fundamentou o deferimento parcial da segurança não diz respeito aos termos 
do acórdão 2428/2016-TCU-Plenário, mas ao teor do despacho do relator do TC 016.832/2016-0, 

eminente Ministro Benjamin Zymler, que, estaria em parcial desacordo com a deliberação colegiada, 
por não constar da decisão monocrática a ressalva quanto aos “bens financeiros necessários ao sustento 
das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas jurídicas”.  

9. Nesse mandado de segurança, ao tecer considerações acerca da desnecessidade de provas 
da prática de atos de desbaratamento patrimonial, a relatora alertou para o risco de inviabilização do 

ressarcimento ao erário, em virtude da demora na decretação da medida cautelar.  

10. No presente processo, propõe-se realizar a oitiva dos responsáveis previamente à decisão 
sobre a medida cautelar de indisponibilidade de bens. Oitiva tanto para que se manifestem sobre a 

própria possibilidade “de o Tribunal vir a decretar cautelarmente a indisponibilidade dos bens 
considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração”, assim como 

para que “indiquem os bens por eles considerados essencial à manutenção das atividades operacionais 
da sociedade empresarial e, portanto, não suscetíveis ao alcance da medida cautelar, acompanhados 
das devidas justificativas”, se assim desejarem.  

11. Ao que parece, a sistemática foi proposta com a salutar intenção de melhor operacionalizar 
o procedimento de efetivação da indisponibilidade, de modo a evitar o problema que levou ao 

deferimento parcial do mandado de segurança acima referido. 

12. No entanto, após discutir e examinar com mais vagar o novel procedimento, vislumbro que 
tenderá a não produzir os benefícios pensados, dado que os responsáveis, presumidamente, resistirão à 

intenção do Tribunal em decretar-lhes a indisponibilidade de bens, de modo que também não ofertarão 
bens para esse fim, mormente quando a concordância com a possibilidade de esta Corte adotar a 

mencionada medida cautelar significaria a aceitação, ainda que parcial, da imputação de 
responsabilidade por dano ao erário que lhes é feita no presente processo de tomada de contas especial.  

13. Assim, ao revés, o novo procedimento, não obstante os melhores propósitos subjacentes à 

sua proposição, poderá tornar mais complexo, mais lento e elevar, em maior ou menor grau, conforme 
as especificidades do caso, o risco de perda de efetividade do poder geral de cautela atribuído pelo 

legislador a esta Corte de Contas com o fim de assegurar o pleno exercício das competências fixadas 
no art. 71 da Constituição Federal.  

14. Em vista disso, entendo que deva ser mantida a linha já adotada no acórdão 2428/2016-

TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler (que não mereceu reparo da Ministra Rosa 
Weber quando do exame do mencionado mandado de segurança), com um necessário acréscimo 

procedimental, visando enfrentar o ponto que motivou o deferimento parcial da segurança, e que está 
aventado na minuta de acórdão do eminente relator.  

15. Em linhas gerais é esse o procedimento: decretar a indisponibilidade de bens, com as 

ressalvas necessárias à continuidade das operações da empresa e ao sustento das pessoas físicas, 
ofertando-se aos responsáveis, posteriormente, em despacho monocrático, antes da efetivação da 
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medida cautelar, oportunidade para que identifiquem os bens considerados imprescindíveis para 

aquelas finalidades.  

16. Assim, em futuros processos, o acórdão que vier a decretar a indisponibilidade de bens 
seria lavrado nos seguintes termos (adaptação do texto da minuta de acórdão do presente processo): 

“9.X. decretar cautelarmente, com fundamento art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 
273 e 274 do RI/TCU, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens das empresas e demais 
pessoas físicas deram causa aos superfaturamentos aqui identificados, devendo esta medida 
alcançar os bens considerados necessários, para garantir o integral ressarcimento do débito em 
apuração imputado a cada responsável, ressalvados os bens financeiros necessários ao sustento 
das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas jurídicas; 

9.Y. informar aos responsáveis que o Ministro-Relator, antes da adoção das medidas 
necessárias à efetivação da indisponibilidade de bens decretada neste acórdão, promover-lhes-á 
oitiva prévia, para que indiquem os bens que se enquadrem na ressalva do item 9.X”. 

III 

17. O relator formulou, ainda, propostas de alerta aos responsáveis sobre os efeitos da possível 
existência de colaboração efetiva em acordos de leniência e/ou de delação premiada sobre as futuras 

decisões do Tribunal sobre a declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública e 
a decretação cautelar de indisponibilidade de bens. 

18. Ao pedir vista, buscava aprofundar a discussão de tema de tamanha relevância e ineditismo 

nesta Casa, qual seja: os possíveis efeitos de acordos de delação premiada e acordos de leniência sobre 
as decisões sancionatórias que o Tribunal poderia vir a tomar em processos envolvendo pessoas físicas 

e jurídicas investigadas na Operação Lava Jato. 

19. Desde então, as discussões vieram sendo amadurecidas e aprofundadas em exames dos 
demais membros do Colegiado, em outros processos, culminando na recente deliberação desta Corte 

no acórdão 483/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, apreciado na sessão 
plenária de 22/3/2017. 

20. Nesse acórdão, deliberou-se por sobrestar a apreciação da responsabilidade das empresas 
por fraude à licitação, bem como a decisão sobre a aplicação da sanção de inidoneidade, em virtude 
dos acordos celebrados com o Ministério Público Federal, nos seguintes termos: 

“9.4. deixar assente que: 

9.4.1. a manutenção do sobrestamento mencionado no subitem 9.2 depende da 
apresentação, pelo Ministério Público Federal, de compromisso firmado pelas empresas em que 
sejam especificadas as medidas de colaboração que possam contribuir com os respectivos 
processos de controle externo deste Tribunal; 

9.4.2. por ocasião da análise das medidas especificadas no acordo junto ao Ministério 
Público Federal, conforme o subitem 9.4.1, este Tribunal deliberará sobre possíveis sanções 
premiais a serem concedidas, conforme o caso;” 

21. Os objetivos desses acordos, bem como as informações e documentos deles obtidos, não 
guardam, necessariamente, conexão com as apurações levadas a cabo nos processos de tomadas de 
contas especiais. Assim, imprescindível que se avalie a pertinência do que foi revelado no âmbito 

desses acordos com as irregularidades e ilegalidades em apuração nesta Corte de Contas. 

22. Como bem ressaltou o Ministro Bruno Dantas, ecoando entendimento meu e de outros 

membros desta Casa, esses acordos não podem afastar o Tribunal do exercício de suas funções, bem 
como da busca do ressarcimento do dano ocasionado aos cofres públicos, que está gravada na parte 
final do art. 71, inciso II, da Constituição Federal: “julgar (,,,) as contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”. 
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23. A celebração de acordos de leniência não contempla transações acerca de eventual dano ao 

erário causado pela prática das condutas descritas no art. 5º da Lei 12.846/2013, nem exclui a 
obrigação de sua reparação integral, conforme expressa disposição do art. 16, §3º, dessa lei: 

“§ 3o O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar 
integralmente o dano causado.” 

24. Na hipótese de ser identificado dano ao erário, a autoridade administrativa deverá instaurar 

o processo adequado, no caso, a tomada de contas especial, para quantificação do dano, sob pena de 
responsabilidade solidária, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/1992. 

25. Nessa linha, considero que o procedimento iniciado no recente acórdão 483/2017-TCU-

Plenário, prolatado em termos assertivos, constituirá relevante, e mesmo, em alguns casos, decisivo 
estímulo à colaboração com as investigações realizadas pelo MPF, e, em razão de ter por ponto central 

o beneficiamento por colaboração “que possam contribuir com os respectivos processos de controle 
externo deste Tribunal”, fornecer a esta Casa elementos essenciais para, com maior nível de confiança, 
apurar e quantificar o dano ao erário, definir graus diferenciados de responsabilidades, dar celeridade 

ao processo e efetividade à razão de ser de uma tomada de contas especial: o ressarcimento dos 
prejuízos causados ao erário. 

26. Não se trata, portanto, de tão somente considerar em nossas decisões, automaticamente, 

colaborações prestadas em outras instâncias, mas de, ao mesmo tempo em que se atua em harmonia 
interinstitucional, obter daquelas colaborações os maiores benefícios para o célere e efetivo 

cumprimento de nossas competências constitucionais e legais, resultados que permitirão a esta Corte 
valer-se da dosimetria das sanções que o ordenamento jurídico lhe autoriza aplicar como instrumento 
de estímulo à efetividade e justiça do processo de controle externo. 

27. Por essas razões, as possibilidades abertas pelo novel acórdão 483/2017-TCU-Plenário não 
devem permanecer restritas aos signatários de acordos já celebrados com o Ministério Público Federal, 

mas também aos que ainda não se sentiram estimulados a tanto, e, principalmente, e esta é a 
contribuição que levo ao Plenário, aos que, por meio do procedimento próprio ainda a ser definido pelo 
colegiado, no momento oportuno, contribuírem aqui, no âmbito deste Tribunal, para o célere, justo e 

efetivo desenlace de nossos processos de controle externo, mesmo que não tenham prestado 
colaboração em outra esfera investigativa.  

28. Ressalto que o ordenamento jurídico penal e a Lei Anticorrupção fixam regras de 
mitigação de sanções pecuniárias (multas) ou de restrições de direito (declaração de inidoneidade para 
contratar com a administração pública) como contrapartida à colaboração com as instituições 

investigativas; regras que têm por substrato um princípio de direito (menor pena a quem colabora com 
o interesse público) igualmente aplicável aos processos de controle externo. 

29. Desse modo, considerando as premissas do acórdão 483/2017-TCU-Plenário, entendo que 
no estágio inicial dos processos de tomada de contas especial, bem como naqueles em que se discute a 
responsabilização por fraudes à licitação, devam ser assentadas nos acórdãos disposições que tratem 

dos efeitos da colaboração dos responsáveis com os processos de controle externo, nos seguintes 
termos: 

“9.X. deixar assente que: 

9.X.1.  quando da decisão sobre declaração de inidoneidade para contratar com a 
administração pública federal, bem como sobre a aplicação da multa de que trata o art. 57 da Lei 
8443/1992, este Tribunal considerará os compromissos assumidos pelos responsáveis em 
acordos celebrados com o Ministério Público Federal, no que toca às medidas de colaboração 
que possam contribuir com os respectivos processos de controle externo, por meio, entre outras 
possibilidades, da apresentação de elementos que permitam, com maior nível de confiança, 
apurar e quantificar o dano ao erário, definir graus diferenciados de responsabilidades, dar 
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celeridade e efetividade ao processo que busca o ressarcimento do dano ao erário; nessa ocasião, 
o Tribunal também deliberará sobre possíveis sanções premiais a serem concedidas, conforme o 
caso. 

9.X.2 os responsáveis que não tenham celebrado acordo com o Ministério Público 
Federal também poderão assumir perante este Tribunal compromisso de contribuir para os 
respectivos processos de controle para os mesmos fins mencionados no subitem 9.X.1, segundo 
o procedimento que vier a ser definido pelo Plenário. 

9.X.3 o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União acompanhará a 
participação do Ministério Público Federal nestes autos, assim como a assunção, pelos 
responsáveis, de compromissos de contribuição com os respectivos processos de controle 
externo, nos termos do subitem 9.X.2; 

9.Y. notificar a Força-Tarefa Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal, e o 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União sobre esta decisão, facultando-lhes a 
apresentação de manifestação no prazo de sessenta dias”; 

30. É esta minha declaração de voto, que também ofereço ao eminente Ministro Vital do Rego, 

relator, e ao Colegiado como sugestão para aprimoramento do acórdão aprovado em primeira votação, 
considerando que desde a sessão de 7/12/2016 o surgimento de fatos novos e o amadurecimento das 
discussões fundamentam e tornam oportuna essa proposta.  

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 5 de abril de 2017. 

WEDER DE OLIVEIRA 

Revisor 
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VOTO COMPLEMENTAR 
 

Cuidam os autos de auditoria do Fiscobras 2010, realizada nas obras de implantação da 

Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico 
(UHCC) e da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), todas do Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro (Comperj). 

2. Nesse momento processual são apreciados os resultados de inspeção levada a efeito para 
atualizar as informações dos contratos aqui em exame, os quais foram inicialmente avaliados na 

auditoria de 2010. 

3. Em adição, as novas análises também contemplaram dados preliminares trazidos pela 

Operação Lava Jato, já que os contratos aqui examinados são objeto daquelas apurações, com fortes 
indícios de cartelização das contratadas e de conluio destas com dirigentes da Petrobras, para fins de 
frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios e de obter vantagens ilícitas. 

4. Relativamente às apurações de sobrepreço e superfaturamento, as constatações sinalizam a 
constituição de TCE para os contratos aqui em exame, com indicativos de prejuízos que remontam 

centenas de milhões de reais em cada contrato analisado. 

5. Ressalto que, a despeito dessa decisão não pontuar expressamente todos os responsáveis 
que deram causa aos superfaturamentos apontados, a unidade técnica poderá levantar esses dados e 

ultimar providências para as citações necessárias.  

6. Pelo aqui se expôs, já há um prejuízo de no mínimo R$ 544 milhões, a preços de 2010, 

apurado em duas oportunidades por este Tribunal: a fiscalização de 2010 e a posterior inspeção, 
realizada em 2015, que ora se examina. 

7. Além disso, há todo um conjunto probatório da existência de direcionamento de licitação e 

pagamento de propinas em que já se conhecem, no mínimo, as empresas que concorreram para tal 
irregularidade.  

8. Muito embora a SeinfraPetróleo não tenha proposto medida acautelatória para a 
indisponibilidade dos bens dos responsáveis solidários pelos prejuízos aqui apurados, assinalo que já 
estão presentes os requisitos exigíveis para a adoção de tal decisão, ainda que o presente processo 

possa avançar na ampliação da amostra de sobrepreço e na individualização das condutas dos 
responsáveis. 

9. Diante desse quadro, a fumaça do bom direito manifesta-se nas fartas evidências de prática 
de atos ilícitos que ocasionaram danos ao erário. Já o perigo da demora decorre da possibilidade de 
desfazimento de bens pelos responsáveis antes da recomposição do dano.  

10. Especificamente quanto a esse ponto, destaco que, em meu voto inicialmente proferido, tal 
medida atingiria todos os consórcios e empresas envolvidas na execução das obras, suas holdings, bem 

como os sócios administradores, caso se comprovasse que estes últimos também deram causa aos 
superfaturamentos aqui identificados. 

11. Nesse ponto, entendo necessário ajuste em meu voto para contemplar os encaminhamentos 

mais recentes encontrados na jurisprudência desta Corte. Refiro-me a diferenciar sanções aplicadas a 
empresas que tenham colaborado com outros órgãos de fiscalização em acordos de leniência ou 

delações premiadas, a exemplo do que restou estabelecido no Acórdão 483/2017-TCU-Plenário, 
relatoria do eminente Ministro Bruno Dantas, no qual o Tribunal optou por não aplicar a sanção de 
inidoneidade a empresas que contribuíram com investigações do Ministério Público Federal (MPF). 

Tratamento semelhante foi conferido no âmbito do Acórdão 2.428/2017-TCU-Plenário, relatado pelo 
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Exmº Ministro Benjamin Zymler, quando esta Corte deixou de declarar a indisponibilidade dos bens 
de ex-gestores da Petrobras que haviam firmado acordos de delação premiada com o MPF.  

12. Assim sendo, para me alinhar ao posicionamento adotado nas referidas deliberações, 

proponho excluir a empresa Andrade Gutierrez do rol de empresas que terão os bens declarados 
indisponíveis, haja vista a existente de acordo de leniência dessa empresa junto ao Ministério Público 

Federal.   

13. Ainda sobre a medida acautelatória de indisponibilidade de bens, acato sugestão do 
Ministro Benjamim Zymler de incluir em minha proposta de acordão determinação para que a unidade 

técnica averigue a responsabilidade dos administradores das empresas em questão, para, se for o caso, 
encaminhar proposta de citação desses agentes e de indisponibilidade de seus bens, nos mesmos 

moldes do que restou decidido no âmbito dos Acórdãos 2.109 e 2.428, relatados por este Plenário no 
ano passado. 

14. Assinalo que meu entendimento novamente vai ao encontro das últimas decisões deste 

Plenário quando da apreciação das tomadas de contas especiais referentes às obras da Refinaria Abreu 
e Lima (Rnest). 

15. Pondero, entretanto, que adoto o mesmo juízo de decisão mais recente, prolatada no bojo 
do Acórdão 3.057/2016-TCU-Plenário, a qual adotou a oitiva prévia dos responsáveis, 
preliminarmente à adoção da cautelar. Além dessa decisão, há outro processo que se encaminha na 

mesma direção, TC 023.266/2015-5, da relatoria do Ministro-substituto André Luis de Carvalho, que 
trata das obras da Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas). 

16. Vejam que estamos aqui a decidir qual seria o momento mais oportuno da decretação da 
cautelar, se este Tribunal a adotaria de pronto, fazendo as oitivas posteriormente, com prazo de 15 dias 
para os responsáveis se manifestarem (cautelar sem oitiva prévia), ou, se abriria prazo de 5 dias para já 

decidir com base nos elementos apresentados pela oitiva (cautelar com oitiva prévia). 

17. Optei pelo procedimento da oitiva prévia com o objetivo de uniformizar as decisões deste 

Tribunal, haja vista a similaridade dos casos concretos que enumerei. Todos esses processos tratam de 
condutas e irregularidades de mesma natureza, que remontam a procedimentos em apuração pela 
Força-Tarefa do Ministério Público no Paraná, cujos resultados podem resultar em condenação em 

débito por esse Tribunal, bem como em aplicações de penalidades. 

18. Ademais, a oitiva prévia também serviria para facultar aos envolvidos, além de seus 

pronunciamentos sobre a cautelar, a indicação de quais bens seriam essenciais à manutenção de suas 
atividades, de forma a excluir estes do alcance da medida, se assim fosse o caso.  

19. No entanto, sinto-me confortável em aceitar a medida cautelar de imediato, tal qual se 

sucedeu no Acórdão 2.428/2016, nos termos sugeridos pela declaração de voto do Ministro-substituto 
Weder de Oliveira.  

20. Deixo assente, no entanto, que não se pode afirmar que a celeridade do processo seria 
prejudicada com a oitiva antes da adoção da cautelar propriamente dita, haja vista o prazo de resposta 
ser inferior e a preferência que esta Casa tem dado à resolução dos casos dessa espécie. 

21. O mesmo não se pode afirmar também acerca do aumento de complexidade alegada pelo 
ilustre revisor ao se ouvir os envolvidos antes da decretação de indisponibilidade. 

22. Ressalto mais uma vez que minha decisão apenas buscou uniformizar procedimentos sem 
prejudicar a efetividade da medida alvitrada. 
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23. De forma idêntica, as unidades técnicas envolvidas, SeinfraPetróleo e SeinfraOperações 
devem adotar, sempre que possível, condutas uniformes quando da instrução desses autos, nos limites 
da independência de que gozam os auditores deste Tribunal.  

24. Nesse passo, acrescento determinação para que a SeinfraPetróleo, unidade responsável por 
estes autos, inicie procedimento de apuração da ocorrência de fraudes em licitações mediante ajuste 

prévio entre as licitantes e corrupção de ex-dirigentes da estatal, para fins de eventual aplicação de 
pena de declaração de inidoneidade por este Tribunal, no que se refere à contratação de obras e 
serviços relativos aos objetos deste processo, por meio da autuação de processo específico para esse 

fim. 

25. Por derradeiro, considero prudente também observar a prática que vem sendo adotada por 

esta Corte de Contas ao apreciar processos similares, qual seja ponderar a gradação da penalidade em 
razão da colaboração efetiva por meio de acordos de leniência. 

26. O já citado Acórdão 483/2017, deste Plenário, quando da aplicação da dosimetria da pena, 

levou em conta a contribuição dada por empresa para as apurações em curso e o fato de ela ter 
reconhecido sua participação na prática dos ilícitos. 

27. Quanto a este ponto, muito pertinentes as considerações trazidas na declaração de voto que 
acompanha esta decisão. De fato, os acórdãos do TCU devem abordar os efeitos da colaboração dos 
responsáveis nos processos de controle externo, para garantir segurança jurídica e otimização da 

apuração dos ilícitos. 

28. Acolho as sugestões ali presentes, à exceção do item que possibilita àqueles que ainda não 

tenham celebrado acordo com o Ministério Público Federal vir a firmar compromisso para contribuir 
com o TCU por meio de colaboração premiada. 

29. O ineditismo da matéria demanda reflexão e maturação. Na minha visão, antes de qualquer 

posicionamento sobre a questão, deve-se estudar o assunto para que se avaliem os limites da 
competência desta Casa frente aos procedimentos de colaboração.  

30. Para esse fim, uma questão de ordem pode ser suscitada, com a consequente autuação de 
processo específico para se debater tal proposta. 

31. Não poderia deixar de agradecer as relevantes contribuições do eminente colega Ministro 

Benjamim Zymler na construção das ideias presentes nesta decisão.   

Ante o exposto, VOTO por que seja aprovado o Acórdão que ora submeto a este 

Colegiado. 

 
Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 632/2017 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 009.834/2010-9. 

1.1. Apensos: 009.585/2011-7; 010.165/2011-8; 028.462/2013-0; 003.027/2014-7; 007.804/2015-6; 
014.291/2015-0; 006.041/2013-2. 

2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria. 
3. Responsáveis: Adalberto Ermida Franco (563.015.707-82); Jairo Luis Bonet (892.774.147-15); José 
Pita Domingues (612.768.397-15); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); Nilo Carvalho 

Vieira Filho (302.450.287-49); Petrobras S.A. (30.012.447/0001-41); Sérgio dos Santos Arantes 
(335.417.367-04). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
5.1. Revisor: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo, Gás Natural e Mineração 

(SeinfraPetróleo). 
8. Representação legal: Gustavo de Souza Vellame (153962/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo 
Brasileiro S.A.; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando 

Consórsio SPE - Skanska-Promon-Engevix e Construtora Andrade Gutierrez S.A.; Polyanna Ferreira 
Silva (19.273/OAB-DF) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Nilton Antônio de 

Almeida Maia (67460/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.  
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada nos contratos 
relativos ao Comperj, no ano de 2010, nas obras de implantação das unidades de Destilação 
Atmosférica e a Vácuo (UDAV), de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC) e de Coqueamento 

Retardado (UCR); 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. decretar cautelarmente, com fundamento art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 273 

e 274 do RI/TCU, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens das empresas e dos consórcios 

que deram causa aos superfaturamentos aqui identificados, à exceção da Construtora Andrade 
Gutierrrez, haja vista a celebração de acordo de leniência com o Ministério Público Federal, devendo 

esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito, 
no valor total de R$ 544 milhões, observados os débitos imputados a cada responsável, ressalvados os 
bens financeiros necessários ao sustento das pessoas físicas e à continuidade das operações das pessoas 

jurídicas;; 
9.2. determinar à SeinfraPetróleo que: 

9.2.1.  converta o presente processo em tomadas de contas especial (TCE), com fulcro no 
art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 197, § 1º, e 252 do Regimento Interno/TCU, uma para cada 
contrato, para quantificação do dano e apuração final das responsabilidades pelos indícios de 

sobrepreço e consequente superfaturamento nos seguintes ajustes: 1) Contrato 0800.0057282.10.2 
(Unidade de Coqueamento Retardado – UCR); 2) Contrato 0800.0056801.10.2 (Unidade de Destilação 

Atmosférica e a Vácuo - UDAV); 3) Contrato 0800.0060702.10.2 (Unidade de Hidrotratamento de 
Destilados Médios - UHDT); e 4) Contrato 0858.0056936.10.2 (Unidade de Hidrocraqueamento 
Catalítico - UHCC); 

9.2.2. providencie a juntada dos documentos atinentes a cada um dos contratos que 
compõem esse processo à respectiva TCE, acompanhados do relatório, voto e acórdão que 

fundamentam esta deliberação; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703469.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 009.834/2010-9 
 

2 
 

9.2.3. realize, nos autos das TCE que vierem a ser instauradas em razão do subitem 9.2.1 

desta decisão, as oitivas e audiências eventualmente necessárias ao saneamento da irregularidade 
descrita como “adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico”, conforme 
detalhado no relatório de fiscalização de que tratam os presentes autos, considerando que o escopo de 

análise foi ampliado em face da inclusão do Contrato 0800.0060702.10-2, examinado apenas por 
ocasião da realização da inspeção; 

9.2.4. apure a eventual responsabilidade dos administradores das empresas arroladas nestes 
autos, nos moldes do realizado nos Acórdãos 2.109/2016 e 2.428/2016, ambos do Plenário deste TCU, 
e submeta a este Relator proposta de citação desses agentes e de indisponibilidade de seus bens, se for 

o caso; 
9.2.5. promova estudos para complementar os futuros procedimentos de citação no tocante 

à viabilidade e necessidade de inclusão das holdings das empresas envolvidas no superfaturamento 
tratado, a fim de garantir o ressarcimento dos valores apontados e submeta proposta ao relator quando 
da identificação dos responsáveis; 

9.2.6. após a identificação de todos os envolvidos nos atos que ensejaram os indícios de 
irregularidades de que trata o subitem 9.2.1, encaminhe nova proposta de indisponibilidade de bens 

daqueles ainda não contemplados pela referida medida (subitem 9.1); 
9.2.7. avalie, no âmbito de cada TCE a ser constituída, eventuais impactos advindos das 

negociações atinentes às rescisões contratuais que possam resultar em prejuízos aos cofres federais; 

9.2.8. promova, nos termos do art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, e do art. 276, § 3º, do 
Regimento Interno do TCU, a oitiva dos responsáveis arrolados no subitem 9.1, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentem suas manifestações acerca da medida cautelar de indisponibilidade dos 
bens adotada, se assim o desejarem; 

9.2.9. informe aos responsáveis relacionados no subitem anterior que, no âmbito da 

respectiva resposta à aludida oitiva, fica desde já franqueada a possibilidade de serem indicados os 
bens por eles considerados essenciais à manutenção das atividades operacionais da sociedade 
empresarial e portanto não suscetíveis ao alcance da medida cautelar, acompanhados das devidas 

justificativas; 
9.2.10. constitua um processo apartado de “indisponibilidade de bens” para cada 

responsável; 
9.2.11. autue processo apartado para apurar ocorrência de fraudes em licitações mediante 

ajuste prévio entre as licitantes nos certames conduzidos pela Petrobras, no que se refere aos contratos 

de obras e serviços relacionados ao contratos do Comperj, objetos de análise destes autos; 
9.3. deixar assente que, quando da decisão sobre declaração de inidoneidade para contratar 

com a administração pública federal, bem como sobre a aplicação da multa de que trata o art. 57 da Lei 
8443/1992, este Tribunal considerará os compromissos assumidos pelos responsáveis em acordos 
celebrados com o Ministério Público Federal, no que toca às medidas de colaboração que possam 

contribuir com os respectivos processos de controle externo, por meio, entre outras possibilidades, da 
apresentação de elementos que permitam, com maior nível de confiança, apurar e quantificar o dano ao 

erário, definir graus diferenciados de responsabilidades, dar celeridade e efetividade ao processo que 
busca o ressarcimento do dano ao erário; nessa ocasião, o Tribunal também deliberará sobre possíveis 
sanções premiais a serem concedidas, conforme o caso; 

9.4. notificar a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal sobre o 
disposto no item 9.2, facultando- lhes a apresentação de manifestação no prazo de sessenta dias; 

9.5. determinar à Segecex que adote providências para uniformizar os procedimentos de 
apuração dos processos relacionados à Petrobras que guardem relação com as investigações da 
Operação Lava Jato, haja vista a possibilidade de instrução destes tanto pela SeinfraOperações quanto 

pela SeinfraPetróleo; 
9.6. autorizar a Segecex, desde logo, no âmbito dos processos de contas especiais a serem 

instaurados, a utilizar informações advindas do compartilhamento de provas pelos órgãos encarregados 
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da condução da Operação Lava Jato, para melhor quantificar o dano e identificar os responsáveis por 

condutas irregulares, bem como realizar diligências e inspeções que se façam necessárias; 
9.7. confirmar a classificação dos documentos sigilosos existentes nos autos, bem como a 

indicação dos respectivos grupos de acesso, nos termos das seguintes peças denominadas “Cadastro de 

Informações com Restrição de Acesso”, devendo a concessão de vistas e cópias obedecer às indicações 
contidas nos referidos documentos: 

9.7.1. Anexo I – relativo às evidências do relatório de inspeção (peça 118, p. 1 e 2); 
9.7.2. Anexo II – atualização da peça 27 (peça 118, p. 3 e 4). 
9.8. encaminhar cópia do inteiro teor deste acórdão, acompanhada do respectivo relatório e 

voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional; ao Departamento de Polícia Federal no Paraná; ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica; à Secretaria da Receita Federal do Brasil; à Procuradoria da República no Paraná; 
e à Petróleo Brasileiro S.A., para as providências que entenderem cabíveis; 

9.9. encaminhar aos responsáveis arrolados nos autos cópia desta deliberação, 

acompanhada do relatório e voto que o fundamentam, juntamente com as cópias das demais peças que, 
individualmente, interessem a cada um deles, alertando as empresas que a não elisão da irregularidade 

quando do exame das alegações de defesa, ponderada com a existência ou não de colaboração efetiva 
por meio de acordo de leniência, poderá ensejar a declaração de inidoneidade para contratar com a 
administração pública, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 

9.10. encaminhar cópia do inteiro teor deste acórdão, acompanhada do respectivo relatório 
e voto que o fundamentam, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da 

Advocacia-Geral da União no Paraná, ao Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, ao 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e Controladoria Geral da União e à Diretoria de 
Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC), para medidas consideradas cabíveis, 

informando-lhes acerca da possibilidade de, após a assinatura de novos acordos de leniência e/ou 
delações premiadas, notificar esta Corte de Contas para que se possa deliberar sobre eventual 
relaxamento da medida cautelar de indisponibilidade de bens que vier a ser adotada, na medida em que 

os responsáveis demonstrem pré-disposição para indenizar os danos causados ao erário. 
 

10. Ata n° 11/2017 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 5/4/2017 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0632-11/17-P. 

13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo 

Cedraz, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo (Relator). 
13.2. Ministro que não participou da votação: Benjamin Zymler. 
13.3. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira (Revisor). 

13.4. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho. 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

VITAL DO RÊGO 

Presidente Relator 
 

 
Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 
Procurador-Geral 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56703469.


	I. Apresentação
	I.1. Importância socioeconômica

	II. Introdução
	II.1. Deliberação que originou o trabalho
	II.2. Visão geral do objeto
	II.3. Objetivo e questões de auditoria
	II.4. Metodologia utilizada
	II.5. Limitações inerentes à auditoria
	II.6. Volume de recursos fiscalizados
	II.7. Benefícios estimados da fiscalização
	II.8. Histórico Processual

	III. Achados de auditoria
	III.1. Sobrepreço em virtude de preços superiores aos de mercado
	III.1.1 Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C)
	III.1.2. Metodologia geral de análise
	III.1.3. Resultados
	III.1.3.1. Unidade de Coqueamento Retardado (UCR)
	III.1.3.2. Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC)
	III.1.3.3. Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV)
	III.1.3.4. Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT)
	III.1.4. Licitações das unidades do Comperj
	III.1.4.1. Procedimentos de licitação da Petrobras revelados nas delações
	III.1.4.2. Consórcios e propostas de cobertura
	III.1.5. Conclusão do achado

	IV. Achados pendentes de solução de auditorias anteriores
	IV.1. Contratação irregular por dispensa de licitação
	IV.2. Adoção de regime contratual inadequado ou antieconômico

	V. Conclusão
	VI. Proposta de encaminhamento

