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1 OBJETIVO 

1.1 O presente Relatório tem por objetivo atender ao estabelecido no 
DIP DABAST 46/2015 (Confidencial) de 17 /03/2015, que constituiu 
Comissão Interna de Apuração para "averiguar, investigar e auditar 
possíveis irregularidades (não conformidades) nos contratos de 
fornecimento de matéria-prima para a Braskem, no período de 
maio/2004 a abril/2012, na então gestão do ex-Diretor Paulo Roberto 
Costa." (anexo 01) 

1.2 Considerando a complexidade da apuração e a necessidade de 
obtenção de documentação adicional, foi autorizado pelo Diretor de 
Abastecimento, Sr. Jorge Celestino Ramos, por meio de despacho no 
referido DIP, prorrogar o prazo estabelecido para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão para o dia 10 de abril de 2015. 

1.3 Neste mesmo DIP, foi realizado despacho para substituição do 
membro da Comissão, o Gerente Geral do AB-MC/CPC, Rubens 
Azevedo dos Santos Junior, pelo Gerente Geral do AB-CR/SMS 
Ricardo Castello Branco. 

2 HISTÓRICO QUE MOTIVOU A COMISSÃO 

2.1 Foram tornados públicos, em data recente, os Termos de 
Colaboração nº 16 e 31  (anexos 02 e 03), firmados pelo Sr. Alberto 
Youssef, respectivamente em 14/10/2014 e 04/11/2014, e o Termo 
de Declarações nº 21 firmado pelo Sr. Paulo Roberto Costa em 
11/02/2015 (anexo 04), no âmbito da denominada operação Lava 

Jato, conduzida pela Polícia Federal. 

2.2 Nos citados depoimentos, constam informações acerca de eventuais 
pagamentos ilícitos de valores, que teriam sido perpetrados por 
empregados e/ou dirigentes da Braskem S.A. ("Braskem"), com o fito 
de obter vantagens indevidas em contratos de fornecimento de 
matéria prima firmados pela PETROBRAS com empresas do Grupo 
Quattor e com a Braskem. 

2.3 O Grupo Quattor foi criado em 11.06.2008 a partir da concentração á 
de determinados ativos petroquímicos detidos pelo Sistema l"' 
PETROBRAS e pela Unipar - União de Indústrias Petroquímicas S.A., 
consolidando a indústria petroquímica do Sudeste em uma ú� � 
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empresa integrada. A Quattor Participações S.A., holding do Grupo 
Quattor, era controlada pela Unipar (detentora de 60% das ações 
com direito a voto), sendo a PETROBRAS considerada acionista 
minoritária relevante (com 40% das ações com direito a voto). 

2.4 A Braskem, após sucessivas aquisições e reorganizações societárias 
iniciadas em 2007, é, desde 27 /04/2010, titular das principais 
unidades de primeira e segunda geração petroquímica do Brasil, 
inclusive dos ativos que até 2010 eram titularizados pelo Grupo 
Quattor. 

1 BRASKEM 

lsraskem Qpar 
, 

'Rio Polfmeros 1 

3 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

1 Holding 

l Empre�5 Controladas 1 
- - -

l Empresas Incorporadas 

Figura 01 

3.1 A Comissão definiu que a estratégia para desenvolver seus trabalhos 
consistiria em: 

a. Avaliar todos os contratos de fornecimento de 
Hidrocarboneto Leve de Refinaria ("HLR"), Etano, Propano, 
Propeno e Nafta Petroquímica ("Nafta"), firmados pela 
PETROBRAS no período compreendido entre maio de 2004 e 

� abril de 2012, e respectivos a; ; *' f- r }Ili 
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b. Levantar as decisões de Diretoria Executiva, ou da instância 

competente, que aprovaram a celebração dos documentos; 

c. Analisar a documentação de suporte à decisão de Diretoria 
Executiva; 

d. Levantar as apresentações feitas em reuniões de Diretoria 
Executiva sobre os contratos; 

e. Analisar a cronologia dos eventos; 

f. Realizar entrevistas com empregados que pudessem contribuir 
para a elucidação dos fatos; 

g. Levantar projeções históricas de preços; 

h. Levantar correios eletrônicos de Paulo Roberto Costa; 

i. Verificar se as contratações foram empreendidas de acordo 
com as normas vigentes à época, especificamente quanto à: 

i. Observância das regras de governança para submissão de 
atos para deliberação da Diretoria Executiva; 

ii. Análise do custo de oportunidade para fornecimento de 
cada produto; 

j. Emitir Relatório e encaminhá-lo às autoridades competentes 
para conhecimento e adoção de providências eventualmente 
necessárias. 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO 

4.1 Foram analisados os contratos e aditivos recebidos, conforme Tabela 
01, inserida no capítulo 5. 

4.2 Foram analisados os documentos que suportaram as decisões de 
Diretoria Executiva. 

t' f- � 
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4.3 Foram analisados os correios do ex-Diretor Paulo Roberto Costa, dos 

períodos de Julho de 2007 a Janeiro de 2009 e de Abril a Junho de 
2009 (anexo 05). 

4.4 Foi analisada a projeção histórica de preços da Nafta entre maio de 
2009 e outubro de 2013, constante da apresentação realizada em 
reunião de Diretoria Executiva em 13/03/2009 (anexo 06). 

4.5 Foram analisados (i) os preços históricos praticados de Nafta entre 
janeiro de 2007 e dezembro de 2014, apresentados pelo AB-MC em 
31/03/2015 (anexo 07); (ii) quantidades comercializadas de Nafta de 
2007 a 2014 e quantidades importadas de Nafta dos anos de 2009 a 
2014 (anexo 08); e (iii) quantidades importadas de Nafta dos anos de 
2007 e 2008 (anexo 09). 

4.6 No curso dos trabalhos a Comissão convidou 5 (cinco) empregados 
participantes dos processos de contratação para, em confronto com a 
documentação amealhada, buscar o esclarecimento dos fatos, a saber: 

a. Sr. José Raimundo Brandão Pereira, Gerente Executivo do 
AB-MC, entre 06/2008 e 04/2014 (anexos 10 e 11); 

b. Sr. Guilherme Pontes Galvão França, Gerente Geral do AB
MC/CPPI, entre 10/2005 e 01/2013 (anexo 12); 

c. Sr. Fernando José Veras Ribeiro Bellino, Consultor no AB
MC de 01/03/2003 até a presente data (anexo 13); 

d. Sr. Gustavo Scalcon, Coordenador do AB-MC/CPPl/CINMPI, 

entre 10/2005 e 09/2010, e Gerente da área entre 10/2010 
e 02/2013 (anexo 14); 

e. Sr. Felipe Daniel Constantin Figueiredo, Gerente do AB
MC/CPPl/CINMPI, entre 03/2009 e 08/2010 (anexo 15). 

4.7 Foram analisados os depoimentos dos Srs. Paulo Roberto Costa e 
Alberto Youssef no âmbito da operação Lava Jato, supra mencionados. 

5 CONTRATOS ANALISADOS 

5.1 Com base no escopo acima definido, os trabalhos dessa Comissão 
Interna de Apuração se consubstanciaram na análise de 5 (cinco) 
produtos fornecidos pela PETROBRAS à Braskem: HLR, Etano, Propano, 
Propeno e Nafta. Cumpre destacar que os produtos Etano e Propano 

� �.� 
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serão apresentados em conjunto em função de a relação comercial ser 
pactuada pelo mesmo instrumento contratual. 

5.2 Cabe salientar que foram analisadas, em relação a cada um dos 
produtos acima, as condições de fornecimento que poderiam 
apresentar inconformidades no processo decisório ou prejuízos à 
PETROBRAS. 

5.3 Com efeito, a tabela abaixo contém todos os contratos e aditivos, 

analisados, bem como as decisões de Diretoria Executiva da 
PETROBRAS que respaldaram esses instrumentos contratuais e 
eventuais condições comerciais temporárias aplicadas em cada caso. 
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CLIENTE INSTRUMENTO DATA 

ASSINATURA ATA DE 

NAFTA 
Petroquímica União Aditivo nº 1 29/02/2008 4.686, item 6, Pauta 212 
Quattor Química Aditivo n!! 2 22/10/2010 4.746, item 21, Pauta 218 
Braskem Contrato 24/07/2009 4.746, item 21, Pauta 218 
Petroquímica União Contrato 17/05/2006 4.577, item 7, Pauta 312 
Braskem, PQU e Copesul Desconto Temporário aprovado em 29/11/2007 4.672, item 27, Pauta 1.274 
Braskem, PQU e Copesul Desconto Temporário aprovado em 06/11/2008 4.725, item 22, Pauta 1.301 
Braskem, PQU e Copesul Desconto Temporário aprovado em 27/11/2008 4. 729, item 10, Pauta 1.354 
Braskem e PQU Desconto Temporário aprovado em 29/01/2009 4. 739, item 15, Pauta 085 

ETANO E PROPANO 
Rio Polímeros Aditivo nº 2 20/04/2010 4.746, item 20, Pauta 217 

HLR 
Petroquímica União Contrato 14/01/2005 4.507, item 13, pauta 862 
Quattor Química Aditivo nº 1 07/04/2010 4. 792, item 11, Pauta 009 

PROPENO 
Suzano Petroquímica RECAP -Aditivo nº 1 12/12/2005 4.559, item 3, Pauta 919 
Suzano Petroquímica RECAP - Aditivo n2 2 00/08/2006 4.599, item 19, Pauta 753 
Quattor Petroquímica RECAP - Aditivo n!! 3 30/00/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Quattor Petroquímica RECAP - Aditivo nº 4 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Braskem RECAP - Aditivo nº 5 30/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Suzano Petroquímica REDUC -Aditivo n2 2 12/12/2005 4.559, item 3, Pauta 919 
Suzano Petroquímica REDUC -Aditivo nº 3 09/08/2006 4.599, item 19, Pauta 753 
Quattor Petroquímica REDUC -Aditivo n2 4 30/09/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Quattor Petroquímica REDUC - Aditivo n2 S 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Braskem REDUC -Aditivo nº 6 30/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Suzano Petroquímica REPAR -Contrato 12/12/2005 4.559, item 3, Pauta 919 
Suzano Petroquímica REPAR -Aditivo n21 ?,0/00/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Suzana Petroquímica REPAR - Aditivo n!! 2 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Suzana Petroquímica REPAR - Aditivo nº 3 ?,0/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Petroquímica Paulínia REPLAN/REVAP- Contrato 16/00/2005 4.542, item 17, Pauta 623 
Braskem REPLAN/REVAP -Aditivo n21 30/09/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Braskem REPLAN/REVAP -Aditivo n2 2 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Braskem REPLAN/REVAP-Aditivo n2 3 ?,0/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Suzano Petroquímica REV AP -Contrato 12/12/2005 4.559, item 3, Pauta 919 
Quattor Petroquímica REVAP -Aditivo nº 1 07/01/2010 DIP AB-MC 30/2010 
Quattor Petroquímica REV AP - Aditivo n2 2 ?,0/09/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Quattor Petroquímica REVAP -Aditivo nº 3 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Braskem REV AP -Aditivo nº 4 30/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Suzano Petroquímica RLAM - Contrato 14/02/2006 4.568, item 24, Pauta 137 
Quattor Petroquímica RLAM -Aditivo nº 1 30/00/2010 4.835, item 18, Pauta 1.058 
Quattor Petroquímica RLAM -Aditivo n2 2 31/03/2011 4.867, item 16, Pauta 340 
Braskem RLAM - Aditivo nº 3 30/06/2011 4.884, item 13, Pauta 683 
Braskem REFAP -Contrato 19/03/2007 
Braskem REFAP -Aditivo n2 1 01/04/2012 A autorização para celebração 

lpiranga Petroquímica REFAP - Contrato 22/03/2007 dos acordos comerciais foi 
lpiranga Petroquímica REFAP -Aditivo nº 1 31/03/2007 concedida no âmbito da 
Braskem REFAP - Primeiro Acordo Comercial 28/U/2010 REFAP, que no período tinha 
Braskem REFAP - Segundo Acordo Comercial 30/12/2011 personalidade jurídica 

Braskem REFAP -Terceiro Acordo Comercial 29/02/2012 própria. 
Quattor e Braskem Al1eraçãotemporária de fórmula de preço aprovada em 08/07/2010 4.817, item 3, Pauta 723 

Tabela 01 1 
�f � 1 
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5.4 Após análise do material obtido por essa Comissão, bem como 

considerando os depoimentos dos empregados acima referenciados, 
não foram identificados aspectos relevantes que pudessem 
caracterizar não conformidades nas relações comerciais referentes aos 
produtos HLR, Etano, Propano e Propeno. 

5.5 Especificamente em relação ao Propeno, cumpre salientar que o Sr. 
Alberto Youssef, em seu Termo de Colaboração nº 16 de 14/10/2014, 
declara que houve pagamento indevido de verbas em relação aos 
contratos de fornecimento de matéria prima firmados entre a 
PETROBRAS e a Braskem, citando expressamente o propeno. 

5.6 Não obstante, com base nos documentos obtidos e esclarecimentos 
prestados, não foi possível a essa Comissão identificar de forma 
inequívoca que foi realizado o referido pagamento indevido ou 
eventual favorecimento da Braskem, na medida em que os preços do 
fornecimento do propeno estavam acima do custo de oportunidade. 

5.7 Já na relação comercial consubstanciada no fornecimento de Nafta 
pela PETROBRAS, foram identificadas não conformidades nos 
processos decisórios, que serão discriminadas nos capítulos a seguir. 

6 DA RELAÇÃO COMERCIAL DE FORNECIMENTO DE NAFTA: 

6.1 Histórico 

A Nafta fornecida pela PETROBRAS é destinada a 3 (três) centrais 
petroquímicas pertencentes, atualmente, à Braskem, localizadas no Rio 
Grande do Sul (antiga Copesul), em São Paulo (antiga PQU/Quattor) e na 
Bahia (antiga Copene). 

Historicamente, cada uma dessas unidades firmou contrato de 
fornecimento de Nafta com a PETROBRAS em diferentes momentos. 

Os contratos de fornecimento de Nafta firmados antes de 2000 não 
continham cláusula que determinasse o preço da Nafta, na medida em 
que o preço era determinado por órgão governamental (Departamento 
Nacional de Combustíveis - DNC, e posteriormente, pela Agência 
Nacional de Petróleo - ANP). A partir de agosto de 2000, após a liberação 
dos preços da Nafta petroquímica, a PETROBRAS passou a manter 
entendimentos com as centrais petroquímicas visando ao � 
estabelecimento de acordos periódicos de preços e vo:;s · � "\ f- � 1/11 
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Para a unidade do Rio Grande do Sul, o contrato de fornecimento de 
Nafta foi celebrado entre a PETROBRAS e a Copesul em 23/02/1996, e 
seria válido até 2013, tendo sido rescindido pelo ato da celebração do 
contrato firmado em 24/07 /2009 (anexo 16). 

No que tange à unidade da Bahia, até Agosto de 2008, vigorou o contrato 
de fornecimento de Nafta celebrado em 22/06/1978, e posteriormente 
aditado em 1993. Entre agosto de 2008 e julho de 2009, as compras 
realizadas não foram formalizadas com base em contrato de 
fornecimento, e o preço praticado no período foi o preço do contrato 
finalizado (ARA + US$ 2.00), com exceção dos meses de novembro e 
dezembro de 2008 e fevereiro de 2009. O novo contrato foi celebrado 
em 24/07 /2009 (anexo 16), para fornecimento de Nafta para as unidades 
da Braskem na Bahia e Rio Grande do Sul, com vigência a partir de 
01/03/2009. Este contrato trouxe nova fórmula de preço e prazo de 
vigência de 5 (cinco) anos, renováveis por igual período, conforme 
decisão da Diretoria Executiva formalizada na Ata DE 4.746, item 21, de 
13/03/2009, pauta 218 (anexo 17). 

Em relação à unidade de São Paulo, o primeiro contrato de fornecimento 
de Nafta foi firmado em 1969, com validade de 10 anos, renovável por 

mais 10 anos, encerrando-se definitivamente em 1989. A partir de então, 
os fornecimentos passaram a ser realizados sem respaldo contratual, 
com base nos preços estipulados por órgão governamental. A partir do 
ano 2000, a PETROBRAS passou a realizar acordos periódicos com a 
central petroquímica, nos quais eram definidos os preços a serem 
praticados. Em 17 /05/2006, foi celebrado novo contrato de fornecimento 
de Nafta com previsão de encerramento em 31/12/2010, podendo ser 
renovado por um período adicional de 5 (cinco) anos (anexos 18 a 19). O 
preço previsto no referido contrato era ARA + US$ 2.00, com exceção do 
período previsto no Aditivo 1 (anexo 20), conforme se verificará abaixo. 
Conforme decisão da Diretoria Executiva formalizada na Ata DE 4.746, 
item 21, de 13/03/2009, o preço praticado para venda de Nafta 
petroquímica à Quattor foi alterado a partir de 01/03/2009, apesar do 2º 
aditivo efetivamente ter sido assinado somente em 22/10/2010 (anexo 
21). Em virtude da impossibilidade de retroagir os efeitos do 2º aditivo, 
foi incluída neste documento uma cláusula de quitação para o período 
anterior. Esta decisão, além da alteração na fórmula do preço, aprovou a 
prorrogação do contrato até 28/02/2014, podendo ser renovado por um 
período adicional de 5 (cinco) anos. \ t- <-@ 

r r 
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Vale destacar que, no ano de 2007, em decorrência de pleitos 
formulados pelas centrais petroquímicas, a Diretoria Executiva da 
PETROBRAS aprovou a concessão temporária de descontos no preço de 
venda de Nafta, no período de 01/12/2007 a 31/03/2008 {Ata DE 4.672, 
item 27, de 29/11/2007, pauta nº 1274 - anexo 22). O valor total dos 
descontos concedidos às centrais petroquímicas atingiu US$ 30,1 
milhões, conforme informado no DIP AB-MC 505/2007. Outros detalhes 
do referido desconto serão abordados no item 6.2 deste Relatório. 

Posteriormente, em 06/11/2008, a Diretoria Executiva aprovou novas 
condições de preço para comercialização da Nafta para as centrais 
petroquímicas para o período de 01/11/2008 a 30/11/2008 {Ata DE 
4.725, item 22, de 06/11/2008, pauta 1301 - anexo 23), conforme será 
melhor detalhado no item 7.1 do presente Relatório. Essas condições 
temporárias foram reproduzidas para o mês de dezembro de 2008 {Ata 
DE 4.729, item 10, de 27 /11/2008, pauta 1354 - anexo 24). 

Em 13/03/2009, foram aprovadas pela Diretoria Executiva da PETROBRAS 
as novas condições de fornecimento de Nafta para as 3 (três) centrais 
petroquímicas {preço e volume), com a autorização para a celebração 
dos novos contratos (Ata DE 4.746, item 21, de 13/03/2009, pauta 218). 

Por conseguinte, a PETROBRAS e a Braskem celebraram, em 24/07 /2009, 
contrato de compra e venda de Nafta petroquímica para fornecimento 
para as unidades da Braskem na Bahia e Rio Grande do Sul. 
Paralelamente, a PETROBRAS e a Quattor Petroquímica celebraram, em 
22/10/2010, o 2º Aditivo ao contrato de fornecimento de Nafta 
celebrado em 2006 para a central petroquímica de São Paulo, com o 
objetivo de alterar as condições de preço para fornecimento da Nafta. 

As condições gerais do fornecimento e do contrato negociado, bem como 
o procedimento adotado que culminou com a aprovação da nova 
precificação serão detalhadas no capítulo 7 do presente Relatório. 

6.2 Identificação de fatos não conclusivos: 

Segundo o relato acima, em 29/11/2007 foi aprovado pela Diretoria 
Executiva da PETROBRAS a concessão de um desconto temporário no 
fornecimento de Nafta às centrais petroquímicas para o período de 
01/12/2007 a 31/03/2008 (Ata DE 4.672, item 27, de 29/11/2007, pauta 
n• 1274). � f'- @ 

r {?' 
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Verifica-se com a leitura do DIP AB-MC 505/2007, que o referido 
desconto foi motivado pela alta dos preços do barril de petróleo, sendo 
que a valorização do dólar frente ao real permitiu a importação de 
resinas termoplásticas por terceiros, dificultando às centrais o repasse ao 
mercado doméstico do aumento dos custos de matéria prima. O valor 
total dos descontos concedidos às centrais petroquímicas atingiu US$ 
30,1 milhões, conforme informado no referido DIP. 

Causou estranheza a essa Comissão o fato de que o desconto para o 
fornecimento de Nafta foi concedido no mesmo dia em que a Diretoria 
Executiva conheceu e encaminhou à deliberação do Conselho de 
Administração da Companhia a aprovação da celebração dos Acordos de 
Investimentos da Quattor e da Braskem, assinados no dia 30/11/2007 
(anexos 25 e 26). 

As operações aprovadas pelo Conselho de Administração da PETROBRAS 
foram um passo importante para a reestruturação do setor petroquímico 
e permitiram a criação de duas empresas petroquímicas nacionais, 
integradas, com a participação da PETROBRAS em ambas como acionista 
minoritário relevante. 

Com base no Acordo de Investimentos celebrado entre PETROBRAS e 
Unipar acima citado, foi criada a Quattor a partir da unificação de 
determinados ativos petroquímicos detidos pela PETROBRAS e pela 
Unipar no Sudeste (Rio Polímeros, Suzano Petroquímica, Polietilenos 
União e ativos petroquímicos detidos pela Unipar). A participação 
acionária da PETROBRAS na Quattor correspondia a 40% do capital 
votante. 

Em paralelo, pelo Acordo de Investimentos firmado entre PETROBRAS e 
Odebrecht S.A., restou acordada a consolidação na Braskem de 
determinados ativos petroquímicos detidos pela PETROBRAS (Copesul e 
PPSA). Esse aporte resultou numa participação acionária da PETROBRAS 
correspondente a 30% do capital votante. 

Considerando o depoimento prestado pelo Sr. Alberto Youssef (Termo de 
Colaboração nº 30 do dia 04/11/2014 - anexo 27), há indícios de que 
tenha havido pagamento de propina no âmbito da operação de criação 
da Quattor. 

Contudo, não foi possível a essa Comissão rastrear ou identificar, de 
forma inequívoca, que o desconto concedido pela PETROBRAS à Braskem r 
e à Quattor no preço da Nafta teve relação com� oper�õ�e f 
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reestruturação do setor petroquímico aprovadas na mesma época pelo 
Conselho de Administração da PETROBRAS. E mais, igualmente não há 
rastreabilidade ou indícios de que o desconto concedido foi utilizado para 
viabilizar o pagamento de eventual propina, visando à concretização das 
operações. 

7 NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS: 

7.1 Não identificação de memória de cálculo que justifique o piso do 
contrato de Nafta celebrado em 2009: 

a. Referências: 

i) Ata DE: 4.739, item 15, de 29/01/2009, pauta 085 {DIP AB-MC 
38/2009)- anexo 28 
Assunto: UNIDADE ABASTECIMENTO MARKETING E 
COMERCIALIZAÇÃO {AB-MC) - Preço para Comercialização de 
Nafta Petroquímica no mês de Fevereiro de 2009 

ii) Ata DE: 4.746, item 21, de 13/03/2009, pauta 218 {DIP AB-MC 
110/2009, de 06/03/2009) - anexo 17 
Assunto: Braskem S.A/ Quattor Químicos Básicos S.A. -
Contratação e Aditivo nº 2 ao Contrato de Compra e Venda de 
Nafta Petroquímica 

b. Breve relato: 

Pelo que pôde ser verificado, os entendimentos entre a Braskem, 
Quattor e PETROBRAS, anteriores ao acordo comercial aprovado pela 
Diretoria Executiva, em reunião realizada em 13/03/2009, se iniciaram 
ainda em maio de 2008 {anexo 29). 

Inicialmente, acerca do preço da Nafta a ser praticado, a PETROBRAS 
propôs um preço "ARA + Prêmio", sendo apresentadas sucessivas 
contrapropostas pela Braskem e Quattor, nos meses de maio, junho, 
julho e agosto. Em setembro, a PETROBRAS fez nova proposta, onde o 
preço da Nafta seria calculado como "45% ARA + 55% Produtos L. 
Petroquímicos", sendo projetado um valor em torno de 96,2: . � t r r 
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De setembro de 2008 até fevereiro de 2009, foram realizadas novas 
rodadas de negociações, no entanto, com propostas apenas das centrais 
petroquímicas, conforme consta no material analisado. 

Neste ínterim, as centrais solicitaram à PETROBRAS, alterações 
temporárias no pricing da Nafta. Estas solicitações foram aceitas, sendo 
aprovada pela Diretoria da PETROBRAS a prática de novo pricing para os 
meses de novembro e dezembro de 2008, conforme pautas abaixo: 
Novembro: Ata DE 4.725, item 22, de 06/11/2008, Pauta 1.301 {DIP 
458/2008, de 27 /10/2008) 
Dezembro: Ata DE 4. 729, item 10, de 27 /11/2008, Pauta 1.354 (AB-MC 
503/2008, de 21/11/2008). 

Na proposta aprovada para o preço de novembro/2008, o período de 
referência para precificação deixou de ser a média das cotações do ARA 

de 25 do mês n-2 até 24 do mês n-1 (para Braskem e Copesul) e média do 
mês n-1 (para PQU) e passou a ser a média do período de 16 a 31 do mês 
n-1 para todas as centrais. Sendo assim, para o cálculo do preço a ser 
pago para o fornecimento no mês de novembro de 2008, seria 
considerada a média das cotações diárias da Nafta (NWE CIF ARA) e do 
dólar (divulgada pelo BACEN) da última quinzena do mês de outubro, e 
não mais a cotação do período de 25/09/2008 a 15/10/2008. 

Na proposta aprovada para o preço de dezembro/2008, o período de 
referência para precificação deixou de ser a média das cotações do ARA 
de 25 do mês n-2 até 24 do mês n-1 (para Braskem e Copesul) e média do 
mês n-1 (para PQU) e passou a ser a média do período de 16 a 30 do mês 
n-1 para todas as centrais. 

Em suma, com as cotações internacionais em queda, devido à crise 
econômica de 2008, a nova precificação se traduziu em "desconto" da 
PETROBRAS para as centrais petroquímicas. 

Em 17/12/2008, em meio às negociações da nova fórmula de preço do 
fornecimento da Nafta com a Braskem, o Sr. Guilherme França 
encaminha ao Sr. José Raimundo Pereira um correio contendo slides com 
uma proposta de preço para Nafta que seria equivalente a 93% ARA 
(anexo 30). Segundo o Sr. Guilherme França, esta proposta contemplava 
o que fora determinado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa, de que o 
preço da Nafta deveria ficar abaixo de 95% ARA. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Guilherme 
França no dia 27 /03/2015 (p.  02): � � � Pontes Galvão t 
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Apresenta e-mail do próprio Declarante ao seu Gerente Executivo em 
1 7  /12/2008 em que encaminha a alteração de apresentação power 
point contemplando o valor determinado pelo ex-Diretor Paulo Roberto 
Costa. Esclarece que participou de reunião com o antigo Diretor em 
que este informou, pelo que se recorda, que o piso teria que ser algum 
valor abaixo de 95%ARA, com a argumentação de que havia novas 
plantas do Oriente Médio para entrar em operação e que a 
petroquímica estava numa situação ruim, e então, que esse seria o piso 
a ser praticado pela PETROBRAS. 

Já em janeiro de 2009, ainda sem uma definição quanto ao preço a ser 
praticado para um novo contrato, a Diretoria Executiva aprovou (Ata DE 
4.739, item 15, de 29/01/2009, pauta 085) proposta do AB-MC (DIP AB
MC 38/2009, de 27 /01/2009) para prática de nova fórmula de preço, que 
vigeria somente durante o mês de fevereiro daquele ano. Esta nova 
fórmula já retratava o status atual de negociação entre a PETROBRAS e as 
centrais petroquímicas, em que a fórmula de preço já contemplava as 
variáveis: Eteno, Propeno, Benzeno, Nafta e Petróleo Marlim, além de 
piso e teto de 92,5% ARA e 102% ARA. 

Nafta PTB (R$/t) = ( 0,30 
* Eteno 

+ 
0,15 * Propeno 

+ 0,10 
* Benzeno 

+ 0,20 
*

ARA+ 0,25 
*

Mar lim) 
*

Câmbio 
KET KpR Ksz 

No referido DIP, o item 12 esclarece que, com a nova fórmula, a 
PETROBRAS comercializaria a Nafta ao preço de 306 US$/t, contra um 
preço médio de 340 US$/t, apurado com base na metodologia da política 
de preços anterior. Isto representou um 11desconto" de 34 US$/t. 

A nova fórmula para cálculo de preço da Nafta, dentre outras referências, 
incluiu o petróleo Martim como variável e também contou com um 
balizador para amortecer variações bruscas nos preços da Nafta, petróleo 
Marlim, Eteno, Propeno e Benzeno, todos estes, variáveis da fórmula. 

Em março de 2009, a Diretoria Executiva aprovou (Ata DE 4.746, item 21, 
de 13/03/2009, pauta 218) proposta do AB-MC (DIP AB-MC 110/2009, de 
06/03/2009) para formalização de contrato com a Braskem e aditivo ao 
contrato da Quattor, relativo às novas condições comerciais para 
fornecimento de Nafta às centrais. Dentre estas novas condições, o 
contrato com vigência de 5 (cinco) anos, ratificou a fórmula de preços já 
praticada em fevereiro de 2009, apenas com o teto alterado para 105% 
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c. Não conformidades identificadas: 

Primeiramente, a Comissão buscou identificar qual a memória de cálculo 
que embasou as propostas submetidas à Diretoria Executiva para 
aprovação das novas condições comerciais a serem pactuadas com as 
centrais petroquímicas. Ou seja, ao se aceitar nova condição, esta ainda 
seria economicamente vantajosa para a PETROBRAS? Qual o custo de 
oportunidade para a comercialização de Nafta? 

De acordo com os documentos analisados, sendo eles, Atas DE, DIP de 
proposição à DE, troca de correios entre os envolvidos, depoimentos e 
outros documentos entregues a esta Comissão, não foi identificado 
estudo que pudesse ao menos estimar que a adoção da nova fórmula 
seria ainda vantajosa para a PETROBRAS. 

Em depoimento prestado pelo Sr. Guilherme França, o declarante 
informou que em 2009 não foi elaborado estudo para verificar a 
alternativa de exportação para a Nafta. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Guilherme Pontes Galvão 
França no dia 27 /03/2015 (p. 02): 

Quando da aprovação da fórmula pela DE em março de 2009, já se 
sabia que, salvo alterações excepcionais de mercado, a fórmula ficaria 
mais próxima do piso de 92,5%ARA. Abaixo disso, seria prejudicial à 
PETROBRAS. Hoje, o custo de oportunidade para exportar 1 milhão de 

ton de nafta seria 95,8% ARA. Em 2009, não foi feito esse estudo, até 

porque a PETROBRAS nunca exportou nafta. 

Corroborando com a declaração do Sr. Guilherme França, em 
depoimento prestado a esta Comissão, o Sr. Gustavo Scalcon também 
informou que não havia sido feito estudo que pudesse embasar a 
aderência da fórmula, mais especificamente de seu piso e teto, aos 
custos de oportunidade da Nafta. 

Termo de Declaração prestado pelo Gustavo Scalcon no dia 
3 1/03/2015 (p. 08): 

12 - Existe memória de cálculo para embasar a proposta final do piso 
da fórmula equivalente a 92,5% ARA? 

Não existe memório de cólculo, por se trotor de orientoção do Diretor� (/J/ 
Paula Roberto. ' � � \ r 
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Na falta de documentos técnicos que embasassem a determinação do 
piso e do teto da fórmula, identificamos que o então DABAST, Sr. Paulo 
Roberto Costa, orientou que o piso da fórmula deveria ficar em torno de 
93%: 

Termo de Declaração prestado pelo Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 (pp. 06 e 07): 

10 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 já 
indicavam que o resultado da aplicação da fórmula tenderia a ficar 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. Você conhece essa projeção? 
Participou de sua elaboração? Você tem conhecimento do por que isso 
não foi levado em consideração na decisão final da Diretoria 
Executiva? 

(. .. } 
Informa que, em determinado momento, o Sr. Guilherme lhe solicita 

que, por determinação do DABAST ao Pereira, o resultado da fórmula 

dê algo em torno de 93%ARA. 

Foi verificado, contudo, que, em 17 /12/2008, o Sr. Guilherme França 
enviou correio ao Sr. José Raimundo Pereira, encaminhando 
apresentação com o preço da Nafta ao piso de 93%. Para tanto, cita no 
corpo do correio que esta apresentação contém os slides solicitados pelo 
Sr. José Raimundo Pereira, e que a mesma considerou o fator de 
conversão do Marlim (US$/bbl para US%/t) de 9,0 para 6,77 (anexo 30). 

Segundo o Sr. Gustavo Scalcon, o atingimento do piso de 93% ARA só foi 
possível com a utilização do fator de conversão proposto pela Braskem, 
de 6,72, pois com o fator de conversão proposto pela PETROBRAS, de 9, o 
piso giraria em torno de 95% ARA. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 (p. 07): 

Informa que, em determinado momento, o Sr. Guilherme lhe solicita 
que, por determinação do DABAST ao Pereira, o resultado da fórmula 

utilizar Marlim e a densidade proposta pela Braskem. \ \�(\ . h 
dê algo em torno de 93%ARA. Esclarece que, para tanto, precisaria 

r \ \� \ '-/ :e_Qa \ 
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Conforme apurado, a inclusão do petróleo Marlim foi proposta pela 
Braskem, em correio de 08/12/2008, do Sr. Hardi Schuck da Braskem 
para o Sr. Guilherme França e outros. Este correio dá encaminhamento à 
proposta da Braskem, e cita que a mesma já havia sido alinhada entre o 
Sr. Paulo Roberto Costa e Sr. Bernardo Gradin, da Braskem (anexo 31): 

Correio eletrônico enviado pelo Sr. Hardi Schuck para o Sr. Guilherme 
França, em 08/12/2008: 
[ ... ] 
Segue novamente o arquivo com uma modificação no terceiro slide, 
com relação à piso e teto. Esta modificação foi alinhada entre Paulo 
Roberto Costa e Bernardo Gradin, em reunião na semana passada. 

A modificação citada no corpo do correio enviado pelo Sr. Hardi Schuck 
para o Sr. Guilherme refere-se à inclusão do petróleo Marlim na proposta 
anteriormente apresentada pela PETROBRAS, conforme se verifica do 
anexo ao referido correio. 

Proposta Petrobrás: 

Nafta PTB (S/t) = 0,30 X Eteno + 0,15 X� + 0,10 X Benzeno+ 0,45 X ARA 

K n I<.,. kaz 

• •  

Nafta PTB (S/t) = 0,30, ET + 0,15 • Prop + 0,10 • Bz + 0,20 X ARA+ 0,25 X Martim 
K'ff K'PR K'az 

E:iv1Vlle"lte no niercaoo 
,')t Pt"trO� - ),25 l-'M'1m 

Considerando que a inclusão do petróleo Marlim na fórmula acarretaria 
em um preço de Nafta inferior à proposta anterior da PETROBRAS, o Sr. 
Gustavo Scalcon informou que, para minimizar a perda, propôs que o 
fator de conversão utilizado fosse o da Nafta e não do petróleo Marlim, 
ou seja, que se utilizasse 9 e não os 6,72 propostos pela Braskem. 

AbriV2015 - versão 1 

Termo de Declaração prestado pelo Gustavo Scalcon no dia 

31/03/2015 (p. 07): 

Posteriormente, a Braskem propôs a utilização do fator Marfim (25%}, 
convertido de US$/b para US$/t pelo fator 6, 72, o que trazia o valor 
final da fórmula para baixo, tendendo a ficar abaixo do piso. Esclarece V que a inclusão de Marlim foi solicitada pela Braskem e que esse era o � r J1 LJ 1 \\(' \J 
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petróleo brasileiro que tinha referência internacional. Esclarece que a 
fórmula nos termos propostos pela Braskem, tanto pela análise 
histórica quanto pela projeção a partir de 2009, tenderia a ficar abaixo 
do piso acordado. Informa que à época tentou-se colocar um fator que 
minimizasse eventual perda (fator de conversão 9 em substituição ao 
6, 72 proposto pela Braskem). 

Como citado, posteriormente o fator de conversão aprovado foi o 
proposto pela Braskem. 

Diante das evidências verificadas, a Comissão pôde constatar que a 
inclusão do Marlim na fórmula de preço da Nafta e a definição dos limites 
de piso e teto não tiveram embasamento técnico no âmbito da 
PETROBRAS que pudesse esclarecer suas vantagens e desvantagens. 
Igualmente, a Comissão verificou que a equipe técnica, responsável pela 
elaboração das propostas de preço, teve que acatar decisões superiores, 
oriundas de acordos feitos entre representantes da Braskem e o ex
Diretor Paulo Roberto Costa. 

Importante ressaltar que foram analisados os correios do ex-Diretor 
Paulo Roberto Costa, dos períodos de julho de 2007 a janeiro de 2009 e 
de abril a junho de 2009, no entanto, não foram encontradas mensagens 
com orientações para o AB-MC acerca da negociação acordada com a 
Braskem. Isto leva a Comissão a deduzir que as orientações foram dadas 
de forma verbal. Em tempo, os correios do período de fevereiro e março 
de 2009 também haviam sido solicitados ao GAPRE, no entanto, não 
foram disponibilizados sob a alegação de que não constam nos Sistemas 
da PETROBRAS. 

Sendo assim, tanto a inclusão do Marlim como o estabelecimento dos 
limites de piso e teto para a fórmula tiveram como origem reuniões e 
alinhamentos entre a Braskem e o ex-Diretor Paulo Roberto Costa. 
Contudo, esse alinhamento comercial para a definição da fórmula e dos 
limites, entre os representantes das duas companhias, não dispensa a 
necessidade de elaboração de estudo técnico que embasasse o valor a 
ser proposto para deliberação da Diretoria Executiva da PETROBRAS. 

7 .2 Não identificação de evidências que suportaram a alteração da 
decisão de Diretoria Executiva: 

a. Referências: t � � 
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i) Ata DE: 4.739, item 15, de 29/01/2009, pauta 085 (DIP AB-MC 

38/2009)- anexo 28 
Assunto: UNIDADE ABASTECIMENTO MARKETING E 
COMERCIALIZAÇÃO (AB-MC) - Preço para Comercialização de 
Nafta Petroquímica no mês de Fevereiro de 2009 

ii) Ata DE: 4.746, item 21, de 13/03/2009, pauta 218 (DIP AB-MC 
110/2009, de 06/03/2009)- anexo 17 

Assunto: Braskem S.A/ Quattor Químicos Básicos S.A. -
Contratação e Aditivo nº 2 ao Contrato de Compra e Venda de 
Nafta Petroquímica 

b. Não conformidades identificadas: 

Conforme afirmado acima, após um período de negociação, PETROBRAS 
e Braskem acordaram nova fórmula para o fornecimento da Nafta pela 
PETROBRAS à Braskem, sujeita à aprovação de suas instâncias 
competentes. 

Foi identificado que, por meio do DIP AB-MC 110/2009, datado de 
06/03/2009, a nova precificação foi submetida à consideração superior e 
encaminhamento para deliberação da Diretoria Executiva da PETROBRAS. 
Nessa oportunidade, o referido DIP AB-MC 110/2009 continha a fórmula 
de preço que hoje consta do contrato de compra e venda de Nafta. 

Contudo, a proposição apresentada continha uma limitação de piso e 
teto, inserida com o objetivo de evitar o descolamento da fórmula do 
preço de referência internacional (ARA). Sendo assim, o AB-MC propôs 
que a Diretoria Executiva, em reunião realizada em 13/03/2009, avaliasse 
a fixação do piso e do teto da fórmula respectivamente em 92,5%ARA e 
102%ARA, conforme se identifica em apresentação power point 
arquivada na Secretaria Geral da PETROBRAS (anexo 06), a seguir 

transcrita: 

Slide 16: "Piso e Teto têm como objetivo proteger as partes contra 
descolamentos excessivos do preço de venda quando comparado à 
cotação internacional de referência para a nafta (ARA). Os valores 
utilizados - 92,5% e 102,0% - basearam-se, respectivamente, nas 
paridades de exportação da nafta de produção própria e de 
importação da nafta a partir da Argentina.'� � -@ r r 
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No mesmo sentido, os depoimentos dos Srs. José Raimundo Brandão 
Pereira e Gustavo Scalcon: 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. José Raimundo Brandão 
Pereira no dia 25/03/2015 (p. 10): 

5 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula sempre ficaria 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. O que você tem a dizer em relação a 
isso? 
Informa que foi apresentado à Diretoria o slide que traz a cotação 
inferior para a fórmula. O Declarante esclarece que após a 
apresentação realizada no dia 13/03/2009 à Diretoria Executiva, foi 
informado de que a Diretoria teria aprovado as proposições, porém 
alterando o piso e teto para 97% e 103%ARA (a o invés de 92,5% e 

102%ARA). { . . .  ) 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 (pp. 06 e 07): 

10 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula tenderia a ficar 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. Você conhece essa projeção? 
Participou de sua elaboração? Você tem conhecimento do por que 
isso não foi levado em consideração na decisão final da Diretoria 
Executiva ? 
( .. . ) 
Informa que, em determinado momento, o Sr. Guilherme lhe solicita 
que, por determinação do DABAST ao Pereira, o resultado da fórmula 
dê algo em torno de 93%ARA. Esclarece que, para tanto, precisaria 
utilizar Marlim e a densidade proposta pela Braskem. Na sequencia, o 
Guilherme, atendendo à solicitação do Pereira, lhe encaminha um 
email com uma apresentação contendo a proposição com valor final 
médio de 93%ARA. Passa do ma is um t em po, foi informa do de que o � 
Diret orfechou o piso em 92,5%ARA. '" t- � 

t _/I" 
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Escla rece que essa fórm ula foi a prova da pela Diret oria pa ra 

a plica ção em fevereiro, e em ma rço foi subm et ida à a prova ção a 

m esma fórm ula pa ra o cont rat o. 

Outrossim, conforme consta do histórico acima, foi submetida à Diretoria 
Executiva a aplicação temporária (somente para o mês de fevereiro de 
2009) da mesma fórmula de preço encaminhada para deliberação em 
13/03/2009, limitada a um piso de 92,5%ARA e 102%ARA, conforme DIP 
AB-MC 38/2009, de 27/01/2009 (Ata DE 4.739, item 15, de 29/01/2009, 
pauta 085). 

Por fim, acrescentem-se ainda os correios eletrônicos de solicitação de 
alteração do DIP AB-MC 110/2009 enviados posteriormente à decisão da 
Diretoria Executiva, que corroboram os percentuais iniciais de piso e teto 
inseridos na versão inicial do referido DIP (anexo 32). 

Apresentado o tema para deliberação da Diretoria Executiva, foi 
identificado, a partir de depoimentos abaixo reproduzidos, que em 
13/03/2009 a Diretoria aprovou o tema com modificações, determinando 
que o piso e o teto para a fórmula da Nafta deveriam ser estipulados em 
97%ARA e 103%ARA, respectivamente. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. José Raimundo Brandão 
Pereira no dia 25/03/2015 (p. 10): 

5 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula sempre ficaria 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. O que você tem a dizer em relação a 
isso? 
O Decla ra nt e escla rece que a pós a a presenta ção rea liza da no dia 

13/03/2009 à Diret oria Execut iva, foi informa do de que a Diret oria 

t eria a prova do a s  proposições, porém a lt era ndo o piso e t et o  pa ra 

97% e 103%ARA (a o invés de 92,5% e 102%ARA). 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 (pp. 06 e 07): 

10 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2

.

009 � r 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta �){\.. 1 

� � \\\' � 
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informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula tenderia a ficar 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. Você conhece essa projeção? 
Participou de sua elaboração? Você tem conhecimento do por que 
isso não foi levado em consideração na decisão final da Diretoria 
Executiva ? 
( . .. ) 
Durante a reunião [de Diretoria Executiva de 13.03.2009), o Diretor 
Barbassa argumentou contra a proposta, sendo rebatido pelo Diretor 
Paulo Roberto de que a melhor alternativa para a nafta da Petrobras 
era vendê-la à Braskem. Ao t oma r conhecim ent o de que a pa uta 

ha via sido a prova da com a lt era ções, foi informa do que a a lt era ção 

ha via sido no piso e t et o  (97% e 103%). 

Corroboram essa informação o correio eletrônico enviado pela Sra. 
Rosangela Máxima Pereira, prestadora de serviço lotada no 
COMPARTILHADO/AOS, ao AB-MC/AS, de 16/03/2009, informando que a 
propos1çao havia sido aprovada pela Diretoria Executiva com 
modificações {Anexo 33), e as Notas do Secretário Geral da PETROBRAS 
acerca da referida reunião de Diretoria Executiva, igualmente indicando a 
aprovação da proposição com modificação, com os novos piso e teto 
para a fórmula, quais sejam 97%ARA e 103%ARA {anexo 34). 

Não foi identificado, por essa Comissão, documento formal oriundo do 
Diretor de Abastecimento, ou de outro participante da reunião de 
Diretoria, que informasse ao AB-MC o resultado da deliberação, com a 
indicação dos novos valores de piso e teto da fórmula - 97%ARA e 
103%ARA. 

Esclarecem os Srs. José Raimundo Pereira, Guilherme França e Gustavo 
Scalcon que as negociações prosseguiram visando ao atendimento da 
decisão tomada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS. Afirmam que, ao 
final desse processo de negociação, foi acordada a inclusão de 
contrapartidas a serem negociadas entre a PETROBRAS e a Braskem, e o 

piso e teto da fórmula foram novamente alterados para constar 
92,5%ARA, retornando para a proposição inicial, e 105%ARA, 
respectivamente. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. José Raimundo Brandão 
Pereira no dia 25/03/2015 (p. 10): � � � 

� � 
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5 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula sempre ficaria 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. O que você tem a dizer em relação a 
isso? 
( . . . ) 

Entende que foi uma ultima tentativa de tentar renegociar o 
contrato. O assunto ficou em pauta ficou por 30 dias. Após esse 
período, a Diretoria decidiu ma nter o piso em 92,5% e o teto em 

105%ARA. E ainda: a Diretoria recom endou que fosse vincula da a 

nova política de preço à negocia ção de contra pa rtida s, conforme 
DIP AB-MC 110/2009 em seu item 17. Esclarece que, posteriormente, 
essa s contra pa rtida s juntam ente com o fa tor de pa rafínicida de do 

contra to culm ina ram em a créscim o de a proxima dam ente 1% no 

preço da nafta . 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Guilherme Pontes Galvão 
França no dia 27 /03/2015 (p. 03): 

Após isso, recebeu a notícia de que houve uma nova decisão da 

Diretoria da PETROBRAS de que os percentua is de piso e teto seriam 

de 92,5%ARA e 105%ARA, com contra pa rtida s a serem negocia da s. 

Não sabe como esses índices foram negociados e aprovados entre 
Braskem e PETROBRAS. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 (pp. 06 a 08): 

10 - Identificamos que na apresentação feita à DE em 13/03/2009 
(submissão da nova fórmula de preços para a nafta) consta a 
informação de que as projeções de preço para mar/2009 a out/2013 
já indicavam que o resultado da aplicação da fórmula tenderia a ficar 
abaixo do piso de 92,5% do ARA. Você conhece essa projeção? 
Participou de sua elaboração? Você tem conhecimento do por que 
isso não foi levado em consideração na decisão final da Diretoria 
Executiva? 
(. . .) 
Após a informa ção à Bra skem, a s  negocia ções seguiram pa ra tenta r 

definir contra pa rtida s que perm itissem ga nhos à PETROBRAS, � 
com pensa ndo eventua is perda s com a redução do; Es��? 
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que estas contrapartidas eram qualitativas e não tinham uma 
quantificação à época, e que isso seria negociado futuramente. 
Esclarece que não se recorda quem demandou o levantamento de 
possíveis contrapartidas. 
Recorda-se que existe uma Nota do Pereira para o DABAST fazendo 
referência ao piso e teto que teriam sido aprovados pela DE {97%ARA 
e 103% ARA). 

Conforme se verifica dos trechos acima transcritos, o Sr. Guilherme 
França encaminhou à Braskem correio eletrônico no dia 13/03/2009 
(data da reunião de Diretoria Executiva) informando a nova precificação 
que havia sido aprovada pela Diretoria da PETROBRAS. Este correio foi 
seguido de resposta da Braskem e nova resposta do Sr. Guilherme França 
reiterando a decisão adotada pela Diretoria Executiva (anexo 35). 

Ainda de forma a corroborar a efetiva continuidade das negociações, foi 
identificado pela Comissão um correio eletrônico do Sr. José Raimundo 
Pereira, enviado em 27 /03/2009, posteriormente à reunião de Diretoria 
Executiva da PETROBRAS (realizada em 13/03/2009), ao ex-Diretor Paulo 
Roberto Costa (anexo 36). Por meio do referido correio, o Sr. Pereira 
encaminhou Nota ao DABAST contendo comentários do AB-MC sobre 
nova posição da Braskem encaminhada em correio eletrônico de 
24/03/2009. 

Após o encerramento das negociações, verifica-se, em Comunicado de 
Decisão de Diretoria Executiva, que a proposição contida no DIP AB-MC 
110/2009 foi aprovada na reunião de Diretoria realizada em 13/03/2009 
(Ata DE 4.746, item 21, de 13/03/2009, pauta 218). 

A esse respeito, esclarece o Sr. Fernando Bellino que, em decorrência do 
acordo na precificação entre PETROBRAS e Braskem, o Sr. Gustavo 
Scalcon promoveu os ajustes redacionais no DIP AB-MC 110/2009, de 
forma a incorporar no texto os novos percentuais de 92,5% ARA e 
105%ARA como piso e teto da fórmula de preços da Nafta, 
encaminhando-lhe correios eletrônicos para ajuste no sistema. O Sr. 
Bellino igualmente apresentou a essa Comissão as datas das edições do 
referido DIP (anexo 32). 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Fernando José Veras Ribeiro 
Bellino no dia 31/03/2015 (pp. 01 e 02): � � ''@ f � 
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1 - Foi identificado que, na apresentação feita à Diretoria Executiva 

da PETROBRAS acerca da nova fórmula de preços do contrato de 
nafta, a proposta de deliberação para piso e teto dessa fórmula seria 
respectivamente 92,5% ARA e 102% ARA. Contudo, o DIP AB-MC 
110/2009 retrata que piso e teto correspondem a 92,5% ARA e 105% 
ARA. Como foi o processo de elaboração do DIP AB-MC 110/2009, que 
encaminhou a nova fórmula de preços do contrato de nafta com 
Braskem e Quattor à deliberação superior? 

O Declarante esclarece que a edição original do DIP foi feita pelo Sr. 
Gustavo Scalcon. Quando o DIP lhe é enviado, ele faz as correções 
gramaticais e verificações de eventuais inconformidades. A reunião 
de Diretoria Executiva ocorreu dia 13/03/2009 e, na sequencia, como 
sempre faz, solicitou à Sra. Rosângela Máxima (Apoio à Direção 
Superior) o resultado da pauta. Apresentou email da Sra Rosângela 
encaminhando informação acerca da aprovação com modificação da 
proposição pela Diretoria. Não sabe identificar o que foi alterado 
naquela oportunidade. 
Esclarece que a edição do DIP ficou parada por um tempo. ( . . .  ) 
Informou que após a submissão do DIP da DE somente o próprio 
Declarante ajusta a edição do DIP. 
No dia 01/04/2009, recebeu do Gustavo um correio com a edição do 

texto. Basicamente houve alteração dos itens 14 e 17 (piso e teto e 

inclusão de contrapartidas}. 

No dia 02/04/2009, recebeu novo email do Gustavo solicitando 

alteração do item 11, apenas para corrigir pequena divergência em 

relação ao item 14. 

No dia 02/04/2009, recebeu email do Assistente Pais, solicitando 

alteração do item 17 do DIP. 

Ambos os ajustes foram feitos na versão do dia 02/04/2009. 

Em relação à alteração do dia 07 /04/2009, não tem registro em 

seus correios do que foi alterado, e, portanto, não se recorda. 

Sendo assim, o texto final do DIP AB-MC 110/2009 contém a nova 
fórmula de preços da Nafta, considerando um piso de 92,5%ARA e um 
teto de 105%ARA. Além disso, o referido DIP traz menção a um 
compromisso da PETROBRAS e da Braskem no sentido de negociar 
contrapartidas, conforme se verifica da transcrição abaixo: 

11. Com a negociação já concluída, chegou-se a um � � 
consenso quanto à nova fórmula de preço. Ressalte� que e� r 
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fórmula já havia sido praticada provisoriamente em fevereiro de 
2009, conforme aprovado pela Diretoria Executiva (Ata DE 4. 739, 
pauta nº 085, de 29.01.2009). Assim, o preço contratual da nafta a ser 
fornecida à Braskem e Quattor, a partir de março de 2009, passaria a 
ser calculado de acordo com a sistemática abaixo, sujeita à 
aprovação da Diretoria Executiva: 

Nafta PTB (R$/t) = ( 0,30 * Eteno + 0,1 5 * Propeno 
+O, 10 * Benzeno + 0,20 * ARA + 0,25 * Mar lim ) * Cãm bio 

KB �R K& 

Onde: 

( . . . ) 
- Teto e Piso: o valor da Nafta PTB, em US$/t, antes da conversão 
para R$/t, terá como limites superior (Teto) e inferior (Piso) o 
correspondente a 105,0% e 92,5% do ARA definido acima. 
( ... ) 

14. Piso e Teto têm como objetivo proteger as partes 

contra descolamentos excessivos do preço de venda quando 
comparado à cotação internacional de referência para a nafta (NWE 
CIF ARA). Os valores utilizados - 92,5% e 105,0% - basearam-se, 
respectivamente, nas paridades de exportação da nafta de produção 
própria e de importação de nafta a partir da Europa ou região norte 
da África. 
( . .  .) 

17. Vinculada à nova política de preço da nafta, 
acordou-se que as partes negociarão as seguintes contrapartidas por 
parte das Centrais: 

- repasse das vantagens obtidas com a nova 
precificação da nafta para a comercialização de matérias-primas 
petroquímicas (tais como eteno, benzeno e butadieno) realizada para 
as empresas do Sistema Petrobras - lnnova, Triunfo e Pesa; 

- assinatura de contratos de venda, para a Petrobras 
e/ou Refap S.A., de correntes utilizadas na formulação de gasolina e 
óleo diesel e/ou destes derivados acabados produzidos pelas Centrais; 

- assinatura de aditivo ao contrato de fornecimento 
de propeno da Petrobras para a Braskem/Paulínia, a fim de postergar 
a data limite de partida da unidade separadora de propeno da UN
Replan, de 01.02.2009 para início efetivo do fornecimento a partir 
daquela refinaria, previsto para a segunda quinzena de abril, ��:Jª\t;i;dência da multa prevista contratualmente. � ( 
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Considerando as informações prestadas nos depoimentos acima, não foi 
identificada pela Comissão evidência de uma nova decisão da Diretoria 
Executiva, alterando novamente a precificação da Nafta. Nesta 
oportunidade, piso e teto passaram de 97%ARA e 103%ARA, para 
92,5%ARA e 105%ARA, respectivamente, acrescidas as contrapartidas 
que seriam negociadas entre PETROBRAS e Braskem, conforme 
informado acima. 

Outrossim, não foi identificado pela Comissão qualquer registro acerca 
do encaminhamento da nova precificação à deliberação ou à 
consideração da Diretoria Executiva, para que pudesse rever a decisão 
anteriormente proferida. 

Sendo assim, o DIP AB-MC 110/2009 foi ajustado para contemplar uma 

decisão de Diretoria Executiva posterior à data da reunião (13/03/2009), 
sem, no entanto, conter histórico ou evidências da continuidade das 
negociações após a decisão da Diretoria Executiva. 

Ademais, não foi apresentada à Comissão qualquer justificativa ou 
embasamento técnico para os ajustes posteriores feitos no DIP AB-MC. 

Por fim, a Comissão identificou que o processo de registro de 
deliberações tomadas pela Diretoria Executiva apresenta falhas, 
permitindo alterações de deliberações proferidas sem a correspondente 
justificativa ou rastreabilidade. Conforme já esclarecido acima, em um 
primeiro momento, a deliberação de Diretoria foi no sentido de 
aprovação com modificações, determinando que piso e teto para a 
precificação fossem alterados. Ao final, na Comunicação de Decisão de 
Diretoria Executiva consta que "A Diretoria Executiva aprovou as 
proposições formuladas", sendo que a proposição havia sido novamente 
alterada, seja em relação a primeira versão do DIP, seja em relação à 
decisão proferida na reunião de 13/03/2009. 

7.3 Ausência de compromisso firme e quantificação das contrapartidas: 

a. Referência: 

i) Ata DE: 4.746, item 21, de 13/03/2009, pauta 218 (DIP AB-MC 
110/2009, de 06/03/2009) - anexo 17 
Assunto: Braskem S.A/ Quattor Químicos Básicos S.A. -
Contratação e Aditivo nº 2 ao Contrato de Compra e Venda de � g 
Nafta Petroquímica \' � � 

'l r 
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b. Não conformidades identificadas: 

Conforme já apontado acima, foi identificado pela Comissão que a última 
versão do DIP AB-MC 110/2009, aprovada em definitivo pela Diretoria 
Executiva, contempla, em seu item 17, uma referência a um acordo entre 
PETROBRAS e Braskem acerca de futura negociação de contrapartidas, 
nos seguintes termos: 

17. Vinculada à nova política de preço da nafta, 
acordou-se que as partes negociarão as seguintes contrapartidas por 
parte das Centrais: 

- repasse das vantagens obtidas com a nova 
precificação da nafta para a comercialização de matérias-primas 
petroquímicas (tais como eteno, benzeno e butadieno) realizada para 
as empresas do Sistema Petrobras - lnnova, Triunfo e Pesa; 

- assinatura de contratos de venda, para a Petrobras 
e/ou Refap S.A., de correntes utilizadas na formulação de gasolina e 
óleo diesel e/ou destes derivados acabados produzidos pelas Centrais; 

- assinatura de aditivo ao contrato de fornecimento 
de propeno da Petrobras para a Braskem/Paulínia, a fim de postergar 
a data limite de partida da unidade separadora de propeno da UN
Replan, de 01.02.2009 para início efetivo do fornecimento a partir 
daquela refinaria, previsto para a segunda quinzena de abril, 
evitando-se assim a incidência da multa prevista contratualmente. 

A esse respeito, a Comissão identificou uma Nota do AB-MC ao DABAST, 
enviada no dia 27 /03/2009 (anexo 36), contendo três alternativas para a 
continuidade das negociações com a Braskem, a saber: 

13.1 Mantendo simetria entre piso e teto: manter a fórmula 
negociada e definir o piso e teto como 95% e 105% da cotação ARA, 
sem contrapartidas por parte das Centrais. Trata-se de solução 
negocial, com um valor de piso intermediário entre a proposta 
submetida {92,5%} e aprovada pela DE {97%) e teto simétrico ao piso. 

13.2. Sem manter simetria entre piso e teto: manter a fórmula e os 
valores de piso e teto negociados com as Centrais (92,5% e 102%) e 
incluir as seguintes contrapartidas por parte das referidas empresas: 

Braskem � � <§0 
f 'r 
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aa) repasse para a lnnova, Triunfo e Pesa das vantagens obtidas com 
a precificação da nafta. Atualmente, a Braskem vende eteno e 
benzeno para a lnnova, eteno para a Triunfo e benzeno para a Pesa 
(basicamente a preço flat o eteno e com prêmio o benzeno). No caso 
específico da lnnova, produtora de estireno, observa-se que seus 
principais competidores estão localizados nos Estados Unidos, cuja 
produção baseia-se em eteno obtido a partir de etano (gás natural); 
bb) renovação do contrato de venda de gasolina produzida na 
Braskem/Bahia: 20 mil m3/mês, evitando a colocação pela Braskem 
deste derivado no mercado brasileiro; 
cc) revisão do acordo de venda de gasolina produzida na 

Braskem/RS para a Refap {10 mil m3/mês). A Refap parou de comprar 
essa corrente, pois deixou de ser economicamente viável. A Braskem 
está vendendo este excedente para Manguinhos; 
dd) alteração do contrato de fornecimento de propeno para a 
Braskem/Paulínia, a fim de postergar a data de partida da 
separadora da Replan. O contrato prevê o limite de 01/02/09 para 
início do fornecimento daquela refinaria, a partir da qual há 
incidência de multa contratual contra a Petrobras. A previsão atual é 
de que a unidade da Replan inicie a operação na segunda quinzena 
de abril, sem considerar possíveis impactos da greve em curso. Apesar 
dos esforços da Revap para cobrir parte do déficit decorrente do 
atraso da Replan, estimamos a multa contratual prevista em contrato 
na ordem de US$ 2 milhões/mês, incidente entre 01/02/2009 e o 
início do fornecimento da Replan. Como exercício, a multa resultante 
de um atraso de 3 meses na Replan (US$ 6 milhões) seria equivalente 
a um desconto de 0,04%*ARA no preço da nafta fornecida à Braskem 
durante o prazo contratual de 5 anos (0,2% *ARA, se considerarmos o 
fornecimento durante um ano). 

Quattor 
aa) finalizar a pendência Quattor/Riopol nas bases propostas pela 
Petrobras; 
bb) negociar contrato de venda de gasolina produzida na 
Quattor/PQU. Quanto a este item, a nossa Gerência Comercial de 
Gasolina recebeu a informação de que nos últimos dias a 
Quattor/PQU reduziu o preço de comercialização desse produto para 
as distribuidoras. 
Obs. : com relação aos itens envolvendo comercialização de gasolina, 
uma alternativa seria definir o preço de venda ao preço da nafta mais 
um prêmio, com um teto equivalente a um percentual do preço da � 
gasolina no mercado interno. � t � 

'\ ' 
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13.3. Manter a fórmula negociada: definir o piso e teto como 95% e 
103% e incluir as contrapartidas das centrais listadas na alternativa 
13.2 acima. 

Cabe observar que o piso seria um valor intermediário entre a 
proposta submetida (92,5%) e aprovada pela DE (97%) e o teto seria 
o valor aprovado pela DE (103%}. 

Com base nas alternativas fornecidas acima, verifica-se que ao final 
restou acordado entre PETROBRAS e Braskem a alternativa 2 supra, com 
as seguintes modificações: (i) o teto foi negociado em 105%ARA (ao invés 
de 102% como previsto na Nota); (ii) as contrapartidas que seriam 
negociadas com a PETROBRAS foram resumidas a 3 (três), sendo que 
uma delas seria negociada com Quattor e Braskem (contratos de venda 
de correntes utilizadas na formulação de gasolina e óleo diesel 
produzidos pelas Centrais), e as demais apenas com a Braskem. 

Não obstante, cumpre destacar que não foi possível rastrear a 
negociação entre as empresas, sendo informado pelos empregados que 
prestaram esclarecimentos que apenas tomaram conhecimento do 
resultado da negociação após esta ter sido concluída, conforme já 
explicitado no item 7.2. 

Com efeito, no DIP AB-MC 110/2009 foi proposto que, posteriormente à 
assinatura do contrato de fornecimento de Nafta, a PETROBRAS e a 
Braskem negociassem as contrapartidas acima citadas, trazendo 
benefícios econômicos adicionais para a PETROBRAS. Conforme se 
observa de simples leitura do texto, as três contrapartidas ali 
identificadas abarcavam assuntos de interesse da PETROBRAS, que, se 
concretizados, trariam vantagens comerciais para a Companhia, 
considerando o seu relacionamento com a Braskem como um todo. 

Contudo, as contrapartidas indicadas no DIP não haviam sido sequer 
negociadas entre a PETROBRAS e Braskem. Pelo que foi apurado por essa 
Comissão, apenas o conceito de que as partes pretendiam negociar 
contrapartidas ficou ajustado. Não havia qualquer compromisso das 
partes de que a negociação das contrapartidas deveria culminar em um 
desfecho positivo para as Companhias. 

Com efeito, com base nas informações contidas no DIP, não foi possível 
apurar e indicar o montante relativo aos benefícios que seriam auferidos 
pela PETROBRAS com as mencionadas contraparti�ma �e� t r 
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PETROBRAS e Braskem pretendiam negociá-las apenas posteriormente à 
assinatura do novo contrato de fornecimento de Nafta. 

No mesmo sentido, são os depoimentos prestados a essa Comissão, 
conforme trechos extraídos abaixo: 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Gustavo Scalcon no dia 
31/03/2015 {pp. 07 e 08): 

( .. . ) Após a informação à Braskem, as negociações seguiram para 
tentar definir contrapartidas que permitissem ganhos à PETROBRAS, 
compensando eventuais perdas com a redução do piso. Esclarece que 

estas contrapartidas eram qualitativas e não tinham uma 

quantificação à época, e que isso seria negociado futuramente. 

Esclarece que não se recorda quem demandou o levantamento de 

possíveis contrapartidas. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. Guilherme Pontes Galvão 
França no dia 27 /03/2015 (p. 03): 

Após isso, recebeu a notícia de [que] houve uma nova decisão da 
Diretoria da PETROBRAS de que os percentuais de piso e teto seriam 
de 92,5%ARA e 105%ARA, com contrapartidas a serem negociadas. 

Não sabe como esses índices foram negociados e aprovados entre 

Braskem e PETROBRAS. 

Termo de Declaração prestado pelo Sr. José Raimundo Brandão 
Pereira no dia 25/03/2015 (p. 10): 

Após esse período, a Diretoria decidiu manter o piso em 92,5% e o 
teto em 105%ARA. E ainda: a Diretoria recomendou que fosse 

vinculada a nova política de preço à negociação de contrapartidas, 

conforme DIP AB-MC 110/2009 em seu item 17. Esclarece que, 
posteriormente, essas contrapartidas juntamente com o fator de 
parafinicidade do contrato culminaram em acréscimo de 

aproximadamente 1% no preço da nafta. 

Corroborando esse entendimento, verifica-se que, em seu depoimento, o 
Sr. Gustavo Scalcon explicita quais as contrapartidas que, após m' 
negociadas, lograram ou não êxito, a saber: � � � � 7/V 
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Termo de Declaração prestado pelo Senhor Gustavo Scalcon no dia 
3 1/03/2015 (p. 08): 

Retornando às contrapartidas que seriam negociadas com a Braskem, 
esclareceu que negociação da contrapartida relacionada ao propeno 

não logrou êxito e a multa foi aplicada. A compra de correntes de 

gasolina efetivamente ocorreu e a revisão de preço para a lnnova 

também. 

Sendo assim, entende essa Comissão que a proposição constante do DIP 
AB-MC 110/2009 de aprovação da nova política de preços da Nafta 
vinculada à futura negociação de contrapartidas constitui uma não 
conformidade do processo de contratação. Isto porque: (i) não existia 
prévio acordo entre as partes acerca das contrapartidas a serem 
conferidas pelas centrais petroquímicas à PETROBRAS; (ii) não havia 
certeza de que as contrapartidas apresentadas à Diretoria Executiva 
seriam efetivamente executadas; e (iii) não foi quantificado eventual 
benefício para a PETROBRAS, de forma a que a Diretoria pudesse analisar 
todo o cenário de formação de preço da Nafta e todas as vantagens 
auferidas pela Companhia. 

Com base nos depoimentos acima, a Comissão igualmente pode 
identificar que não há rastreabilidade de como foi negociada a inclusão 
de contrapartidas na nova política de preços da Nafta. 

8 CONCLUSÕES 

8.1 Baseado nos trabalhos desta Comissão, conclui-se que a ocorrência é 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, pois: 

Abril/2015 - versão 1 

a. a Comissão identificou que houve negoc1açao comercial, 
para a definição da fórmula e dos limites, entre os 
representantes das duas companhias sem a utilização de 
estudo técnico que embasasse o valor a ser proposto para 
deliberação da Diretoria Executiva da PETROBRAS; 

b. não foi identificada pela Comissão evidência de uma nova h 
decisão da Diretoria Executiva, alterando pela segunda vez � ' r a precificação da Nafta, quando piso e teto passaram de 

� �� 
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97%ARA e 103%ARA, para 92,5%ARA e 105%ARA, 
respectivamente, acrescidas as contrapartidas que seriam 
negociadas entre PETROBRAS e Braskem; 

c. não foi identificado pela Comissão qualquer registro acerca 
do encaminhamento da nova precificação à deliberação ou 
à consideração da Diretoria Executiva, para que pudesse 
rever a decisão anteriormente proferida; 

d .  a Comissão identificou que o processo de registro de 
deliberações tomadas pela Diretoria Executiva apresentou 
falhas, permitindo alterações de deliberações proferidas 
sem a correspondente justificativa ou rastreabilidade. 

e. a proposição constante do DIP AB-MC 110/2009 referente à 
aprovação da nova política de preços da Nafta vinculada à 
futura negociação de contrapartidas constitui uma não 
conformidade do processo de contratação. Isto porque: (i) 

não existia prévio acordo entre as partes acerca das 
contrapartidas a serem conferidas pelas centrais 
petroquímicas à PETROBRAS; (ii) não havia certeza de que 
as contrapartidas apresentadas à Diretoria Executiva seriam 
efetivamente executadas; e (iii) não foi quantificado 
eventual benefício para a PETROBRAS, de forma a que a 
Diretoria pudesse analisar todo o cenário de formação de 
preço da Nafta e todas as vantagens auferidas pela 
Companhia. 

8.2 Das pessoas 

a. Paulo Roberto Costa 

a.1. Não identificação de memória de cálculo que justifique o piso do contrato 
de Nafta celebrado em 2009: 

Pelos e-mails apresentados e depoimentos prestados, a Comissão 
identificou que a proposição encaminhada para aprovação da Diretoria 
Executiva da PETROBRAS, por meio da primeira versão do DIP AB-MC 
110/2009, por orientação do Sr. Paulo Roberto Costa, não estava 
embasada em qualquer estudo que comprovasse a sua viabilidade 1 
econômica para a PETROBRAS. f � � 

� ,, 
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Com base nos depoimentos prestados, apurou-se que o Sr. Paulo Roberto 

Costa determinou aos seus subordinados que elaborassem proposta de 

preço com valor inferior a 95%ARA. Cabe ressaltar que a última proposta 
apresentada pela PETROBRAS, devidamente fundamentada por estudo 
de viabilidade econômica, resultava em um valor próximo a 96,2%ARA. 

Acrescente-se ainda que foi apurado pela Comissão que a proposta foi 
negociada diretamente pelo Sr. Paulo Roberto Costa com a Braskem. 

a.2. Ausência de compromisso firme e quantificação das contrapartidas: 

A Comissão identificou ainda que a proposição encaminhada pelo Sr. 
Paulo Roberto Costa para aprovação da Diretoria Executiva da 
PETROBRAS, por meio da última versão do DIP AB-MC 110/2009, possuía 
contrapartidas a serem futuramente negociadas com as centrais 
petroquímicas, sem o correspondente compromisso de execução e 
quantificação, portanto, não garantindo a efetivação das medidas 
aprovadas. 

a.3. Em relação à participação do Sr. Paulo Roberto Costa em atos de corrupção, 
embora essa Comissão não tenha identificado, pelos documentos 
levantados e pelos depoimentos prestados, que o ex-Diretor tenha 
participado de atos de corrupção, é possível inferir que houve uma 
conduta, pelo menos, desidiosa de sua parte que levou ao favorecimento 
da Braskem. 
Ademais, o próprio Sr. Paulo Roberto Costa afirmou, em depoimento 
prestado à Polícia Federal (Termo de Declarações n2 21 de 11/02/2015), 
ter recebido pagamento indevido de determinada quantia, por 
favorecimento à Braskem nos contratos de fornecimento de matéria-prima 
celebrados com a PETROBRAS. 
Por fim, a Comissão teve acesso ao inquérito n2 8620354-
44.2015.1.00.0000, instaurado a partir da petição n2 5280, apresentada 
pelo Procurador Geral da República, em trâmite no Supremo Tribunal 
Federal. O citado inquérito faz referência aos depoimentos dos Srs. Paulo 
Roberto Costa e Alberto Youssef. Estes depoimentos foram os motivadores 
para a instauração desta Comissão. 

b. José Raimundo Brandão Pereira: � � '@ 
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b . l .  Não identificação de memória de cá lculo q u e  justifique o piso do contrato 

de N afta celebrado em 2009 : 

A Comissão identificou q u e  o Sr. José Ra i m u ndo Pere ira foi responsável 

pelo enca m i n h a mento do DIP  AB-MC 1 10/2009 à del i beração da 

Di retoria Executiva, sem a correspondente fu ndamentação d a  i n d icação 

dos va lores de referência de piso e teto para a precificação da N afta .  

Outrossim, não foi ela borado estudo técnico q u e  identificasse a s  

va ntagens e desva ntagens para a adoção d o s  va lores de piso e teto, bem 

como do im pacto da incl usão do preço de referência do M a rl im na 

fórmula .  

b . 2 .  Ausência de compromisso fi rme e q u a ntificação das contra pa rtidas:  

A Comissão identificou ainda que o Sr.  José Rai m u n d o  Bra nd ã o  Perei ra foi 

responsável pelo enca m i n h a mento do DIP  AB-MC 1 10/2009 à 

del iberação da Di retoria Executiva, com a proposição d e  a provação da 

nova pol ítica de preços da Nafta vinculada à futura negociação de 

contra partidas, sem o correspondente comprom isso d e  execução e sua 

q u a ntificação. 

b.3. Com base no materia l  a n a l isado, não foi possível à Comissão a p u ra r  

eventu a l  participação de Sr. José Ra i m u ndo Pereira em atos de corrupção. 

c. Não identificação de responsável pela não conformidade explicitada 

no item 7.2: 

Por se trata r de não confo rmidade relacionada ao procedi mento de 

registro de del iberações da Diretoria Executiva, não foi possível a essa 

Com issão ind icar um responsável pela não conformidade a p u rada n o  

â m bito da a provação da proposição veicu lada no D I P  AB-MC 1 10/2009. 

8.3 Do prejuízo financeiro causado à PETROBRAS 

Não foi possível, a essa Comissão, identifica r o prej u ízo fi n a nceiro 

causado à PETRO BRAS. 

Em bora a nova fórm u l a  de preço de venda da Nafta, a p rovada pela 

Di retoria Executiva em 13/03/2009, a presentasse uma projeção a ba ixo � (/ 
do piso d e  92,5% do ARA, para o período de ma rço de 2009 a outubro de 

� �� 
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2013, como não havia memória de cálculo explicitando os impactos da 
aplicação desta fórmula, não foi possível identificar a relação entre o piso 

de 92,5% ARA e o custo de oportunidade da nafta para a Petrobras. 

Entretanto, como a última proposta apresentada pela PETROBRAS à 
Braskem, em setembro/2009, tinha como piso aceitável 96,2% ARA, e 
que o piso aprovado foi de 92,5%, a Comissão deduz que o contrato não 
foi favorável à PETROBRAS. 

Ademais, a celebração do referido acordo comercial, alterou os preços 
que estavam previstos contratualmente (ARA + US$ 2) para as centrais do 
Rio Grande do Sul e São Paulo, rescindindo o contrato da primeira e 
aditando o contrato da segunda. Isto implicou em redução de receita já 
prevista contratualmente, visto que a nova fórmula apresentava 
projeção de 92,5%ARA para o horizonte dos contratos vigentes. Sendo 
assim, a Comissão identificou que poderiam ter sido negociados ajustes 
temporários de preços até os vencimentos dos referidos contratos, em 
vez da adoção de novo contrato de 5 anos, renovável por mais 5 anos, 
paras as unidades de São Paulo e Rio Grande do Sul. 

9 RECOMENDAÇÕES 

A Comissão entende serem adequadas ao presente caso as seguintes 
recomendações: 

a. Enviar este Relatório ao JURÍDICO, para que seja avaliada a 
pertinência do encaminhamento ao Ministério Público 
Federal; 

b. Reavaliar o processo de registro de informações relativas às 
decisões da Diretoria Executiva, de modo que o registro 
represente de forma fidedigna as decisões proferidas; 

c. Avaliar a pertinência de se estabelecer critérios para 
definição de atribuições dos responsáveis pela negociação 
de contratos de venda de matéria-prima, a exemplo dos 
procedimentos de contratação realizados com base no 
Decreto 2.745/98. r 

� € f ( 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 O presente relatório foi confeccionado em duas vias de igual teor 
que foram encaminhadas, a primeira, para a Autoridade Constituinte 

da Comissão Interna de Apuração, e a segunda, para a Segurança 
Empresarial do GAPRE. Ambas as vias, e respectivos anexos, estão 
identificadas e assinadas pelo Coordenador e membros da Comissão. 

10.2 A lista dos documentos analisados por essa Comissão encontra-se 
no anexo 37 deste Relatório. 

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015. 

Patric� Fairon 

Matrícula Ol2740-4 

Membros: 
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Ricardo Castello Branco 

Matrícula 011452-5 
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Juliana de Hollanda Lima Quintela 

Matrícula 978880-1 
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JugtJaLiaCios Santos 
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