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RELATÓRIO 

 

 

Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, o relatório de auditoria da 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo), cujas 

propostas contaram com a anuência dos dirigentes daquela unidade técnica (peças 232 a 234): 

I. Apresentação 

1. O presente relatório trata de inspeção realizada no período de 12/10/2015 a 29/4/2016, que 

teve por objetivo colher elementos adicionais para subsidiar a análise dos argumentos apresentados 

em resposta às oitivas decorrentes do Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário (peça 104). 

2. A referida deliberação resultou da auditoria originária realizada no período de maio a julho 

de 2014, decorrente do Acórdão 3.143/2013-TCU-Plenário, com o objetivo de avaliar a 

regularidade da gestão das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. 

3. No âmbito da auditoria originária, foram elaboradas quatro questões principais de auditoria: 

1) em quais projetos/contratos se identificam os principais desvios de prazo e custo observados nas 

obras do Comperj; 2) que decisões ou omissões deram causa aos principais desvios de prazo e 

custo observados nas obras do Comperj; 3) como se deu o processo de gerenciamento de riscos do 

empreendimento; e 4) qual o volume de recursos necessários para concluir as obras de implantação 

do Comperj. 

4. As análises empreendidas pela equipe de auditoria culminaram em dois achados: falta de 

clareza na divulgação dos custos do Comperj e gestão temerária na implantação do complexo. 

Diante desses indícios de irregularidades e considerando a complexidade das análises e o potencial 

impacto do relatório, decidiu-se encaminhar versão preliminar aos gestores da Petrobras para que 

tecessem comentários acerca das análises e respectivas conclusões. 
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5. Os gestores teceram os comentários entendidos pertinentes (peça 22), sendo as informações e 

argumentos incorporados àquele trabalho de auditoria sem, contudo, alterar o seu mérito. Assim 

destacou o relatório final de auditoria (peça 93), concluindo pela subsistência dos dois achados. 

6. Como corolário das constatações apontadas no referido relatório, a proposta de 

encaminhamento, que contou com a anuência do supervisor da auditoria (peça 94) e do secretário 

da unidade (peça 95), sugeriu, essencialmente, duas medidas: realização de oitiva da Petrobras para 

que apresentasse sua manifestação em relação aos indícios de irregularidades apontados no 

relatório, relativos aos dois achados de auditoria; e determinação para que a Companhia 

apresentasse informações atualizadas acerca da implantação do empreendimento. 

7. Essa determinação foi resultado do segundo achado de auditoria (falta de clareza na 

divulgação dos custos do Comperj) somado à necessidade de esta Corte, quando do julgamento dos 

autos, ter o conhecimento da situação atualizada do empreendimento. 

8. Aquiescendo com o teor do relatório de auditoria, o Exmo. Ministro Relator José Jorge 

proferiu seu voto, em que registrou a inclusão pela Petrobras de peça processual relativa a 

memorial (peça 96), destacando que uma análise perfunctória revelou não haver elementos que 

prejudicassem a apreciação do processo pelo plenário desta Corte. Todavia, registrou que os 

argumentos e anexos correspondentes fossem analisados juntamente com as respostas às oitivas. 

9. Assim, por meio do Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário, foi determinada a oitiva proposta 

(item 9.1) e a apresentação das informações atualizadas a respeito do empreendimento (item 9.3). 

Ademais, o Pleno desta Casa acrescentou determinação para que a unidade técnica incluísse em seu 

planejamento mais três fiscalizações relacionadas a apontamentos constantes do relatório que não 

se consubstanciaram em achados. Uma dessas fiscalizações já foi realizada: regularidade do 

contrato das unidades de produção de utilidades do Comperj (TC 000.805/2015-7). Restam 

pendentes, portanto, a realização de duas fiscalizações: possíveis prejuízos decorrentes da aquisição 

antecipada de equipamentos e outros bens, tangíveis e intangíveis, para unidades do Comperj; e 

contratação direta de serviços remanescentes da Via UHOS (Contrato 0858.0087531.13.2). 

10. Em sequência, a Petrobras, tempestivamente, apresentou sua resposta à oitiva (peças 126 e 

127) abordando cada um dos pontos citados no acórdão, cujas análises serão promovidas no 

presente relatório, bem como as informações requeridas. 

11. Em última instrução (peça 138), esta unidade técnica entendeu necessário realizar inspeção 

na Petrobras, de forma a colher informações e documentos no sentido de compatibilizar as análises 

levadas a efeito nestes autos com outros dois processos em curso neste Tribunal, o primeiro a 

respeito das Refinarias Premium I e II (TC 004.920/2015-5) e o outro a respeito da Refinaria do 

Nordeste – Rnest (TC 026.363/2015-1). 

12. Eis que o presente relatório trata da inspeção realizada no período de 12/10/2015 a 

29/4/2016, que teve por objetivo colher elementos adicionais para subsidiar a análise dos 

argumentos apresentados em resposta às oitivas, bem como, no que se refere ao achado de gestão 

temerária, coletar dados suficientes para compatibilizar, com os ajustes necessários, as análises 

inicialmente empreendidas nestes autos com a atual metodologia de análise de gestão de 

implantação de empreendimentos desta unidade técnica, principalmente no que se refere a 

responsabilização. 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que motivou o trabalho  

13. Considerando o teor da decisão do Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário e da evolução da 

forma de abordagem do tema regularidade de gestão em grandes empreendimentos da Petrobras 

por esta Corte de Contas, instrução técnica precedente (peça 138) entendeu como necessária a 

realização de inspeção na Petrobras. 

14. A inspeção proposta, e autorizada pelo secretário da Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutura de Petróleo, Gás Natural e Mineração (peça 140), com fundamento na autorização 

constante do item 9.2 da deliberação citada visou, essencialmente, colher elementos adicionais para 
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melhor embasar a análise da manifestação apresentada pela Companhia em resposta à oitiva, bem 

como para subsidiar criteriosa responsabilização dos envolvidos, caso as irregularidades não 

restassem elididas. Utilizou-se, para o desenvolvimento dos trabalhos, das técnicas de análise 

documental, conferência de cálculos e comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e 

doutrina. O objetivo principal, portanto, vinculou-se, aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3.090/2014-

TCU-Plenário: 

9.1. promover a oitiva da Petróleo Brasileiro S.A, com fundamento no art. 250, inciso V, do 

Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, apresente 

manifestações acerca dos aspectos abaixo elencados: 

9.1.1. viabilidade econômica atualizada do Programa Comperj, considerando os custos já 

incorridos e os previstos, com destaque detalhado para os cenários analisados, e considerando a 

participação ou não de capital de terceiros no empreendimento; 

9.1.2. expectativa de dispêndios na construção do Trem 2 da refinaria, em seu maior nível de 

detalhamento, considerando sua capacidade de 300 kpbd e as recentes experiências da 

Companhia na condução de outras obras de refino; 

9.1.3. divulgação de informações de custos do Comperj sem uniformidade e sem considerar o 

total já desembolsado com o empreendimento, tampouco a expectativa total de investimentos 

necessários, como ilustrado nos documentos: Plano de Negócios e Gestão 2014-2018; Relatório 

de Administração 2013; Relatório de Sustentabilidade 2013; e Formulário 20F 2013; 

9.1.4. situação atual das parcerias a serem formalizadas para o Programa Comperj, com especial 

enfoque às relacionadas às plantas petroquímicas; 

9.1.5. existência de estudos alternativos ou planos de contingência para a possibilidade das 

parcerias petroquímicas não se concretizarem, incluindo impactos nas necessidades de 

investimentos diretos da Petrobras; 

9.1.6. inexistência de análises estruturadas de riscos para o Programa Comperj, quando da 

aprovação do início das obras em fevereiro/2010, em desacordo com os normativos internos da 

Petrobras e a literatura de referência; 

9.1.7. decisão por adotar modelo fracionado de implantação do Programa Comperj, sem análise 

prévia dos riscos envolvidos nessa estratégia, com a primeira etapa construtiva (Trem 1) 

indicando inviabilidade econômica e as etapas subsequentes (Trem 2 e petroquímicos) com 

baixo nível de maturação de projetos; 

9.1.8. aprovação e avanço do Programa Comperj sem a definição das parcerias e sem avaliação 

prévia dos riscos envolvidos nessa estratégia; 

9.1.9. celebração de contratações diretas de cerca de R$ 7,6 bilhões, sob a justificativa de 

exiguidade de prazo para a realização de certame licitatório, que culminaram em posteriores 

prorrogações contratuais; 

9.1.10. definição de prazos para obtenção de licenciamentos ambientais e desapropriações sem 

análises prévias de riscos, causando a elaboração de cronogramas de construção 

subdimensionados e não factíveis, que culminaram em atrasos e impactos financeiros nos 

contratos de obras do Trem 1 de refino; 

9.2. autorizar a SecobEnergia a promover diretamente as audiências dos responsáveis caso a 

manifestação da Petrobras não saneie as irregularidades, efetuando as diligências e as inspeções 

que se mostrem necessárias para o cumprimento dessa medida; 

15. Em relação ao item 9.3 da decisão em estudo, em que se determinou a apresentação de 

informações detalhadas e atualizadas a respeito do empreendimento Comperj, cumpre registrar que 

a instrução técnica que propôs a inspeção que ora se relata, avaliou o cumprimento do item 9.3 do 

Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário. Na oportunidade entendeu-se que “a análise perfunctória sobre 

tais dados indica que os elementos são suficientes para considerar, neste momento e para o fim 

precípuo desta instrução, como devidamente atendida aquela determinação”. 
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16. Ocorre que o documento apresentado pela Petrobras remonta a dezembro de 2014, portanto, 

dezessete meses se passaram, com intensas mudanças de cenários econômicos, inclusive – se não 

principalmente –, relacionados à indústria de petróleo e gás, implicando em necessidades 

constantes de reanálises da carteira de investimento da empresa. Ainda, o progresso da denominada 

“Operação Lava Jato” tem descortinado complexo sistema de fraudes e ilegalidades relacionadas à 

atuação de cartel de empreiteiras, com forte envolvimento com as obras da Petrobras, com destaque 

para o Comperj e, consequentemente, grandes reflexos no desenvolvimento do empreendimento. 

17. Portanto, se uma análise perfunctória precedente entendeu como atendido o determinado; se 

a evolução do empreendimento sofreu grandes alterações posteriores à informação encaminhada, 

tornando-a desatualizada; e se na inspeção realizada foram solicitados diversos documentos que 

garantem que as análises levadas a efeito foram baseadas nas informações mais fidedignas e 

atualizadas possíveis, considera-se atendida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 

3.090/2014-TCU-Plenário, sem adentrar no mérito das informações prestadas naquela ocasião. 

18. Por fim, um último item do acórdão passível de análise é o 9.5, que determinou à unidade 

técnica que incluísse em seu planejamento fiscalizações com vistas a aprofundar o exame de 

indícios de irregularidades atrelados aos seguintes pontos: i) possíveis prejuízos decorrentes da 

aquisição antecipada de equipamentos e outros bens, tangíveis e intangíveis, para unidades do 

Comperj, que deixaram de ser necessários após a remodelagem do empreendimento; ii) contratação 

direta, em caráter emergencial, do Consórcio TUC Construções (Contrato 0858.0072004.11.2) para 

a construção das unidades derivadas da então Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades 

(CDPU); e iii) contratação direta de serviços remanescentes da Via UHOS (Contrato 

0858.0087531.13.2). 

19. Quanto ao primeiro e terceiro pontos, deve-se relatar que o cálculo do dano decorrente da 

gestão temerária, que será apresentado neste trabalho, inclui, em seu cômputo – devido à 

abordagem econômica que se procedeu –, eventual prejuízo decorrente tanto da compra antecipada, 

que posteriormente se mostrou desnecessária, de equipamentos de processo, bem como da 

contratação direta de serviços remanescentes da Via UHOS, uma vez que ambas as situações 

resultam em aumento do valor previsto total de investimentos. 

20. Quanto ao segundo ponto, registra-se que foi realizada fiscalização específica – no ano de 

2015 – relacionada à contratação de empresas para a construção das unidades de produção de 

utilidades do Comperj (TC 000.805/2015-7). Em decorrência das análises procedidas por esta 

unidade técnica, em que se constataram dois achados de auditoria (contratação irregular por 

inexigibilidade de licitação e sobrepreço decorrente de quantitativos e preços inadequados) o 

Tribunal, por meio do Acórdão 3.343/2015-TCU-Plenário, decidiu converter aqueles autos em 

tomada de contas especial. 

I.1. Processos conexos 

21. Os presentes autos relacionam-se a outros trabalhos relativos ao Comperj, a saber: 

levantamento realizado em 2013 (TC 028.462/2013-0); construção de tubovias de interligação das 

unidades do Trem 1 (TC 006.576/2012-5 e 031.029/2013-2); fiscalização das contratações de 

unidades de processo UDA, HCC, HDT e UCR (TC 009.834/2010-9); obra da “Estrada Convento” 

(TC 007.648/2012-0); e construção do “Pipe Rack” (TC 006.637/2012-4); regularidade do contrato 

das unidades de produção de utilidades do Comperj (TC 000.805/2015-7); e avaliação da 

regularidade no planejamento e gestão logística dos equipamentos UHOS – Ultra Heavy Over Size 

(TC 006.283/2013-6). 

22. Outrossim, o presente processo também guarda conexão com os autos que cuidam da 

avaliação de gestão da implantação das Refinarias Premium I e II (TC 004.920/2015-5), com os 

autos que avaliam a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima – Rnest (TC 026.363/2015-

1) e, ainda, com os autos que avaliam a regularidade da atuação do Conselho de Administração em 

relação aos empreendimentos de refino (TC 003.502/2016-3). 
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23. Cabe também ressaltar a importância do processo em que se realizou estudo de econometria 

para estimar o efeito da atuação do cartel no valor das contratações da Petrobras (TC 

005.081/2015-7). 

II.2. Volume de recursos fiscalizados  

24. O volume de recursos fiscalizados – VRF desta inspeção alcançou o montante aproximado 

de R$ 24,5 bilhões (valor histórico – sem atualizações). O valor resulta dos gastos realizados até 

dezembro de 2009 para o empreendimento Comperj e os gastos realizados entre 2010 e 2015 para o 

Projeto Trem 1 do Comperj. 

25. Os gastos realizados até dezembro de 2009 para o Programa Comperj foram de US$ 1,1 

bilhão (evidência 1, p. 9). Considerando a taxa de câmbio, para o ano de 2009, de 2,10 R$/US$ – 

utilizada no Pacote de Suporte à decisão referente à Fase III (peça 28) –, obtém-se o valor de 

R$ 2,31 bilhões. 

26. Com relação aos valores relativos ao período de 2010 a 2015, optou-se, devido às 

informações disponíveis, a considerar os valores liquidados, no montante de R$ 22.236.552.807,00, 

conforme se observa na tabela abaixo: 

Tabela 1 - Volume de Recursos Fiscalizados 

Ano do desembolso Valor liquidado/gasto [R$] 

Até 2010 2.310.000.000 

2010 458.897.654 

2011 2.139.419.794 

2012 4.343.329.278 

2013 7.653.308.165 

2014 5.437.790.835 

2015 2.203.807.081 

Total - VRF 24.546.552.807 

Fonte: Petrobras (evidência 2) 

II.3. Benefícios estimados da fiscalização  

27. Os principais benefícios estimados, relacionam-se à responsabilização dos gestores pela 

irregularidade e possível recuperação do numerário relacionado aos prejuízos incorridos pela 

Companhia no valor de R$ 14,7 bilhões. Cita-se ainda, como benefícios do controle, o 

aprimoramento da Governança Corporativa da Petrobras e o incremento na eficiência de seus 

controles internos, especialmente no gerenciamento de riscos dos projetos de investimento. Além, 

obviamente, do incremento da expectativa de controle sobre a alta gerência da Companhia. 

III. Referencial teórico 

28. A caracterização das irregularidades que serão apontadas no achado de auditoria, como 

também a consequente responsabilização, demanda entendimento sobre temas específicos, não 

rotineiros nos julgados deste Tribunal. Por essa razão, antes de iniciar o relato do achado, nos 

próximos subitens será oferecido um compêndio sobre esses temas, construído a partir da revisão 

das principais fontes disponíveis, tanto nacional quanto estrangeira. 

29. Primeiramente, serão abordados conceitos encontrados na legislação, jurisprudência e 

doutrina aplicáveis à responsabilização dos administradores, haja vista a necessária concatenação 

do direito empresarial aplicado à Administração Pública. Mais especificamente serão tratados os 

ditames da Lei 6.404/1976 – a Lei das Sociedades Anônimas, com foco nos deveres e 

responsabilidades. Essa lei será o critério norteador para o modelo de análise de legalidade 

empreendida neste trabalho, tal qual realizado no âmbito do TC 004.920/2015-5, que analisou a 

implantação das refinarias Premium. 

30. Em seguida, será apresentada a sistemática desenvolvida pela Petrobras para aprovação e 

gerenciamento de seus projetos de investimentos. Observa-se que essa sistemática – posta pela 

Petrobras como modelo de conduta a seus gestores – colige as melhores práticas de diversas das 
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mais consagradas metodologias internacionais de análise e gerenciamento de projetos de 

investimentos, engenharia de custos e gerenciamento de riscos. Portanto, uma vez que essa 

sistemática e seus princípios metodológicos representam o caminho diligente imposto pela estatal a 

seus administradores, serão os principais critérios para avaliar a atuação dos gestores no processo 

decisório relativo à implantação do Projeto UPB do Comperj – convertido posteriormente, com 

modificações, em Projeto Trem 1 do Comperj. 

31. Cumpre assentar que não se considera irregular o descumprimento pontual e justificado da 

sistemática, por ser esse um documento orientador, sem força cogente de lei. Todavia, considera-se 

que o distanciamento injustificado de suas diretrizes básicas de forma continuada expõe os gestores 

da Petrobras a decisões ilegítimas, por contrariar orientação expressa da Companhia, e ilegais, por 

também se afastarem do padrão de conduta insculpido na Lei das S/A. Ao se distanciarem da 

sistemática, os gestores excederam o “apetite ao risco” da Petrobras e, portanto, avocaram para si a 

responsabilidade pelas consequências de seguir adiante com projetos de investimento. 

32. Em suma, os desvios de conduta em confronto com a sistemática corporativa serão 

considerados atos irregulares de gestão, desde que não perfeitamente motivados e justificados 

tecnicamente. 

III.1. Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas (S/A) 

33. A Lei 6.404/1976 é a norma brasileira que estabelece as regras para o funcionamento das 

Sociedades Anônimas no país e, como já dito, também servirá de critério para as análises 

empreendidas neste trabalho.  

34. Cumpre informar, de início, que o art. 235 da Lei estabelece seu alcance às Sociedades de 

Economia Mista: 

Art. 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das 

disposições especiais de lei federal. 

§ 1º As Companhias abertas de economia mista estão também sujeitas às normas expedidas pela 

Comissão de Valores Mobiliários. 

35. Complementarmente, os estatutos sociais da Petrobras de igual forma servem como critérios 

de auditoria (vide evidência 3). 

36. No que diz respeito aos presentes trabalhos, foi dado maior enfoque aos trechos dessas 

normas que definem as competências dos órgãos de administração de uma Sociedade Anônima, 

bem como as atribuições, deveres e responsabilidades dos indivíduos que os compõem 

(administradores), conforme estabelecido no art. 138 e 145 da Lei das S/A: 

Art. 138. A administração da Companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho 

de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da 

Companhia privativa dos diretores. 

§ 2º As Companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de 

administração. 

Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser 

outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto. 

(...) 

Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e 

responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores. (grifou-se) 

37. Dessa forma, pela Lei, os órgãos de administração de uma Sociedade Anônima são a 

Diretoria e o Conselho de Administração, os quais possuem poderes indelegáveis. As Companhias 

podem ser administradas pela Diretoria e Conselho de Administração, ou somente pela Diretoria. 

No caso da Petrobras, conforme art. 17 de seu atual Estatuto Social (evidência 3, p. 2-17), a direção 
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é competência de ambos, sendo o seu Conselho de Administração órgão com funções deliberativas. 

Sobre o tema, faz-se oportuno trazer lições da doutrina: 

No âmbito privado, os órgãos – diretoria e Conselho de Administração – são aparelhos da 

Companhia, não tendo com ela nenhuma relação jurídica, sendo, portanto, irresponsáveis 

perante terceiros. Já os titulares – conselheiros e diretores – têm relação jurídica com a 

Companhia, em termos de nomeação, destituição, deveres e responsabilidades, respondendo 

perante ela não só pela má gestão, mas também pelo eventual aproveitamento das suas funções 

em benefício próprio (arts. 154, 155 e 156 [da Lei 6.404/1976]).  (CARVALHOSA Modesto, 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p.23) 

38. De plano, antes de adentrar nos deveres e responsabilidades dos administradores – agentes 

que compõem a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração –, importa apresentar as 

competências desses órgãos, para demonstrar em qual contexto esses deveres e responsabilidades 

devem ser desempenhados. Conforme a Lei 6.404/1976: 

Art. 142. Compete ao conselho de administração: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a 

respeito dispuser o estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; 

IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir; 

VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 

subscrição; (Vide Lei nº 12.838, de 2013) 

VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não 

circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 

terceiros; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

39. No caso específico da Petrobras, o Estatuto Social vigente no período abrangido por esta 

fiscalização assim dispõe sobre essas competências: 

Art. 28- O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Petrobras, 

competindo-lhe:  

I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus objetivos 

estratégicos e diretrizes; 

II - aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais 

de dispêndios e de investimentos; 

III - fiscalizar a gestão dos Diretores e fixar-lhes as atribuições, examinando, a qualquer tempo, 

os livros e papéis da Companhia; 

IV - avaliar resultados de desempenho; 

V - aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de 

competência da Diretoria Executiva, especialmente as previstas nos incisos III, IV, V, VI e VIII 

do art. 33 deste Estatuto Social, deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de 

Administração; 

VI - deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia 

real; 
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VII - fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica comercial, 

financeira, de investimentos, de meio ambiente e de recursos humanos; 

VIII - aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, inclusive contratos de 

concessão e autorizações para refino de petróleo, processamento de gás natural, transporte, 

importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural, podendo fixar limites de 

valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva; 

IX - aprovar o Regulamento Eleitoral de escolha do membro do Conselho de Administração 

eleito pelos empregados.  

Parágrafo único. A fixação da política de recursos humanos de que trata o inciso VII não poderá 

contar com a participação do Conselheiro representante dos empregados, caso as discussões e 

deliberações em pauta envolvam assuntos de relações sindicais, remuneração, benefícios e 

vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que 

fica configurado o conflito de interesse.  

40. Considerando o escopo do presente trabalho, destacam-se, nos dois normativos alvitrados, as 

competências do Conselho de Administração da Petrobras de eleger e destituir diretores, fixar-lhes 

as atribuições e fiscalizar a gestão desses administradores. Em última instância, cabe também ao 

Conselho de Administração avaliar os resultados de desempenho da empresa. 

41. Sobre a Diretoria, designada Diretoria Executiva, o art. 32 do Estatuto Social da Petrobras 

estipula: 

Art. 32- Cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia, de acordo 

com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. 

(grifou-se) 

42. Nessa linha, para que a Diretoria Executiva possa desempenhar a sua função de gerenciar os 

negócios da Petrobras, o art. 33 do Estatuto Social (evidência 3, p. 10) lhes afiança uma vasta lista 

de competências de gestão, tais como, aprovar os critérios de avaliação técnico-econômica para 

projetos de investimento, elaborar o plano estratégico e programas anuais de dispêndios, além de 

aprovar política de preços da Companhia.  

43. Sobre a sua composição, assim dispõe o Estatuto Social: 

Art. 20- A Diretoria Executiva será composta de um Presidente, escolhido dentre os membros do 

Conselho de Administração, e sete Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, dentre 

brasileiros residentes no País, com prazo de gestão que não poderá ser superior a 3 (três) anos, 

permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer tempo 

44. A leitura desses dispositivos situa que o Conselho de Administração possui competências de 

natureza mais estratégica, de determinar a política empresarial da Companhia, enquanto a Diretoria 

Executiva, como remete o próprio nome, possui atribuições de natureza executiva, cabendo-lhe 

gerir os negócios para transformar em resultados as estratégias, os objetivos, as metas e as 

diretrizes fixadas pelo Conselho.  

45. Nesse sentido, o Conselho de Administração molda a atuação da Diretoria ao escolher seus 

membros, fixar as suas atribuições e ditar-lhe a orientação geral dos negócios. Por outro lado, cabe-

lhes vigiar a atuação da Diretoria. Ao fiscalizar a gestão dos diretores e avaliar os seus resultados 

de desempenho, o Conselho de Administração fecha um ciclo de governança ao confirmar se a 

gestão levada a efeito está alinhada com as políticas e objetivos estratégicos por ele estabelecidos, 

podendo destituir e substituir os integrantes da Diretoria, caso não se revelem capazes de realizar os 

resultados de gestão a contento. Seguem ensinamentos da doutrina sobre o assunto: 

Tem o Conselho da Administração o controle da legalidade e da legitimidade (abuso e desvio de 

poder) sobre os negócios jurídicos de competência da diretoria. Define-se controle de legalidade 

e da legitimidade como o poder que tem este órgão de verificar se os atos de gestão e 

representação praticados pelos diretores estão em consonância com a lei e o estatuto e se 

obedecem aos fins, requisitos e às eventuais formalidades exigidos por eles. 
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Esse controle tem caráter permanente e não se atém apenas ao aspecto formal dos negócios 

jurídicos praticados pela diretoria; abrange o mérito desses mesmos negócios para verificar a 

sua consonância com o objetivo social e fins próprios da sociedade (lucro), satisfeitas, 

outrossim, as exigências do bem público e a função social da empresa (art. 154). 

CARVALHOSA Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, São 

Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p.142 

46. Expostas as competências e atribuições dos órgãos de administração da Petrobras, passa-se à 

discussão dos deveres e responsabilidades dos seus membros. Sobre esse tema, a Lei 6.404/1976 

dedica a Seção IV do Capítulo XII, em que especifica o padrão de conduta a ser seguido pelos 

administradores de uma Sociedade Anônima. De forma resumida, são esses os deveres impostos 

pela lei ao administrador: 

a) dever de diligência; 

b) exercer as atribuições que a Lei e o Estatuto lhe conferem, sem desvio de poder, para lograr os 

fins e no interesse da Companhia; 

c) dever de lealdade; 

d) abster-se de intervir em operações nas quais exista conflito entre interesses do administrador e 

os interesses da Companhia, registrando na ata do conselho ou da diretoria a natureza e a extensão 

do seu interesse; 

e) dever de informar. 

47. Nos parágrafos seguintes, em todo esse contexto de atribuições, especificar-se-á cada um 

desses deveres, os quais servirão de parâmetro para avaliação das condutas dos administradores da 

Petrobras nas análises então empreendidas neste relatório. 

III.1.1. Dever de Diligência 

48. O art. 153 da Lei 6.404/1976 assim define esse dever: 

Art. 153. O administrador da Companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 

cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos 

seus próprios negócios. (grifou-se) 

49. Esse dispositivo estabelece o zelo, a cautela, o cuidado no agir, como conduta obrigatória por 

parte do administrador de uma S/A. Não só define o cuidado como padrão de comportamento, mas 

indica o grau de zelo que deve ser empregado. A baliza para atestar a diligência do administrador é 

o comportamento de homem austero, íntegro e atuante ao gerir seus próprios negócios. É exigido 

que se administre o recurso de terceiros como se seus fossem, com a mesma agilidade, competência 

e atenção. 

50. Sobre o tema, ensina Marcelo Vieira von Adamek: 

O administrador diligente deve ser ativo. Precisa comparecer às reuniões do órgão ao qual 

pertença, salvo escusa válida (dever de participar), e ter juízo crítico sobre os negócios sociais. 

Não pode apenas chancelar e cegamente cumprir ordens emanadas de outros órgãos ou de seus 

pares, pois isso equivale a ser passivo e não ativo. (ADAMEK, Marcelo Vieira von, 

Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e (ações correlatas), São Paulo/Saraiva, 

2009, p. 135) (grifou-se) 

51. Segundo Modesto Carvalhosa, “trata-se de conceito abstrato, que não implica um 

comportamento determinado, mas um padrão de comportamento”. (CARVALHOSA Modesto, 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p. 268) 

52. Na mesma linha, Nelson Eizirik afirma sobre o dever de diligência que: 

Sua complexidade deriva de como isso foi inserido na Lei das S.A. como um standard, isto é, 

como um padrão geral de conduta, uma orientação flexível, cuja aferição não só varia com o 
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tempo como também deve ser verificada caso a caso. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A 

Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 349) 

53. Desse modo, não há uma atuação específica e pré-determinada para se consubstanciar o 

cumprimento ou não do dever de diligência. As condutas que violariam esse dever não foram 

exauridas e nem exemplificadas pelo legislador, pois um modelo que seria muito rígido para uma 

S/A, pode ser muito flexível para outra, a depender das características individuais de cada 

Companhia (tamanho, setor, complexidade, etc.), bem como o contorno fático de cada caso 

concreto. 

54. Isso significa que não se trata de um dever de resultados (de fim), mas, de um modelo de 

conduta a ser seguido durante a gestão, como meio para a tomada de decisão. O resultado da 

decisão, em si, não interfere no cumprimento desse dever, pois, mesmo em negócio que resulte em 

prejuízo, ele pode ter sido empreendido com todo cuidado e zelo de homem probo e ativo (nos 

termos da Lei); sem, porém, alcançar o seu objetivo final, ou seja, o lucro, em decorrência do risco 

inerente de qualquer atividade empresarial.  

55. Segundo Nelson Eizirik, “trata-se de uma obrigação de meio, não de resultado, eximindo-se 

de responsabilidade o administrador se ficar demonstrado que empregou os seus melhores 

esforços”. 

56. O mesmo autor afirma que é possível aferir o comportamento diligente de um administrador 

verificando se ele atendeu aos deveres de (i) se qualificar para o cargo; (ii) bem administrar; (iii) se 

informar; (iv) investigar; (v) vigiar. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São 

Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 349 e p.353). 

57. O dever de se qualificar relaciona-se com a necessidade de preparação técnica para 

desempenhar cargo dessa natureza, de obter conhecimento suficiente para tomar decisões refletidas 

e responsáveis, bem como estar apto para supervisionar os negócios da Companhia. 

58. O dever de bem administrar tem como premissa a prática da gestão pautada nos atos 

necessários à realização do interesse social da empresa.  

59. No tocante ao dever de se informar, esse reside na obrigação de o administrador buscar 

elementos para subsidiarem a sua tomada de decisão. É o cuidado de decidir e conduzir seus atos 

de gestão com base em informações suficientes, que permitam o entendimento das questões 

negociais que estão sendo tratadas. 

Seguindo esse entendimento, Renato Ventura Ribeiro afirma que “o dever de diligência exige 

que o administrador deva estar munido das informações necessárias (...), em especial aqueles 

relevantes e razoavelmente disponíveis”. (RIBEIRO, Ventura, Dever de Diligência dos 

Administradores das Sociedades, São Paulo/Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 226 e 227).  

62. Em outras palavras, os administradores não podem se furtar de usar em seu processo 

decisório as informações relevantes que lhes tenham sido disponibilizadas, tampouco se eximirem 

do dever de exigir a disponibilização das informações suficientes e necessárias para subsidiarem 

sua tomada de decisão. 

63. A respeito do dever de investigar, esse se refere à obrigação de não receber de forma 

meramente passiva as informações que lhes são passadas. Cabe-lhes um olhar crítico com o 

objetivo de identificar possíveis incompletudes ou erros. Salienta-se que isso não significa que o 

gestor deva conferir toda e qualquer informação que lhe seja entregue, pela completa falta de 

viabilidade de se adotar esse tipo de conduta, tendo em vista o volume de dados que costuma servir 

de subsídios para a gestão de uma S/A. O que se espera do gestor diligente é uma visão sistêmica e 

a devida atenção aos sinais de alerta capazes de levar à suspeição da fidedignidade dos dados, 

requerendo do administrador uma atuação específica nessa situação. 

64. Nessa linha, Nelson Eizirik ensina: 
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Ao descobrir fatos que podem, eventualmente, causar danos à Companhia, deve investigá-los de 

forma mais cuidadosa, revisando relatórios financeiros e demais documentos relevantes aos 

negócios sociais.  

Assim, quando os administradores forem alertados por circunstâncias que indiquem que a 

Companhia pode vir a ter problemas – as chamadas red flags (bandeiras vermelhas) no direito 

societário norte-americano – devem investigar mais detalhadamente.  

Os administradores podem e devem, em princípio, confiar nas informações que lhe são 

apresentadas por subordinados, auditores e outros profissionais, exceto se verificarem a 

existência de algum sinal de alerta, que indique a necessidade de uma mais detalhada 

investigação. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. 

II, p. 355) (grifou-se) 

65. Adicionalmente, o dever de investigar também envolve a obrigatoriedade de o administrador 

adotar as devidas providências ao tomar conhecimento de atos ilícitos praticados por outros 

administradores, sob pena de solidariedade quando da responsabilização por esses danos. Sobre 

esse tema, Marcelo von Adamek esclarece: 

(...) não pode o administrador permanecer inerte perante a atuação de outro administrador, mas, 

dentro do âmbito de suas atribuições, deve estar atento aos negócios e, caso se depare com 

comportamento ilícito, violador da lei ou dos estatutos, deve tomar as medidas apropriadas para 

impedir a prática do ato danoso, ou para eliminar ou atenuar os seus efeitos. Se nada disso o 

fizer, responderá solidariamente pela reparação dos danos, mesmo sem ter participado 

diretamente do ato.  (ADAMEK, Marcelo Vieira von, Responsabilidade Civil dos 

Administradores de S/A e (ações correlatas) São Paulo/Saraiva, 2009, p. 180) (grifou-se) 

66. Por fim, existe o dever de vigiar, o qual determina que o administrador exerça o devido 

acompanhamento dos negócios da Companhia com o intuito de monitorar o andamento desses e 

verificar a execução das diretrizes estabelecidas e das decisões tomadas. Está intimamente ligado à 

obrigação de fiscalizar o desenvolvimento das atividades da empresa. Nelson Eizirik comenta o 

dever de vigiar nos seguintes termos: 

vigilância deve ser exercida de forma sintética e não analítica. Dessa forma, não se exige dos 

administradores que a supervisão de cada uma das atividades desenvolvidas pela Companhia, 

mas o acompanhamento geral dos negócios sociais e de suas políticas e procedimentos internos 

(EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 355-

356). 

III.1.2. Dever de Lealdade 

67. De início, cabe trazer a definição dada pela Lei 6.404/1976 para esse dever: 

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à Companhia e manter reserva sobre os seus 

negócios, sendo-lhe vedado: 

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as 

oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de 

vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da 

Companhia; 

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à Companhia, ou que 

esta tencione adquirir. 

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de Companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer 

informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão 

do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe 

vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra 

ou venda de valores mobiliários. 
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§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer 

através de subordinados ou terceiros de sua confiança.  

68. Apesar de, na Lei, esse dever aparecer somente após aquele relacionado à finalidade das 

atribuições e desvio de poder, sua exposição e análise foram antecipadas em virtude de sua 

importância como referência para o comportamento dos administradores.  

69. Na doutrina, há quem defenda que o dever de lealdade juntamente como dever de diligência 

são as obrigações basilares dos gestores, podendo considerar que os demais deveres impostos pela 

Lei são deles decorrentes, ou seja, corolários desses dois primeiros. Marcelo von Adamek trata o 

assunto da seguinte forma: 

Os deveres de diligência e de lealdade são os deveres nucleares, dos quais irradiam todos os 

demais que, em nossa Lei das S/A, apresentam-se de forma expressa”. (ADAMEK, Marcelo 

Vieira von, Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e (ações correlatas), São 

Paulo/Saraiva, 2009, p. 136). 

70. A relevância desse dever também é ressaltada por Wilson Hoog: 

O “Dever de Lealdade” tem relevo singular e é o mais importante dos deveres, porque é 

pressuposto aos demais (diligência, art. 153; de informar, art. 157), muito embora devam 

coexistir na administração. A lealdade do administrador está vinculada ao comprometimento, 

porque a lealdade afina-se com a preservação da empresa, que vai além da norma societária, por 

constituir um pressuposto intrínseco para o exercício do cargo de administrador. A ofensa ao 

princípio da lealdade configura, por si próprio, enorme lesão, independentemente de qualquer 

repercussão patrimonial. (HOOG, Wilson Alberto Zappa, Lei das Sociedades Anônimas, 

Curitiba/Juruá, 2008, p.231-232) 

71. Passando a tratar exclusivamente do dever de lealdade, verifica-se que seu cumprimento está 

estritamente ligado a atuação com a boa-fé, pautada no interesse da Companhia. Conforme ensina 

Modesto Carvalhosa, tal obrigação baseia-se no “caráter fiduciário da atividade dos 

administradores. A regra é que não poderão os administradores buscar, em primeiro lugar, os seus 

interesses pessoais” (CARVALHOSA Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 

3, São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p. 286) 

72. Seguindo essa mesma linha, a doutrina explica: 

A lealdade devida pelo administrador à administrada compreende não só a colocação do 

interesse dela acima do seu, como ainda o sigilo sobre os negócios sociais. 

Os incisos I a III do artigo [155 da Lei 6.404/1976] explicitaram o óbvio. Mas essa foi a 

intenção do legislador ao dar enfoque a hipóteses que claramente representam deslealdade para 

a empresa.  

Antes de tudo, há que se acentuar que todas as hipóteses previstas nos três incisos preveem 

intencionalidade da ação ou da omissão, pois o procedimento negligente caracterizaria apenas 

culpa e não levaria à conclusão de existência de deslealdade. (VIDIGAL, Geraldo de Camargo. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva, Comentários à Lei de Sociedades por Ações, Rio de 

Janeiro/Forense Universitária, 1999, p.482) 

73. Assim, em uma das hipóteses listadas pela lei - diga-se, de forma não exaustiva - o 

cumprimento desse dever requer que o administrador mantenha sigilo das informações da 

Companhia ainda não divulgadas e que não as utilize para vantagem sua ou de terceiros. Nesse 

sentido, cumpre também observar a proibição de usar, em benefício próprio ou de outrem, 

oportunidades comerciais de que teve conhecimento em função do exercício de seu cargo; ou 

ainda, adquirir para revender posteriormente à Companhia com lucro bens que soube serem 

necessários aos negócios da empresa. 

74. Complementarmente, tal dever veda o gestor de se omitir no exercício ou na proteção de 

direitos da Companhia ou de se abster de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da 

organização no intuito de auferir vantagem para si ou para terceiros. 
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75. Cumpre frisar que as vedações listadas nos incisos I a III do artigo nominado não são 

exaustivas. O dispositivo determina um padrão genérico de comportamento, podendo outras 

condutas serem igualmente consideradas descumprimento do dever de lealdade. Modesto 

Carvalhosa aduz a seguinte interpretação: 

A nossa Lei de 1976, ao adotar o standard of loyalty, reproduziu várias hipóteses de violação 

colhidas na common law. Por se tratar de padrão normativo, os casos que enumera são 

enunciativos. Consequentemente, outras formas ou hipóteses efetivas de infringência do 

princípio da lealdade podem ser capituladas e declaradas pelo juiz e pela Comissão de Valores 

Mobiliários. (CARVALHOSA Modesto, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, 

São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p. 295) 

76. Em suma, o dever de lealdade exige a honestidade do administrador da S/A na condução dos 

negócios, ao não permitir que ele se aproveite do seu cargo para obter vantagens para si, ou para 

outras pessoas, em detrimento do interesse social, ou do pleno exercício dos direitos da 

Companhia. O padrão de lealdade impõe “uma conduta de boa fé e sempre no melhor interesse da 

Companhia (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 

366). 

III.1.3. Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder 

77. Assim define a Lei das S/A: 

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 

lograr os fins e no interesse da Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função 

social da empresa. 

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a Companhia, os 

mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o 

elegeram, faltar a esses deveres. 

§ 2° É vedado ao administrador: 

a) praticar ato de liberalidade à custa da Companhia; 

b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração [conforme o 

caso], tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia, ou usar, em proveito próprio, de 

sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; 

 c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer 

modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. 

78. Em primeiro lugar, esse dispositivo visa garantir que o administrador busque a harmonia dos 

interesses da empresa com os interesses da coletividade. De acordo com Modesto Carvalhosa: 

A norma estabelece, sobretudo, um padrão de equilíbrio na condução dos negócios da 

competência dos administradores, em face dos interesses nem sempre coincidentes da 

Companhia, da empresa e da comunidade. O padrão impõe, em razão desse fenômeno, que o 

administrador, ao perseguir os fins sociais (maximização de lucros), leve em conta o bem 

público e a função social da empresa personalizada na Companhia. (CARVALHOSA Modesto, 

Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p.272) 

79. O segundo aspecto diz respeito à obrigação de o administrador utilizar os poderes que lhe são 

atribuídos pela lei e pelo estatuto com o objetivo precípuo de atender aos fins e ao interesse da 

Companhia, não cabendo privilegiar nem mesmo os interesses dos acionistas que o elegeram, ainda 

que majoritários. As regras impostas pelas três alíneas do § 2º expressam a vedação de o 

administrador atuar visando interesses próprios ou de seus eleitores. Uma vez administrador da 

Companhia, o interesse a ser perseguido é o da empresa, não de um acionista ou de si mesmo. 

Nelson Eizirik ensina: 
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Os administradores devem exercer as suas atribuições legais e estatutárias tendo em vista os fins 

e o interesse da Companhia, ou seja, atuando para alcançar o desenvolvimento do objetivo 

social da forma mais lucrativa possível. 

(...) 

A norma contida no § 1º apresenta grande relevância, ao vincular de maneira clara a atividade 

do administrador à realização do interesse social independentemente de quem o elegeu para o 

cargo. Isso porque, o administrador, embora possa ser eleito por determinado grupo de 

acionistas, não deve qualquer tipo de lealdade aos seus “eleitores”, na medida em que não os 

representa, estando vinculado à realização do interesse social e da finalidade lucrativa da 

Companhia. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, 

p. 359-360) 

80. Não sendo observadas as vedações e comandos contidos nesse artigo, caracteriza-se desvio 

de poder, assim definido por Eizirik: 

No Direito Societário, ocorre desvio de poder quando os administradores, embora observando 

formalmente os dispositivos da Lei das S.A. e do estatuto, deles afastam-se substancialmente, ao 

conduzir-se de forma a atingir finalidades diversas daquelas previstas nas normas legais e 

estatutárias. Assim, caracteriza violação do dever previsto neste artigo a prática dos atos pelos 

administradores que, substancial ou formalmente, não visem atingir o interesse social, o bem 

público ou a função social da empresa. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São 

Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p.361) 

III.1.4. Conflito de Interesses 

81. Sobre esse dever, a Lei de 1976 assim dispõe: 

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse 

conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais 

administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de 

reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 

82. Esse dever visa garantir a isenção do administrador em sua gestão, ao impor-lhe que declare 

seu impedimento e se abstenha de intervir ou deliberar sobre qualquer situação em que haja 

conflito entre seu interesse e o da Companhia. A regra se aplica para as circunstâncias em que 

houver “um dúplice e contraditório interesse: o social e o particular, sendo que um não pode ser 

atendido sem que o outro seja sacrificado”. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, São 

Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 379) 

83. Tal instituto é decorrente da seguinte premissa: 

No exercício dessa função, o administrador é a própria corporificação da Companhia. Não há 

dualidade de pessoas entre o administrador representante e a empresa representada. Aquele 

exprime a vontade desta. A completa identidade entre o administrador e a Companhia, no que 

tange à vontade social, torna o impedimento absoluto. (CARVALHOSA Modesto, Comentários 

à Lei de Sociedades Anônimas, ed. 3, São Paulo/Saraiva, 2003, v. 3, p.23) 

84. A partir desses entendimentos, importa ressaltar forte correlação existente entre o conflito de 

interesses e o dever de lealdade, pois ao intervir em negócios de forma que, para se beneficiar, 

tenha que prejudicar a empresa, o administrador estaria agindo em desacordo com pelo menos um 

dos incisos do art. 155 da Lei das S/A; como, por exemplo, omitindo-se diante de um direito da 

empresa ou deixando de aproveitar negócios de interesse da Companhia, na intenção de buscar 

benefícios para si. 

85. Sobre esse tema, Modesto Carvalhosa assim escreveu: 

O impedimento de intervir nos negócios em que o administrador tenha conflito de interesses 

com a Companhia é amplo. Além de não participar da deliberação, não poderá, outrossim, 

opinar, sugerir ou sob qualquer forma influenciar a deliberação dos órgãos administrativos da 

Companhia. 
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A infringência desse preceito por outros meios, além daquele de participação direta na 

deliberação, implica sua responsabilidade pelos prejuízos que causar à Companhia (art. 158). 

Nessa hipótese terá ele fraudado a lei. 

Reiterando o que já se comentou, a responsabilidade independe de prejuízo material para a 

Companhia. Haverá, no caso, quebra do dever de lealdade, decorrendo objetivamente a fraude 

da ofensa do direito da Companhia. Trata-se de ofensa a direito alheio - o da Companhia – o que 

caracteriza ato ilícito.  

86. Dessa forma, havendo conflito de interesses, é vedado ao administrador intervir ou participar 

de decisões sobre questões que envolvam, de algum modo, interesses pessoais, sob pena de 

caracterização de deslealdade e, por conseguinte, configuração de ato ilícito, sujeitando-o às 

consequências decorrentes de tal enquadramento, inclusive sua responsabilização. Impende 

consignar que tópico específico do presente trabalho tratará da responsabilidade dos 

administradores. 

III.1.5. Dever de Informar 

87. De forma sucinta, o art. 157 da Lei 6.404/1976, trata de uma série de informações, eventos 

ou situações, os quais, obrigatoriamente, o administrador de Companhia aberta deve levar ao 

conhecimento dos acionistas, da bolsa de valores ou da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Simplificadamente, a ideia do dispositivo legal é incutir aos administradores a obrigação de sempre 

informar aos interessados sobre questões que possam influenciar o mercado, no que diz respeito 

aos valores mobiliários emitidos pela Companhia. 

88. O dever de informar, portanto, tem relação direta com necessidade de transparência na gestão 

da S/A, porém, preservando o caráter confidencial de informações que possam prejudicar os 

interesses da Companhia. Em última análise, a aplicação desse dever assegurará transparência e 

boa-fé ao mercado de capitais. 

III.1.6. Responsabilidade dos Administradores e Ação de Responsabilidade 

89. A Lei das Sociedades Anônimas trata esse tópico em três artigos: 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em 

nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos 

prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com 

eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de 

agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que 

faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo 

possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se 

em funcionamento, ou à assembleia-geral. 

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do 

não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da 

Companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

§ 3º Nas Companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o 

disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição 

específica de dar cumprimento àqueles deveres. 

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu 

predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a 

assembleia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. 

§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para 

si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. 
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Art. 159. Compete à Companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de 

responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. 

(...) 

§ 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido 

de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da Companhia. 

(...) 

Art. 160. As normas desta Seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados pelo 

estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. (grifou-se) 

90. O art. 158, em seu caput, traz pressuposto importante para a apreciação da responsabilidade 

de administradores: a priori, esses indivíduos, não tendo agido contrariamente à lei ou ao estatuto, 

e, dentro de suas atribuições, não terem atuado com culpa ou dolo, não respondem civilmente por 

prejuízos por eles causados. Em outras palavras, não são passíveis de responsabilização por 

prejuízos, caso estes tenham sido decorrentes de ato regular de gestão. 

91. Tal pressuposto foi inspirado em conceito originado nas cortes superiores americanas, a 

chamada business judgement rule. Traduzida – de forma livre – como “regra de decisão 

empresarial”, consiste em determinado padrão de atuação para o gestor, com parâmetros 

norteadores do comportamento do administrador, os quais, se observados, isentam o gestor de 

responsabilidade por prejuízos eventualmente causados. Mais ainda, a regra aplica-se como 

garantia de que as decisões tomadas com lastro nos deveres de diligência e lealdade não se sujeitem 

à revisão por tribunais. 

92. Conforme Nelson Eizirik: 

A finalidade da regra é oferecer um “porto seguro” aos administradores, que devem ser 

encorajados a correr os riscos inerentes à gestão empresarial e não podem ficar 

permanentemente sujeitos a terem suas decisões revistas. Os administradores devem ter uma 

razoável margem de discricionariedade em sua atuação, podendo avaliar a conveniência e a 

oportunidade de determinadas decisões visando a maximização dos lucros da Companhia. A 

redução da discricionariedade da administração pode inviabilizar a gestão empresarial, pelo 

excessivo “engessamento” de suas atividades. (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, 

São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 416-417) 

93. Assim, uma vez atendidos os requisitos da business judgement rule, a decisão assim tomada 

não pode ser objeto de revisão na justiça, nem torna responsável o administrador que a tomou. 

94. Tal norma de conduta do societário norte-americano foi recepcionada no direito brasileiro 

pelo § 6º do art. 159, acima transcrito, o qual indica que o juiz pode excluir a responsabilidade de 

um administrador, caso entenda que este tenha seguido as práticas de gestão corporativas e agido 

de boa-fé, no interesse da Companhia. Tal entendimento encerra jurisprudência administrativa da 

Comissão de Valores Mobiliários, como se verifica, por exemplo, no voto do Relator do Processo 

Administrativo Sancionador CVM nº 10/2006, Diretor Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 

16/8/2011: 

No presente caso, mostra-se evidente que a acusada foi criteriosa, cuidadosa, leal e diligente 

para com a Companhia, sendo certo que a aplicação da regra de decisão negocial (business 

judgement rule) afasta, de plano, qualquer questionamento quanto aos atos em análise no 

presente processo. (grifou-se) 

95. O voto do Relator do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 24/2006, Diretor Otavio 

Yazbek, julgado em 18/2/2013, também ratifica o entendimento da recepção da regra americana no 

direito do Brasil: 

Não se está negando a aplicabilidade, ao direito brasileiro, da racionalidade subjacente à 

business-judgment rule, presente tanto na doutrina quanto nas decisões norte-americanas e 

mesmo naquelas tomadas por esta autarquia. 
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96. Ainda nesse sentido, cumpre trazer trecho de uma decisão paradigmática da Comissão de 

Valores Mobiliários sobre como se compõe uma decisão baseada na business judgement rule (voto 

do Diretor Pedro Marcílio, no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2005/1443, 

julgado em 10/5/2006): 

Para utilizar a regra da decisão negocial, o administrador deve seguir os seguintes princípios:  

(i) Decisão informada: A decisão informada é aquela na qual os administradores basearam-se 

nas informações razoavelmente necessárias para tomá-la. Podem os administradores, nesses 

casos, utilizar, como informações, análises e memorandos dos diretores e outros funcionários, 

bem como de terceiros contratados. Não é necessária a contratação de um banco de 

investimento para a avaliação de uma operação;  

(ii) Decisão refletida: A decisão refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes 

alternativas ou possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação que 

fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de analisar um negócio, a decisão negocial que a ele 

levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha o administrador decidido não 

analisar esse negócio; e  

(iii) Decisão desinteressada: A decisão desinteressada é aquela que não resulta em benefício 

pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido para incluir benefícios que 

não sejam diretos para o administrador ou para instituições e empresas ligadas a ele. Quando o 

administrador tem interesse na decisão, aplicam-se os standards do dever de lealdade (duty of 

loyalty). 

32. Existem, no entanto, situações em que, além de operações em que se tenha interesse, o 

Poder Judiciário não aceita a aplicação da regra da decisão negocial. Por exemplo, não se aceita 

a completa alienação das decisões negociais, alegando-se falta de competência ou de 

conhecimento. Também não são protegidas pela regra da decisão negocial as decisões tomadas 

visando a fraudar a Companhia, ou seus acionistas, ou aquelas que não tenham sido tomadas em 

boa fé. (grifou-se) 

97. Na mesma linha de interpretação da CVM, Nelson Eizirik também enumera requisitos para 

aplicabilidade da regra: 

A regra da decisão empresarial, que isenta de responsabilidade o administrador, é aplicável uma 

vez atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) deve ter ocorrido uma decisão, não 

estando protegidas pela regra as condutas omissivas, exceto se resultantes de uma decisão de 

não tomar qualquer medida; (ii) os administradores não podem ter qualquer interesse financeiro 

ou pessoal na matéria, ou seja, não se aplica a regra se estiverem em situação de conflito de 

interesses; (iii) os administradores devem estar bem informados antes de tomarem a decisão, 

isto é, atuando de forma diligente; (iv) os administradores devem estar perseguindo o interesse 

social; (v) a atuação dos administradores deve ter ocorrido no âmbito de seus poderes legais e 

estatutários; e (vi) os administradores devem estar atuando de boa-fé. (EIZIRIK, Nelson. A Lei 

das S/A Comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, v. II, p. 417) 

98. Desse modo, até para preservar os interesses da própria Companhia, existe presunção da 

aplicabilidade da business judgement rule. De fato, seria prejudicial à empresa se toda e qualquer 

decisão pudesse ser questionada pelos acionistas ou revistas pelo judiciário. De certa forma, tanto 

um, quanto outro, em princípio, não possuem a mesma capacidade que os administradores para 

comandar uma Companhia. Do contrário, em princípio, a competência gerencial atribuída aos 

administradores da Companhia restaria dividida com esses atores, sem capacidade para tanto. 

99. Todavia, uma vez não atendidos os requisitos da regra de decisão gerencial, essa premissa 

deixa de valer. Importa ressaltar a estrita ligação da aplicabilidade da business judgement rule ao 

cumprimento dos deveres estabelecidos na Lei 6.404/1976.  

100. A decisão informada e refletida tem relação direta com o dever de diligência (art. 153). A 

decisão desinteressada vincula-se ao conflito de interesses (art. 156) e ao dever de lealdade (art. 

155), que por sua vez está conectada com a boa-fé (art. 158 e 159). Considerando o entendimento 
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de Eizirk, acima exposto, a persecução do interesse social, bem como a atuação dentro dos poderes 

legais e estatutários coaduna-se com a finalidade de atribuições e desvio de poder (art. 154). Isto 

posto, conclui-se que a avaliação da aplicabilidade da regra de decisão gerencial perpassa pela 

verificação do cumprimento dos deveres do administrador impostos pela referida Lei. 

101. Nesse ponto, cabe informar a existência da Instrução CVM 491/2011, a qual define como 

infração grave o descumprimento de determinados artigos da Lei 6.404/1976, sendo de especial 

interesse para o presente trabalho os seguintes: 153, 154 e seus §§ 1º e 2º, 155 e seus §§ 1º e 2º, 156 

e seu § 1º. A mesma norma define que as infrações graves nela definidas ensejam a aplicação das 

penalidades previstas nos incisos III e VI do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, a saber: 

 Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, 

da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo 

cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: 

(...) 

 III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de Companhia 

aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de 

autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; (Redação dada pela Lei nº 9.457, 

de 5.5.1997) 

(...) 

 VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta 

Lei; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 5.5.1997) 

102. Assim, o descumprimento dos deveres impostos ao administrador pela Lei das Sociedades 

Anônimas atinge os pressupostos de sustentação da business judgement rule, a qual existe para 

afastar a responsabilização do administrador exclusivamente no caso de ato regular de gestão que 

tenha resultado em prejuízo. Conforme se mostrou, a inobservância desses deveres também pode 

caracterizar infração grave perante a Comissão de Valores Mobiliários, sujeitando o gestor às 

penalidades de suspensão do exercício de administrador ou cassação de autorização ou registro 

para as atividades reguladas pela CVM. 

103. Trazendo a questão para o campo de atuação deste Tribunal, em se tratando de sociedades de 

economia mista controladas pela União, como a Petrobras, um ato de gestão passível de 

responsabilização com base no supracitado art. 158 da Lei 6.404/1976 é também plenamente 

passível de enquadramento no art. 43, inciso II da Lei 8.443/1992. Trata-se, outrossim, de 

irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade de ato administrativo. 

104. A depender da situação e das circunstâncias do prejuízo, há a possibilidade até de 

enquadramento do caso no art. 47 da Lei Orgânica do TCU, o qual determina conversão dos autos 

em Tomada de Contas Especial, caso se configure ocorrência de desfalque, desvio ou outra 

irregularidade que resulte em dano ao Erário. 

105. Na esteira, uma vez feito o enquadramento nos artigos 43 e 47 da LOTCU, o responsável fica 

sujeito, após o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, às sanções previstas nessa Lei, 

como, por exemplo, multa ou inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança no âmbito da Administração Pública.  

106. Conforme se demonstrou, no caso de sociedades de economia mista federais, o 

descumprimento de deveres por parte do administrador, pode também ter como consequências as 

sanções aplicáveis por esta Corte de Contas, podendo, desse modo, os deveres definidos na Lei de 

Sociedades Anônimas servirem de padrão de conduta e, por conseguinte, de critério nas auditorias 

do Tribunal. 

107. Destarte, com base nessa premissa, uma vez que o escopo do presente trabalho inclui a 

apuração das causas de prejuízo de, aproximadamente, US$ 9,47 bilhões, ocorrido em sociedade de 

economia mista controlada pela União, o padrão de conduta que servirá de base de comparação 
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para efeitos de análise de responsabilidades será aquele imposto pelos deveres dos administradores 

fixados pela Lei das S/A.  

108. Em compêndio, a premissa básica é que a simples constatação de prejuízo não significa, de 

imediato, a responsabilidades de gestores, pois é necessário aferir se foi resultante de ato regular de 

gestão, protegido, nesse caso, pela business judgement rule; e considerando, ainda, que os deveres 

impostos pela Lei tratam de obrigação de meio (como se decidiu) e não de fim (qual foi o resultado 

econômico-financeiro da decisão). Em contraponto, agindo o gestor de forma contrária a seus 

deveres legais, estatutários ou regimentais, será ele acometido de infração grave, e se 

responsabilizará pelos danos causados à Companhia.  

109. Feita a contextualização do padrão de conduta exigível do administrador da Companhia, 

cumpre comparar tais exigibilidades com a metodologia decisória de investimentos da estatal. A 

comparação do iter decisório que culminou no início das obras do Comperj, em contraponto aos 

deveres dos administradores da Petrobras, será feita no Achado de Auditoria. Antes, porém, 

cumpre esmiuçar os principais aspectos da metodologia decisória da Petrobras, conforme se segue.  

III.2. Aprovação e Gestão de Projetos de Investimento na Petrobras 

110. Dentro do Sistema Petrobras, o desenvolvimento de novos projetos de investimento se 

submete aos critérios e orientações do normativo denominado “Sistemática Corporativa de Projeto 

de Investimentos do Sistema Petrobras” (Sistemática). Esse documento fornece diretrizes para 

planejamento, aprovação e monitoramento de projetos de investimento. O regramento corporativo é 

vigente na Petrobras desde sua aprovação pela Diretoria Executiva, em 28/3/2001. 

111. Em que pese terem vigido diferentes revisões da sistemática ao longo da implantação do 

empreendimento Comperj, observou-se que a Sistemática sempre manteve sua essência, qual seja, 

a de elencar os requisitos mínimos para aprovação de projetos de investimento de maneira 

padronizada, de modo a orientar os gestores no caminho diligente a seguir. Em acréscimo, a 

Sistemática incentiva o registro de informações e a difusão das melhores práticas de gestão, 

almejando o contínuo desenvolvimento dos procedimentos.  

112. Elementos estruturantes como a quantidade de etapas de planejamento; o limite de alçada 

para submissão de projeto para aprovação; a necessidade de emissão de pareceres pelas áreas 

corporativas; a possibilidade de antecipação de recursos; o monitoramento estratégico da execução 

de empreendimentos (Pós-EVTE); a recomendação de realização de análises de risco; e, a 

reavaliação, com nova submissão à Diretoria Executiva de projetos com variações sensíveis em 

relação ao aprovado; sempre constaram como requisitos da Sistemática, em menor ou maior grau 

de detalhamento. 

113. Quanto mais contemporânea a versão, mais se observa a preocupação da Petrobras em 

detalhar os procedimentos de cada fase, tornando mais explícitos requisitos cuja exigibilidade 

pudesse ser passível de alguma subjetividade.  

114. A Sistemática é inspirada na metodologia internacional do IPA – Independent Project 

Analysis. O IPA é um instituto independente norte-americano, fundando em 1987, com o propósito 

inicial de fomentar pesquisas em gerenciamento de projetos para a indústria química, óleo & gás e 

mineração. Em síntese, o IPA se ocupa em analisar e comparar projetos, aprimorando a 

competitividade de seus clientes por meio de melhorias na gestão de seus portfólios.  

115. Com a expertise adquirida no trabalho de avaliação e comparação de projetos, o IPA 

formulou o que hoje comumente se chama de metodologia FEL – Front End Loading – ou 

metodologia de gestão de projetos de capital. Conceitua-se esta metodologia como sendo uma 

coleção de métodos, técnicas e ferramentas que mostram o que e como deve ser feito, de forma 

diligente, cada etapa de desenvolvimento de um projeto de investimento.   

116. São esses métodos, técnicas e ferramentas que formam a base da Sistemática desenvolvida 

pela Petrobras para aprovação e gerenciamento de seus projetos de investimento. No entanto, a 

Sistemática também considera outras disciplinas e metodologias, como engenharia de custos, 
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análise econômica e gerenciamento de riscos - disciplinas essas que complementam o campo de 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento de projetos de investimentos. 

117. No que tange às estimativas de custos para projetos, a Sistemática da Petrobras adota os 

preceitos de uma instituição mundial especialista no assunto, a AACE – Association for the 

Advancement of Cost Engineering. Essa entidade internacional se auto intitula como a autoridade 

para o gerenciamento de custos: The Authority for Total Cost Management. Desde 1956 tem 

fornecido apoio para profissionais da área de estimativa de custos, gerentes de projeto e 

especialistas em controle de orçamento. 

118. A aprovação de projetos de investimento na Petrobras é ainda suportada por uma 

metodologia de análise econômica baseada no conceito de fluxo de caixa descontado, para 

formulação de um modelo financeiro do projeto. De maneira simplificada, nessa metodologia, 

consideram-se os investimentos e simulam-se as entradas e saídas esperadas de recursos no 

empreendimento ao longo de sua vida útil, utilizando-se nos cálculos uma taxa de desconto justa 

para o investidor. 

119. A partir da 3º revisão da Sistemática (2005), a Petrobras promoveu o seu alinhamento à 

linguagem e práticas consagradas de gerenciamento de projeto do guia PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge), desenvolvido pelo PMI – Project Management Institute. Esse 

perfaz um importante aspecto para o presente trabalho, pois é do PMBoK que provêm as principais 

características da disciplina de gerenciamento de riscos, cuja aplicação, em muito se relaciona com 

o suporte das decisões que selaram o destino do Comperj. 

120. Como visto, portanto, a Sistemática Corporativa de Projeto de Investimentos do Sistema 

Petrobras orienta os gestores no caminho que a Companhia estabeleceu como sendo ótimo, para a 

adequada tomada de decisões em projetos de investimentos. Ao abranger não apenas a 

metodologia, mas as disciplinas que necessariamente devem ser observadas (de orçamentação, 

análises econômicas e gerenciamento de riscos), desvios de conduta não devidamente motivados e 

justificados encerram ato de gestão contrário aos interesses da Companhia. 

121. Nos próximos subitens, aspectos relevantes sobre a Sistemática e cada uma das metodologias 

que a compõe serão aprofundados. 

III.2.1. A Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras 

122. Segundo a Sistemática, o ciclo de vida de um projeto de investimento se divide em fases, 

separadas por portões de decisão de continuidade ou não do projeto. Em linhas gerais, as fases são: 

identificação da oportunidade (Fase I); desenvolvimento do projeto conceitual (Fase II); elaboração 

do projeto básico (Fase III); execução (Fase IV); e encerramento (Fase V). Cada uma dessas fases 

segue critérios e orientações pré-definidos. 

123. À medida que o projeto evolui ao longo das fases, exige-se dele maior grau de definição, ou 

seja, maturidade. Com informações mais completas e precisas, reduz-se a necessidade de 

contingenciamento inerente às fases iniciais. A divisão do processo em fases e com aprovações 

intermediárias, para as quais requisitos mínimos padronizados pela Sistemática devem ser 

cumpridos, resulta, entre outros benefícios, na mitigação do risco envolvido. 

124. A Figura 3, abaixo, extraída da última revisão da Sistemática Corporativa, demonstra 

graficamente que decisões tomadas nas fases iniciais dos projetos têm grande influência no 

resultado, em contrapartida de baixos investimentos. Com o avanço do projeto, a situação se 

inverte, de forma a diminuir o grau de influência das decisões e aumentar o valor do investimento 
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necessário. 

Figura 1 – Influência e Investimento x Fases do Projeto. 

Fonte: Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras, revisão 6 

(evidência 4, p. 71) 

125. Após a entrada do projeto na carteira de investimentos da Petrobras, que se dá na Fase I, 

existem três portões de decisão de continuidade ou não do projeto (go – no go), comumente 

chamados de portões FEL. Em cada portão FEL o projeto é conduzido ao órgão decisório 

competente para apreciação em relação a seu prosseguimento. Na Petrobras, para projetos cuja 

alçada decisória seja a Diretoria Executiva, é necessária a apreciação preliminar de um Comitê de 

Investimentos. 

126. São quatros as possíveis decisões: continuar – no caso de análise favorável, o projeto deve 

prosseguir para a próxima fase; adiar – para se aguardar mudanças no ambiente de negócio; reciclar 

– quando necessários estudos adicionais antes de seguir para a fase seguinte; e, cancelar, quando se 

identifica que o projeto não é viável ou não se alinha com os objetivos empresariais. 

127. De tal forma, para cada um desses portões de decisão devem ser produzidos documentos para 

subsidiar a tomada de decisão. Esses documentos devem refletir o amadurecimento dos projetos e a 

consolidação da viabilidade econômica do empreendimento. A esse conjunto de informações 

enviado ao órgão decisório (no caso do Comperj, a Diretoria Executiva da Petrobras) dá-se o nome 

de Pacote de Suporte à Decisão – PSD. A Sistemática estabelece o conteúdo mínimo de requisitos 

do PSD, de acordo com a fase em que o projeto se encontra. 

128. Nesse cenário, o termo “portão de FEL 1” ou “portão de Fase I” se refere ao momento de 

transição entre as fases de Identificação da Oportunidade (Fase I) e a fase de Desenvolvimento do 

Projeto conceitual (Fase II); “portão de FEL 2” ou “portão de Fase II” remete ao momento entre o 

projeto conceitual (Fase II) e o projeto básico de engenharia (Fase III); enquanto “portão de FEL 3” 

ou “portão de Fase III” sinaliza a conclusão do projeto básico de engenharia (Fase III) e o início da 

implementação do empreendimento (Fase IV). Com o início da Fase IV, isto é, com a passagem 

pelo portão de FEL 3, ficam autorizados os processos de contratação e construção, dando-se origem 

aos principais desembolsos previstos para o projeto. 

129. A Figura 4 ilustra o desenvolvimento do projeto, suas fases e os portões de decisão, 

conforme estabelecido na Sistemática da Petrobras. 

Figura 2 – Ciclo de Vida dos Projetos de Investimento no Sistema Petrobras. 

Fonte: Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras, revisão 6 

(evidência 4, p. 10) 
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130. Na Fase I ocorre a definição do negócio, a validação do alinhamento estratégico e da análise 

de mercado do negócio. Tipicamente, a engenharia associada a esta fase se baseia em índices de 

projetos similares. As atividades concernentes a essa fase são basicamente realizadas em escritório, 

com previsão de poucas visitas ao campo. A realização de FEL 1 implica na definição do escopo e 

dos objetivos do projeto.  

131. Adicionalmente, ocorre a entrega de uma estimativa inicial do montante a ser investido no 

empreendimento, tanto para construí-lo (Capex) quanto para operá-lo (Opex).  Durante esse 

estágio, a organização patrocinadora valida a oportunidade comercial e seleciona as alternativas 

que serão analisadas com maior detalhamento na fase seguinte. Portanto, é nessa fase que ocorre a 

mais significativa oportunidade de influenciar o rumo do projeto, para torná-lo ou não uma 

realidade, a um custo competitivo. 

132. Já na Fase II há a seleção de uma opção de projeto e se decide conceitualmente o seu escopo. 

Logo, o foco principal desta etapa é o desenvolvimento da engenharia conceitual de todas as 

alternativas mapeadas na Fase I, de modo a avaliá-las, estimá-las e compará-las, por meio do 

resultado da avaliação técnico-econômica de cada opção, definindo qual delas será encaminhada à 

fase seguinte.  

133. Nesta fase são feitas as análises e definições de soluções tecnológicas e construtivas 

associadas ao empreendimento, bem como a estratégia de contratações. Tipicamente, as empresas 

detentoras das principais tecnologias fornecem esquemas de processos, esboços preliminares de 

equipamentos e facilidades de suporte operacional. Este pacote de informações auxilia na 

determinação de custos, cronograma, pessoal, materiais e equipamentos envolvidos, bem como 

riscos inerentes ao projeto. Também nessa fase se inicia a busca pelas melhores práticas de 

mercado no segmento do projeto a ser executado em organizações como, por exemplo, o próprio 

IPA. 

134. Na Fase III, o foco muda para o planejamento da construção, isto é, a preparação do projeto 

para aprovação da Diretoria Executiva e consequente autorização de início das obras, uma vez que 

a probabilidade de mudanças de escopo é consideravelmente menor do que nas fases anteriores. 

Nessa fase, a engenharia básica da opção selecionada no portão de Fase II é desenvolvida e são 

finalizadas as listas com as especificações detalhadas dos equipamentos a serem adquiridos e do 

modo de operação do produto do projeto. 

135. Nesta etapa, uma série de informações e documentos técnicos já se encontram consolidados e 

disponíveis: (i) plantas de arranjo (layout), (ii) dimensões de equipamentos, (iii) diagramas de 

fluxos (fluxogramas de processo, de engenharia e instrumentação), entre outros. Tais documentos 

servirão de insumo para obtenção de cotações mais precisas de equipamentos e materiais (bulk 

material), melhores estimativas do consumo de mão de obra direta e demais custos associados, 

permitindo assim a elaboração do orçamento detalhado que será o principal critério norteador das 

contratações que se seguirão.  

136. Ao final da Fase III, executa-se ainda um pré-detalhamento do projeto para promover os 

ajustes necessários, antes do início da implementação do projeto. Esse pré-detalhamento é 

conhecido na indústria como Feed – Front End Engineering Design. Integrado ao final da etapa de 

engenharia básica, anterior ao projeto executivo e à construção, o Feed visa avançar em relação ao 

projeto básico definindo com mais assertividade os quantitativos de materiais, entre outras 

variáveis, tais como segurança, construtibilidade, comissionamento e até mesmo manutenibilidade, 

mitigando riscos e reduzindo custos não planejados para as fases de aquisição, construção e 

montagem. 

137. Apresentados os principais aspetos gerais da Sistemática de Investimentos da Petrobras, o 

próximo subitem detalhará aspectos concernentes às estimativas de custos em cada portão de 

decisão. 

III.2.2. As Práticas Recomendadas para Estimativas de Custos da AACE 

138. Conforme informado alhures, a evolução de uma fase do projeto para outra pressupõe sua 

maturação e a consolidação de sua viabilidade econômica. Portanto, os custos estimados para o 
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projeto também acompanham essa dinâmica, tornando-se mais previsíveis e confiáveis, de maneira 

proporcional ao amadurecimento do projeto. Assim, a Sistemática prevê o estreitamento das 

margens de erro das estimativas de custo à medida que os projetos evoluem de fase, numa faixa 

contida nos limites preconizados na metodologia da AACE. 

139. A AACE recomenda o uso de um sistema de classificação de estimativas de custo que 

fornece diretrizes para se projetar os custos de empreendimentos, conforme descreve a Prática 

Recomendada 18R-97 (evidência 5). Essa norma estabelece cinco classes de estimativas de custo 

consistentes com o nível de maturidade esperada em cada fase FEL de desenvolvimento do projeto. 

140. À cada classe corresponde um faixa de precisão esperada para a respectiva estimativa de 

custo, limites de alçada, procedimentos específicos e um conjunto de documentos (produtos de 

engenharia) a serem entregues, também chamados deliverables. A Sistemática ilustra bem esses 

requisitos por meio de esquemas e tabelas constantes de seus anexos (evidência 4, p. 77-80). 

141. Consoante se observa na Figura 5, abaixo - que sobrepõe as classes de estimativas de custo 

de acordo com a AACE, com os portões de decisão FEL -, quanto maior a maturidade do projeto, 

menor a margem de erro esperada. 

Figura 3 – Variabilidade na faixa de precisão da estimativa de custo x maturidade do projeto. 

Fonte: AACE, com adaptações (evidência 5, p. 5) 

142. Conforme se depreende da figura, graficamente adaptada para melhor ilustração do 

entendimento que se segue, espera-se que o custo estimado do projeto no portão de Fase III fique 

dentro da faixa estimada nos portões de Fase I e Fase II (considerando-se eventuais correções 

monetárias), e que, da mesma forma, o custo final não ultrapasse a estimativa do portão de Fase III 

(considerando-se também a tolerância da classe). 

143. Na aprovação de Fase I, a Petrobras considera que as margens de erro das estimativas devem 

partir de um intervalo de precisão que varia entre -30% a +50%, condizente com a Classe 5 da 

AACE. Nessa classe, as estimativas são normalmente construídas com métodos paramétricos ou 

com base em projetos similares e elevado grau de contingenciamento, de forma a oferecer 

conservadorismo ao estudo de viabilidade técnico-econômica e, consequentemente, maior 

segurança a uma eventual decisão de avanço com o projeto. 

144. Em Fase II, este intervalo é de -15% a +30% (Classe 3), visto que a necessidade de 

contingenciamento é inferior à fase anterior. Afinal, nessa fase já se têm definidas as tecnologias do 

projeto, a localização do empreendimento, os métodos construtivos e as estratégias de contratação. 
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De posse dessas informações, a estimativa de custos pode ser aprimorada, contando com a 

composição de métodos estatísticos (paramétricos) e determinísticos (cotações firmes).  

145. Já na Fase III, a maturidade dos projetos deve ser suficiente para que as estimativas atinjam 

precisão de -5% a +15% (Classe 2), momento em que se decide definitivamente pela implantação 

ou não do projeto, com consequente autorização para contratação dos bens e serviço necessários à 

execução do projeto. A estimativa de FEL 3 será o principal critério para desenvolvimento dos 

processos licitatórios, de tal sorte que deve ser construída por métodos primordialmente 

determinísticos. Por essa razão, o Feed é um importante componente da estimativa de FEL 3. 

146. Além de figurar entre os documentos dos PSD de cada portão de decisão, as estimativas de 

custos consubstanciam um dos principais insumos para elaboração da análise técnico-econômica do 

projeto, instrumento que se passa a detalhar a seguir. 

III.2.3. O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 

147. A Sistemática pressupõe a elaboração de uma avaliação técnico-econômica do projeto para 

suporte as decisões da Diretoria patrocinadora ou da Diretoria Executiva, quando da deliberação 

pelo avanço de fase em um determinado projeto. Esse tipo de avaliação é amplamente conhecido 

no universo dos megaempreendimentos como Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – 

EVTE. 

148. Os padrões, procedimentos e premissas utilizadas para elaboração do EVTE (principal 

documento do PSD) são consubstanciados no Manual de Análise de Projetos de Investimentos da 

Petrobras (evidência 6). Em termos de viabilidade técnico-econômica, o modelo de avaliação da 

Sistemática estabelece que o projeto seja ponderado por meio de metodologias e indicadores 

econômicos internacionalmente consagrados, tais como: Fluxo de Caixa Descontado (FCD), Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), Índice de Lucratividade (IL), Economic 

Value Added (EVA) e payback. 

149. Para tanto, formula-se um modelo financeiro do projeto, em que se simulam as entradas e 

saídas de recursos no seu caixa ao longo de sua vida útil (p.ex. valor dos investimentos e dos custos 

operacionais, data de partida, tributação e projeções de faturamento futuro - baseadas em curvas de 

demanda e preços), as quais posteriormente são trazidas para a data presente, utilizando-se nos 

cálculos a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).  

150. A TMA é definida no Manual da Petrobras como a taxa de desconto que exige o retorno 

mínimo do projeto em análise, em função do seu risco de mercado, de modo a assegurar a 

remuneração do capital próprio e do capital de terceiros. Essa taxa é o Custo Médio Ponderado de 

Capital – CMPC (WACC – Weighted Average Cost of Capital, em inglês). 

151. Para a Sistemática, o principal indicador do EVTE é o VPL. O VPL é a soma algébrica dos 

custos e benefícios líquidos do projeto, durante sua vida econômica, trazidos à data de atualização 

do fluxo de caixa, utilizando-se para isso a TMA. Em última instância significa a já citada 

viabilidade (VPL>0) ou inviabilidade (VPL<0) econômica do projeto de investimento. 

152. Tem-se, como requisito de aprovação de fase, que o projeto de investimento deve ter VPL 

maior do que zero (VPL > 0). O VPL positivo de um projeto significa que o investimento em 

análise possui mais atratividade que a taxa de desconto mínima definida pelo investidor, logo, a 

remuneração prevista compensa os riscos assumidos. 

153. Já a TIR é a taxa de retorno implícita no fluxo de caixa, que torna o VPL=0. A TIR oferece 

uma noção de rentabilidade do projeto de investimento, pois é comparável às taxas de retorno 

praticadas no mercado financeiro. De maneira simplificada tem-se que, se a TIR for menor que as 

taxas oferecidas pelos bancos, mais vale aplicar os recursos que investi-los no projeto em análise.  

154. Para elaboração do EVTE, todo projeto deve ser analisado considerando os cenários de 

referência definidos pelo setor de Estratégia Corporativa da Petrobras e aprovados no seu Plano 

Estratégico. Esses cenários constituem um conjunto de considerações sobre o comportamento 

esperado para a economia ao longo dos anos, em relação aos principais indicadores 

macroeconômicos do país, a exemplo da taxa Selic, do câmbio e da variação anual do Produto 
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Interno Bruto (PIB). A Companhia avalia cenários otimistas e pessimistas, tais como os seguintes: 

“Crescimento Predatório”; “Desenvolvimento Sustentável”; “Força do Hábito”; e “Atenção 

Dividida”. 

155. Além disso, para que seja demonstrado que o projeto possui viabilidade robusta e gere maior 

segurança no processo de decisão para sua continuidade, a Sistemática recomenda que seja 

realizado um teste de estresse, avaliando o projeto pelo denominado Critério de Robustez. O 

cálculo do VPL de robustez é indicado, sobretudo para aprovação do projeto básico (Fase III), e 

consequente autorização de início das obras. Nas demais fases o teste é recomendado para projetos 

nos quais o VPL no Cenário de referência seja muito próximo de zero ou apresente grandes riscos 

identificados. Na versão mais atual da Sistemática, o cálculo passou a ser pré-requisito de 

aprovação do projeto conceitual (Fase II). 

156. Para uma completa descrição dos principais aspectos concernentes ao EVTE, cumpre 

registrar que para o cálculo do VPL, que sinaliza sobre a viabilidade do empreendimento, não se 

considera o projeto de investimento de maneira isolada aos demais empreendimentos da Petrobras. 

A simulação das diversas variáveis envolvidas no modelo financeiro para elaboração do EVTE de 

alguns projetos é realizada no Planinv (Planejamento de Investimento) - programa computacional 

que, aproximadamente, há trinta anos vem sendo desenvolvido dentro da Companhia. Devido a 

importância desse software nas diversas nuanças relacionadas ao EVTE que serão tratadas no 

achado de auditoria, convém esclarecer sobre o contexto no qual ele se insere. 

157. A Petrobras concentra a maior parte dos seus negócios - refino, produção e venda de óleo, 

gás natural e derivados – nas regiões sul e sudeste do Brasil (Cone Sul). Grande parcela desta 

produção é processada nas refinarias e UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) desta 

mesma região. Dessa forma, é necessário um complexo sistema logístico para o seu escoamento e 

atendimento ao mercado. Para tanto, a estatal dispõe de grande infraestrutura de dutos, tanques e 

terminais, além de sistemas rodoviários e marítimos para transporte e distribuição de seus insumos 

e produtos. Essa integração, inclusive, representa proteção econômica contra a entrada de possíveis 

concorrentes no mercado brasileiro. Assim, essa infraestrutura integrada perfaz um diferencial 

competitivo que agrega valor as operações da Petrobras. 

158. Devido as sinergias advindas desse modelo integrado torna-se difícil aferir as consequências 

isoladas de um único elemento pertencente a esse sistema integrado. A interdependência das 

estruturas implica na existência de externalidades que cada uma, isoladamente, gera sobre os 

demais. O mesmo vale para novos projetos de investimentos que venham a se agregar a essa malha. 

Faz-se necessário avaliar sua influência sobre a totalidade do sistema do qual ele participará.  

159. A simulação desse complexo modelo de produção, considerando a miríade de variáveis 

envolvidas, é realizada pelo Planinv. O programa realiza o equacionamento da oferta de petróleo – 

produção nacional, exportação e importação – com o parque de refino e toda logística de transporte 

de petróleos e derivados, além de sua inter-relação com a demanda de derivados do país. Ou seja, o 

programa faz a otimização das operações da Petrobras como um todo. A inserção de determinada 

refinaria nesse sistema, por exemplo, com o emprego de projeções (tais como produção de 

petróleo, consumo interno e preços do petróleo cru e derivados), tem como resposta, entre outras, o 

impacto da refinaria na receita operacional da empresa, a taxa de utilização da capacidade da 

própria refinaria e a diminuição da importação de derivados. 

160. O programa, no entanto, não calcula o VPL. Uma de suas saídas, no caso a projeção do 

resultado operacional, é inserida em planilha na qual são adicionados outros elementos de custos 

(investimentos e custos fixos) na formatação do fluxo de caixa, para então assim obter-se o VPL 

com base na TMA estipulada para o setor, pela Petrobras. 

161. Outro ponto importante a destacar é que o VPL calculado com base no resultado operacional 

obtido no Planinv traz o resultado do ganho marginal do projeto em relação a demais alternativas 

de investimentos. Significa a diferença entre a situação com o projeto e a situação sem o projeto. 

Ou ainda, quer dizer que a alternativa à construção da refinaria seria atender o mercado nacional 

por intermédio de importações. Nesse caso, o resultado operacional que sairia do Planinv, e seria 

levado ao fluxo de caixa, consideraria a diferença entre as seguintes situações: a) resultado 
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operacional do sistema Petrobras obtido no Planinv com a refinaria; e b) resultado operacional do 

sistema Petrobras obtido Planinv com importação de derivados. A diferença dos resultados 

operacionais das duas alternativas é que será levada ao fluxo de caixa. 

162. Com base nisso, quando se estiver abordando o resultado do VPL de determinado 

empreendimento da Petrobras, não se estará falando de sua viabilidade isoladamente, mas sim de 

seu impacto frente todas as operações da empresa que são realizadas de forma integrada. Daí 

advém, para a Sistemática, a importância do VPL ser maior do que zero (VPL>0), pois o que se 

está avaliando é sua viabilidade no contexto da empresa como um todo, tendo em vista o impacto 

causado por um novo empreendimento, e não este isoladamente. 

163. Tal fato merece destaque, pois, na cadeia econômica do petróleo, pode ocorrer, em alguma 

das etapas (exploração, produção, refino, transporte, abastecimento e revenda), a aceitação de 

margem pequena de rentabilidade, o que historicamente ocorre com a área de refino das empresas 

petrolíferas de todo o mundo, por exemplo. Nesse contexto, nas avaliações de refinarias 

consideradas isoladamente, pode até se verificar viabilidade negativa, desde que, no conjunto, o 

empreendimento agregue valor à empresa, aumentando as margens em outros segmentos com base 

na verticalização, o que é comum às grandes empresas petrolíferas do mundo. 

164. Nesse sentido, ao se considerar uma empresa de petróleo verticalizada, que é o caso da 

Petrobras, ela deve sim possuir rentabilidade adequada a sua área de atuação, como sabidamente foi 

colocado em sua Sistemática de investimentos. 

165. Desse modo, um projeto de investimento, calculado com base nos resultados operacionais 

obtidos no Planinv, com VPL negativo (VPL<0), trará prejuízos para a empresa como um todo, 

demonstrando que o empreendimento não agregará valor à estatal; mas sim o contrário, estará 

diminuindo valor.  

166. Também em prol da segurança das decisões nas passagens de fase, a Sistemática estabelece 

um exame das incertezas dos projetos de investimento, de forma a ampliar a visão oferecida pela 

análise puramente determinística dada pelos indicadores econômicos. Esse exame considera duas 

abordagens: a análise de sensibilidade, para aquilatar o impacto de variações isoladas de uma 

variável sobre os indicadores econômicos do projeto; e, a análise de cenários, para verificar o 

impacto da variação simultânea de diferentes parâmetros. 

167. Segundo o Manual de Investimentos da Petrobras, as análises determinísticas de projeto 

utilizam estimativas pontuais para as variáveis em estudo, sem levar em conta a incerteza nelas 

envolvida e o seu consequente impacto sobre os indicadores econômicos. Embora a taxa de 

desconto (TMA) usualmente considere essa incerteza, os estudos determinísticos não explicitam a 

variedade de eventos que pode ocasionar mudanças nos valores das variáveis de entrada, resultando 

em alterações, por exemplo, na TIR, no VPL e no IL, calculados (evidência 6, p. 99). 

168. De tal modo, a fim de se conhecer a importância das variáveis consideradas na avaliação do 

projeto, a análise de sensibilidade permite avaliar o impacto da variação isolada de uma variável no 

fluxo de caixa do projeto, mantidas as demais constantes. A análise de sensibilidade possibilita, 

assim, verificar a magnitude da influência de uma determinada variável sobre os indicadores 

econômicos, provendo uma informação adicional à análise do projeto. Um resultado típico de uma 

análise de sensibilidade é o Gráfico de Tornado, que pode ser visualizado na Figura 6. Nesse 

exemplo meramente didático se observa que a variável “Investimento” é a de maior influência para 

o VPL daquele projeto hipotético, seguida pela variável “Preço Produto Final”.  

Figura 4 – Resultado da análise de sensibilidade - Gráfico Tornado. 
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Fonte: Manual de Análise de Projetos de Investimentos da Petrobras (evidência 6, p. 100) 

169. Ainda segundo o Manual, a análise de sensibilidade, não obstante avaliar os efeitos de 

variações de dados de entrada sobre os indicadores econômicos, não considera as 

interdependências entre as variáveis do projeto. Essas são tratadas na técnica de construção de 

cenários, na qual cada cenário mostra o comportamento coerente de um conjunto de variáveis 

estimadas simultaneamente (evidência 6, p. 102). 

170. Nessa técnica, definem-se alguns conjuntos intrinsecamente coerentes de variáveis, que 

formarão cenários, tais como: otimista, esperado e pessimista. A partir do cálculo do fluxo de caixa 

resultante das possíveis combinações desses parâmetros, é possível construir gráficos nos quais se 

estabelece a relação entre os indicadores econômicos e tais possibilidades de combinação, 

conforme ilustrado na representação gráfica constante da Figura 7. No gráfico, se identificam 

claramente as zonas de aprovação e rejeição do projeto para o conjunto de variáveis que compõe o 

cenário analisado. 

Figura 5 – Resultado da análise de cenários. 

Fonte: Manual de Análise de Projetos de Investimentos da Petrobras (evidência 6, p. 103) 

171. Segundo a Sistemática, o projeto deve ser avaliado economicamente utilizando-se os critérios 

de robustez definidos para cada atividade da Companhia. Caso não se mostre atrativo, poderá ser 

avaliado no Cenário de referência definido no Plano Estratégico, apresentando, em conjunto, uma 

análise de risco quantitativa, elemento da metodologia de gerenciamento de riscos da Petrobras, 

que se passa a apresentar.  

III.2.4. O Gerenciamento de Riscos na Petrobras 

172. A sistemática de gestão de riscos da Petrobras mantém aderência às boas práticas 

consagradas no já citado guia PMBoK, o qual constitui o corpo de conhecimento em 

gerenciamento de projetos do PMI. O gerenciamento de riscos é uma das nove áreas de 

conhecimento abarcadas pela metodologia (escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, aquisições e riscos).  

173. Com base nessas boas práticas, a Petrobras desenvolveu um arcabouço metodológico para a 

gestão de riscos em projetos de investimento, que parte da definição de diretrizes para execução do 

gerenciamento de riscos até ser positivada por meio do Plano de Gerenciamento de Riscos de um 

determinado empreendimento. As principais diretrizes para o gerenciamento de riscos em projetos 

de investimento na Petrobras constam do padrão PG-2AT-00336-0 (peça 54). 

174. Segundo o padrão, o gerenciamento de riscos do projeto é um processo cíclico e contínuo, 

parte integrante do gerenciamento de projetos, que tem por objetivo atuar sobre as causas dos riscos 

de forma a potencializar as probabilidades e os efeitos dos riscos positivos (oportunidades) e 

minimizar ou eliminar as probabilidades e os efeitos dos riscos negativos (ameaças). 

175. O gerenciamento de riscos se inicia formalmente a partir do início da Fase II, tendo por linha 

de base um conjunto de parâmetros direcionadores aprovados para um determinado projeto. A 

metodologia prescreve que o monitoramento da evolução desses parâmetros deve ser mantido ao 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

28 

 

longo de todo o ciclo de vida do projeto e que a análise dos riscos deve ser revista 

quadrimestralmente, ou quando houver mudança significativa no escopo do projeto ou contrato. 

176. Portanto, verifica-se que o gerenciamento de riscos é uma atividade bastante ampla no 

contexto de um projeto de investimento, com duas distintas abordagens. Numa primeira 

abordagem, o gerenciamento de riscos apresenta viés mais estratégico e relacionado à quantificação 

dos riscos ínsitos às principais decisões da fase de planejamento investimento (análise de riscos dos 

indicadores econômicos). Numa segunda abordagem, o gerenciamento de riscos revela um enfoque 

mais tático e operacional, que se inicia na fase de planejamento (análise de riscos técnicos), junto 

com a abordagem estratégica, mas se desenvolve par i passu com a implementação do 

empreendimento (execução das obras). Devido à amplitude do tema, para os propósitos deste 

trabalho serão descritas apenas as atividades de análise de risco de cunho estratégico, que se 

relacionam com a produção do conhecimento que compõe os PSD.   

177. A metodologia da Petrobras estrutura o gerenciamento de riscos em seis macroprocessos. A 

Figura 8 ilustra esse modelo, que consiste de um conjunto de atividades inter-relacionadas para 

identificar, analisar, tratar, monitorar e controlar os riscos ligados ao empreendimento. 

Figura 6 – Processos de gerenciamento de riscos. 

Fonte: PG-2AT-0336-0 (peça 54, p 3) 

178. Os principais produtos estabelecidos pela metodologia como outputs do gerenciamento de 

riscos são: Plano de Gerenciamento de Risco, Lista de Identificação dos Riscos, Análise 

Qualitativa dos Riscos, Análise Quantitativa de Riscos, Plano de Resposta aos Riscos, Estrutura 

Analítica de Risco e Relatório de Monitoramento e Controle de Riscos. 

179. No que concerne o EVTE que irá compor o PSD de um projeto de investimento, o resultado 

da Análise de Quantitativa de Riscos é um insumo de grande importância. Como se observa na 

Figura 8, essa análise é realizada uma vez identificados e qualificados os riscos nos 

macroprocessos precedentes. Enquanto a qualificação dos riscos consiste da avaliação da 

probabilidade e impacto dos riscos identificados sobre as variáveis custo, prazo, viabilidade ou 

outro critério de empreendimento, a quantificação é a determinação numérica dessa probabilidade e 

impacto. 

180. Na época da implantação do Comperj, tratava-se de um deliverable facultativo em FEL 2 

(desde que o VPL robustez não fosse próximo de zero), mandatório para aprovação de FEL 3 e 

submetido a periódicas revisões até o fim do projeto. Na versão atual da Sistemática, a análise de 

risco dos indicadores econômicos é obrigatória em todas as fases, independente do resultado 

econômico do projeto. A principal justificativa da exigência de uma análise probabilística dos 

riscos de um projeto de investimento vem da constatação de que a metodologia de análise até então 

descrita nos subitens anteriores, baseou-se em abordagem puramente determinística, ou seja, na 
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adoção de estimativas esperadas para as variáveis do projeto em estudo: investimento, preços dos 

insumos e dos produtos finais, mercado, entre outros.  

181. Dito de outra forma, essa metodologia, apesar de levar em conta o risco não-diversificável do 

projeto na magnitude da taxa de desconto utilizada (prêmio de risco), proporciona uma visão 

limitada para a avaliação do risco envolvido na execução de projetos de investimento, pois resulta 

apenas em valores esperados para os indicadores econômicos – TIR, VPL, IL, Capex ou Data de 

Partida. 

182. Conforme consigna o Manual de Investimentos da Petrobras, a técnica de análise de 

sensibilidade possui as limitações de não atribuir probabilidades de ocorrência aos resultados 

possíveis nem considerar as interdependências existentes entre as variáveis do projeto. Apesar de 

avançar na análise das incertezas, a utilização de cenários, por seu turno, também se mostra 

limitada, pois não permite avaliar de forma ampla a dispersão dos resultados dos indicadores 

econômicos em relação ao cenário esperado (evidência 6, p. 105-106). 

183. Desse modo, uma abordagem puramente determinística não permite construir uma função de 

probabilidades para os indicadores do projeto que explicite o risco, de forma a fornecer 

informações complementares para o processo de tomada de decisão. 

184. De modo a considerar o risco de maneira mais detalhada, uma abordagem possível é a 

utilização de métodos que permitam construir curvas de distribuição de probabilidade dos 

principais indicadores econômicos a partir de estimativas probabilísticas das principais variáveis do 

projeto. 

185. A Análise Quantitativa de Risco, portanto, deverá ser aplicada de forma criteriosa para 

estimar as distribuições de probabilidade das variáveis críticas identificadas e qualificadas nos 

macroprocessos precedentes, e as correlações existentes entre as variáveis, de forma aderente com 

a realidade. 

186. Para uma melhor aplicação da metodologia descrita, é necessário tecer algumas 

considerações à abordagem de distribuição de VPL, de forma a não incorrer em erros de 

interpretação. O VPL é um número que já representa o risco do negócio e as preferências risco-

retorno dos investidores. Isso é feito por intermédio da taxa de desconto ajustada ao risco de 

mercado (TMA). Assim, considerar a dispersão da distribuição de VPL poderia computar duas 

vezes o risco do negócio. Por outro lado, se fosse usada uma taxa livre de risco para calcular o VPL 

(de forma a tentar olhar o risco apenas na dispersão do VPL), o valor esperado dessa distribuição 

seria extremamente otimista, não refletindo as preferências risco-retorno dos investidores e assim 

esse valor do VPL não teria nenhum significado. 

187. Portanto, a interpretação da distribuição de VPL deve sempre ser cuidadosa. Uma possível 

interpretação é que tal distribuição representa os possíveis cenários de VPL que se poderiam 

encontrar numa pós-análise empresarial de projetos de investimento (Pós EVTE). 

188. Uma abordagem de análise de risco que permite avaliar a dispersão esperada dos indicadores 

econômicos de projetos de investimento é a técnica de simulação estocástica, destacando-se o 

Método de Monte Carlo. Esse método se baseia na geração de números aleatórios, obtidos a partir 

de curvas de probabilidades das variáveis do projeto, com base nas quais se efetuam simulações 

numéricas e se produzem distribuições de probabilidades dos indicadores econômicos – Data de 

Partida, Capex, TIR e VPL.  

189. Primeiramente, a aplicação do Método Monte Carlo consiste em identificar as variáveis de 

projeto relevantes, ou seja, aquelas que causam o maior impacto nos indicadores econômicos do 

projeto. Para tanto, é possível se valer do resultado da análise de sensibilidade. 

190. Em seguida, avaliar a existência de relações funcionais e correlações entre as variáveis 

relevantes do projeto e quantificá-las. Estimar e atribuir distribuições de probabilidade para cada 

variável de entrada relevante, selecionar e combinar os valores das distribuições das diversas 

variáveis relevantes do projeto e calcular os indicadores econômicos para cada conjunto de 
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amostras em uma iteração da simulação. Esse processo de amostragem se repete diversas vezes, de 

modo a gerar funções de probabilidades dos indicadores econômicos do projeto. 

191. O resultado da Análise Quantitativa de Riscos de um projeto de investimentos é um gráfico 

do tipo histograma, com a distribuição de probabilidades do indicador econômico analisado. A 

Figura 9, traz um exemplo didático da distribuição probabilística hipotética do VPL de um projeto 

de investimento. A abscissa corresponde ao VPL e a ordenada representa a frequência com que o 

VPL ocorre na simulação. A curva de distribuição permite calcular a probabilidade de VPL>0. No 

exemplo, tem-se que há uma probabilidade de 94,4% de o VPL do projeto ser positivo.  

Figura 7 – Histograma de distribuição de probabilidades de VPL. 

Fonte: Manual de Análise de Projetos de Investimento (evidência 6, p. 111) 

192. Entre os indicadores econômicos que podem ser obtidos com o Método de Monte Carlo, 

apontam-se: a) probabilidade de VPL<0; b) probabilidade de ocorrer um VPL > VPL robustez; c) 

probabilidade de perda em um cenário extremo; d) potencial de upside, indicada para indicadores 

acima do percentil 90; e, e) VPL esperado – média da distribuição do VPL obtida na simulação. 

193. Com base nessa perspectiva, pode-se definir o risco, no caso de um projeto de investimento, 

como a probabilidade de os indicadores econômicos de um projeto não alcançarem o patamar 

mínimo desejado para sua execução. Portanto, o risco de um dado projeto está relacionado com o 

grau de dispersão da distribuição de probabilidade do indicador econômico sob análise.  

Figura 8 – Projetos com mesmo risco sistêmico e diferente distribuição de probabilidades. 

Fonte: Manual de Análise de Projetos de Investimento (evidência 6, p. 107). 

194. A título de exemplo, tomam-se dois projetos que usam a mesma taxa de desconto (mesmo 

risco sistemático, não diversificável), conforme ilustrado na Figura 10, acima. Se a distribuição de 

probabilidade do indicador econômico de um projeto for igual ao gráfico A, a decisão de investir 

será mais arriscada do que se a distribuição de probabilidade fosse igual ao gráfico B. Isso ocorre 

porque o resultado proveniente desse projeto é mais incerto no gráfico A do que no gráfico B. 
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195. Outrossim, registra-se que o risco possui um lado positivo, quando os resultados podem se 

situar acima do valor esperado, e um lado negativo, quando estão aquém do previsto. 

196. Findo o relato dos principais aspectos relacionados ao gerenciamento de riscos dos 

indicadores econômicos de um projeto de investimento, o próximo subitem apresentará a como a 

Petrobras acompanha a execução das obras, após sua autorização no portão de decisão de Fase III. 

III.2.5. A Governança de Acompanhamento e Reavaliação de Projetos na Petrobras 

197. A Fase IV corresponde a execução do objeto (implementação) aprovada no portão de decisão 

de FEL 3. Segundo a Sistemática, para que a execução da obra aconteça conforme previsto na 

época da aprovação, são fundamentais a monitoração e a medição regular do progresso do projeto 

ao longo desta fase. O acompanhamento deve ser realizado pelas Unidades de Negócio, pelas Áreas 

de Negócio / Serviços e pela Estratégia & Desempenho Empresarial. Trata-se de uma atividade que 

consiste em analisar os indicadores do projeto, identificando eventuais desvios e suas causas, 

impactos, tendências e as medidas preventivas e/ou corretivas a serem adotadas pela Unidade ou, 

Área de Negócio, consubstanciadas em relatório (evidência 7, p. 41-51).  

198. Numa perspectiva corporativa, um projeto é monitorado dentro do respectivo programa de 

investimentos, para o qual existem dois tipos de acompanhamento: o físico-financeiro (mensal) e o 

Pós-EVTE (semestral). O acompanhamento físico-financeiro é uma visão intrínseca do projeto, 

consistente em verificar se este está sendo executado conforme esperado, em termos de custo e 

cronograma. Ou seja, enxerga o projeto daquele momento para trás. Já o Pós-EVTE reflete uma 

visão econômica do posicionamento do negócio em relação à dinâmica global do segmento (preços, 

margens, demanda, aspectos tributários etc). Essa visão é mais ampla pois, além de englobar toda a 

vida pregressa do negócio, considera também projeções.   

199. De acordo com os normativos da Petrobras, o objetivo dos relatórios de Pós-EVTE é avaliar 

o projeto em toda a sua vida econômica, comparando o desempenho atual com o previsto na sua 

aprovação, em uma mesma data base. Devem ser considerados os custos e benefícios realizados 

desde a aprovação do EVTE do projeto básico, assim como aqueles a serem realizados, mantendo-

se a mesma abordagem. Sendo assim, a variação do VPL é também simulada no Planinv, a partir da 

programação de “corridas” que refletem o contexto atual no qual está envolto o projeto. O EVTE 

básico será o critério de referência para identificação de desvios.  

200. Assim, o Pós-EVTE avalia a variação do VPL desde a aprovação do EVTE básico, por meio 

de onze fatores, sendo cinco classificados como gerenciáveis e seis não gerenciáveis. Os fatores 

gerenciáveis são aqueles sob responsabilidade da Área de Negócio, no que tange a execução, 

gerenciamento e cumprimento de metas e cronogramas do projeto, enquanto os fatores não 

gerenciáveis são de natureza exógena, portanto fora de sua capacidade de intervenção. 

201. Essa classificação considera a “causa raiz” do evento a ser classificado. Por exemplo, a 

inclusão de uma nova HDT, conquanto signifique aumento no valor do investimento, da produção e 

do custo operacional, seria classificado como mudança de escopo, pois reflete uma mudança numa 

premissa (raiz) do projeto. A Tabela 1, adiante, lista e descreve a natureza do impacto no VPL de 

cada um dos citados fatores. 

Tabela 21 - Fatores avaliativos do Pós-EVTE. 

Fatores Descrição 

G
er

en
ci

á
v
ei

s 

Mudança de 

Escopo 

Mudança no formato do negócio, com alterações significativas nos 

objetivos do projeto (qualidade e quantidade de matérias primas e 

produtos produzidos) ou na configuração da planta (alteração do 

esquema de refino, capacidade de produção, tipo de tratamento ou 

localização de ativos). 

Atraso/Antecipação 

Postergação ou antecipação na data de partida com consequente 

alteração no cronograma de captura de receitas de mercado e 

desembolsos. 

Produção 
Capacidade real maior ou menor que a nominal, não relacionada a 

alteração do investimento ou formato do negócio. 
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Investimento 
Aumento de custo observado para realização do mesmo escopo e a 

mesma produção. 

Custo Operacional Aumento ou redução nos custos produtivos. 

N
ã

o
 G

er
en

ci
á

v
ei

s 
Vida Econômica 

Redução ou aumento do prazo previsto para o recebimento de 

receitas. Exemplo: redução do prazo de concessão exploratória. Não 

utilizado na área de Abastecimento. 

Metodologia Mudança na técnica de cálculo do VPL. 

Nova Participação 
Alteração no percentual de participação da Petrobras no 

investimento. 

Preços & Mercado Atualização dos preços dos produtos e curvas de demanda. 

Tributação Alterações no regime tributário. 

Outros Projetos 
Concorrência interna de outros empreendimentos (Comperj, 

Premium, Promega, etc) 

202. Deverão ser objeto desse tipo de acompanhamento corporativo os projetos com investimento 

superior a US$ 300 milhões - com implantação em andamento ou já concluída, com até dois anos 

de operação - e todas as aquisições de empresas (parcial ou total), com até dois anos de realização. 

Os Pós-EVTE são realizados pelo setor de Estratégia Corporativa da Petrobras e devem ser 

submetidos semestralmente ao conhecimento da Diretoria Executiva e da Comissão de 

Acompanhamento de Projetos de Investimento, em reunião que deliberará, entre outros pela 

reavaliação do projeto, a partir da análise dos desvios medidos nos indicadores econômicos (Capex, 

VPL etc).  

203. No nível corporativo, projetos de investimento com valor superior a US$ 25 milhões devem 

ser reavaliados quando apresentarem pelo menos uma das seguintes situações: VPL negativo; 

influência de fatores gerenciáveis na queda de VPL > 20%; aumento do Capex > 15% ou > US$ 

300 milhões do investimento original corrigido; e, mudança significativa de escopo. Cabe à Área 

de Negócio a proposição de reavaliação do projeto contendo nova análise empresarial para 

aprovação da Diretoria Executiva. A reavaliação da análise empresarial deve apontar novos 

indicadores econômicos, baseados no fluxo de caixa futuro do projeto, considerando as possíveis 

decisões a serem tomadas sobre sua continuidade e devendo adotar a visão integrada aos demais 

segmentos de negócio da Companhia (evidência 7, p. 50). 

204. A Sistemática ainda apresenta uma estrutura de governança de acompanhamento de projetos 

de investimento formada por uma Comissão Diretiva Local (Gerentes Gerais) e uma Comissão de 

Acompanhamento de Projetos de Investimento (Gerentes Executivos), que detêm a função de 

repassar, avaliar e consolidar os resultados do desempenho dos projetos e apresenta-los à Diretoria 

Executiva (evidência 7, p. 47).   

205. Por fim, a Sistemática consigna que, com base na revisão da análise empresarial, a Diretoria 

Executiva decidirá pela continuidade, adiamento (espera por melhores condições) ou cancelamento 

do projeto (abandono do investimento). 

206. Findo o resumo sobre os principais elementos que compõem a Sistemática de Investimentos 

da Petrobras, procede-se ao exame dos achados de auditoria.  

IV. Achados de auditoria  

207. Feita a apresentação do referencial teórico, cumpre, neste ponto, registrar que o exame 

técnico a seguir desenvolvido será apresentado, inicialmente, pela análise relativa ao achado “Falta 

de clareza na divulgação dos custos do Comperj”, e, posteriormente, pela análise relativa ao achado 

“Gestão temerária”. 

IV.1. Falta de transparência na divulgação de dados relativos ao Comperj. 

Tipificação:  

Falhas/impropriedades (F/I) 

Situação encontrada:  
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208. O relatório de auditoria registrou que a Petrobras não estaria divulgando de maneira 

fidedigna as reais necessidades de investimentos do Programa Comperj, tampouco das obras em 

execução referentes ao Trem 1 (peça 93, p. 29-43). Analisando os argumentos apresentados pela 

Petrobras em conjunto com novos documentos obtidos, concluiu-se pela subsistência da 

irregularidade, conforme se detalhará em seguida. 

209. Para concluir pela irregularidade, a equipe da auditoria originária analisou informações 

contidas no Plano de Negócios e Gestão, Relatório Empresarial de Projetos de Investimentos, 

Relatório de Administração, Relatório de Sustentabilidade, Formulário 20F, Plano Decenal de 

Expansão de Energia 2022 e sistema utilizado pela Petrobras para o controle dos seus 

investimentos (Sipe – Seletividade de Investimentos do Plano Estratégico). 

Manifestações da Petrobras 

210. Preliminarmente, registra-se que a Petrobras, conforme mencionado no tópico relativo ao 

histórico processual, apresentou, além da resposta oficial à oitiva realizada (peças 126 e 127), 

memorial (peça 96) junto ao Gabinete do Exmo. Ministro Relator. Devido à intempestividade da 

entrega daquele material fez-se apenas análise perfunctória, da qual não se vislumbraram 

argumentos hábeis a alterar as conclusões do relatório. Não obstante, garantindo o usufruto pleno 

dos direitos do contraditório e ampla defesa, bem como perseguindo a verdade material, a 

apresentação de todos os argumentos trazidos foram aproveitados na presente oportunidade. 

211. Inicialmente, a Petrobras considerou oportuno registrar que a equipe técnica se utilizou de 

informações divulgadas pela Companhia que possuem naturezas diversas, com objetivos e 

enfoques diferentes. 

212. Em seguida, os gestores informaram que, de fato, foram observadas inconsistências relativas 

à nomenclatura utilizada pela Companhia em suas publicações, “que algumas vezes se refere ao 

Trem 1 como se fosse o Programa Comperj como um todo, e vice-versa, gerando dúvida quanto 

aos valores anunciados (Blog e 20F)” (peça 127, p. 12). Quanto a essas inconsistências, a Petrobras 

registrou que já saneou o problema em suas divulgações oficiais. 

213. Registraram, na sequência, que a equipe técnica, em alguns casos, comparou informações 

com diferenças de escopo e de data, o que levou à conclusão equivocada de que os dados não 

seriam fidedignos, a título de exemplo (peça 96, p. 3-4): 

Por outro lado, parte das comparações do TCU é realizada entre valores divulgados em datas 

diferentes e sem considerar o mesmo escopo, como, por exemplo, quando se comparam os 

valores de US$ 21,57 bi (Trem 1 e conjunto de projetos necessários para a sua entrada em 

operação, conforme Relatório da Estratégia Corporativa de 2012) e US$ 47,7 bi (Programa 

COMPERJ, do mesmo Relatório), com o valor constante no slide 40/55 da apresentação do 

PNG 2014-2018 (com dados do PNG 2013-2017, site da PETROBRAS), de US$ 13,6 bi, que 

envolve apenas a conclusão da Refinaria Trem 1. Além de escopos distintos, os valores 

representam estimativas em momentos distintos, os dois primeiros em 2012 e o último em 2013. 

214. Registraram, também, que em relação aos dados contidos no sistema específico da Petrobras 

(Sipe) para o registro do valor dos seus projetos de investimentos, não haveria qualquer 

inconsistência, sendo ele, portanto, o montante oficial. 

215. Destacou, a esse assunto, que as supostas divergências apontadas pela equipe de auditoria 

quanto aos dados constantes no Sipe, referente ao Gasoduto Itaboraí-Guapimirim e da adequação 

de outras unidades da Petrobras para a operação do Trem 1 da refinaria do Comperj, seriam 

oriundas de interpretação equivocada dos dados. 

216. Quanto à primeira suposta divergência, a justificativa foi de que em decorrência de 

regulamentação da ANP, a Petrobras teria alterado o seu planejamento, registrando no Sipe 

somente os “valores incorridos para desenvolvimento do projeto básico do referido gasoduto, seu 

licenciamento ambiental, além dos custos da equipe que estava mobilizada para a elaboração dos 

subsídios para a apresentação de proposta pela TAG na licitação da concessão deste projeto, 

totalizando R$7,8 milhões” (peça 127, p. 16). 
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217. Quanto à segunda suposta divergência, a justificativa foi de que a comparação realizada pela 

equipe não considerou as diferenças de escopo e de data entre os dados analisados (peça 127, p. 

16): 

Os projetos de adequação logística em outras unidades da Petrobras estavam, em 2012, na Fase 

II (projeto conceitual) ou Fase III (projeto básico), o que representa que os compromissos não 

estavam integralmente assumidos e que os projetos ainda estavam sujeitos a otimizações. Os 

resultados dos Grupos de Trabalho que avaliaram as reduções e otimizações da infraestrutura de 

escoamento de derivados foram encaminhados em anexo ao Memorial já apresentado. 

Desse modo, tem-se que os valores reportados no Sipe refletem, de forma fidedigna, o atual 

portfólio de projetos relacionados ao Programa Comperj e foram encaminhados na petição de 

esclarecimentos protocolada em 16/12/2014. 

218. De forma resumida, esses foram os argumentos trazidos pela Petrobras no intuito de elidir a 

irregularidade apontada no relatório de auditoria e que serão a partir deste ponto analisados. 

Análise 

219. Deve-se registrar, inicialmente, que a manifestação da Petrobras tratou de duas vertentes do 

achado: inconsistência dos dados publicados e falta de clareza, que apesar de interligadas, possuem 

diferenças substanciais. 

220. Por motivo de melhor organização textual e para facilitar a análise, será tratado, inicialmente, 

da suposta inconsistência de dados publicados. 

221. Sobre essa vertente, a Petrobras apresentou seus argumentos sustentando que a análise teria 

se baseado em dados relativos a escopos diferentes e em datas diferentes para concluir pelas suas 

inconsistências. Além disso, quanto ao Gasoduto Itaboraí-Guapimirim, informou que a divergência 

teria se originado em alteração do planejamento da Petrobras decorrente de mudança no 

regulamento da ANP. 

222. De fato, confrontando os argumentos ora trazidos com as informações constantes do relatório 

de auditoria, não se pode concluir, devido às diferenças de escopo e data entre os documentos 

analisados, que tais constatações se consubstanciariam em inconsistências nas informações 

divulgadas pela Companhia. Assim, essa vertente do achado resta elidida. 

223. Todavia, reforça-se a ocorrência da segunda vertente: falta de clareza nas informações 

divulgadas. 

224. Sobre esse ponto, a própria Petrobras reconheceu equívocos nas suas publicações, ao afirmar 

– em sua resposta à oitiva, de fevereiro de 2015 – que nas próximas divulgações da Companhia as 

falhas apontadas seriam ajustadas. 

225. Durante a inspeção que resulta no presente relatório, foram obtidos diretamente do sítio 

eletrônico oficial da Petrobras os seguintes documentos: Plano de Negócios e Gestão 2015-2019, 

datado de junho de 2015 (PNG 2015-2019), Formulário 20F 2014, datado de maio de 2015, e 

Relatório da Administração 2014, datado de abril de 2015 (evidências 8, 9 e 10, respectivamente), 

com o objetivo de verificar a clareza das informações referentes ao Comperj – se contavam com os 

tais ajustes mencionados. Destaca-se que se procedeu a uma análise sumária. 

226. O primeiro documento analisado foi o PNG 2015-2019. No documento, de fato existe a 

separação clara entre os projetos do Programa Comperj. Registre-se que um programa de 

investimento é composto por projetos de investimentos em que seja possível otimizar os diversos 

projetos e integrar seus custos, cronogramas e recursos. Entretanto, não há clareza sobre o total a 

ser investido em cada projeto, tampouco sobre o que se espera concluir ao final do horizonte 

temporal abrangido pelo PNG então vigente (2019). 

227. Por exemplo, em relação ao Projeto Refinaria Trem 1, há uma previsão de gasto de R$ 2 

bilhões no período, mas não é informado qual o objetivo do investimento planejado, nem o valor 

planejado para após esse período, ou qual a evolução física esperada para o final desse período. Ou 

seja, com esse investimento planejado de R$ 2 bilhões, não fica claro se o Trem 1 finalmente 
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entrará em operação, tampouco há clareza se o valor previsto compreende algum tipo de 

hibernação. 

228. Como observação a respeito do Trem 1, a Petrobras lançou a seguinte nota (evidência 8, p. 

69): “(*) investimentos já assumidos de contratos do Onsite para atender ao Trem 1 e investimentos 

já assumidos e a assumir referentes à infraestrutura compartilhada para atender à UPGN”. 

229. Assim, ao que parece, o valor se refere à conclusão dos contratos em andamento relativos 

apenas ao Trem 1 (o que não se sabe se é suficiente para sua operação) e os gastos relativos à 

infraestrutura compartilhada necessários à operação da UPGN. Portanto, comprova-se falta clareza. 

230. Em relação ao Trem 2, há uma previsão de investimentos da ordem de R$ 300 milhões de 

reais que conta com observação idêntica àquela constante do Trem 1 – acima transcrita –, de forma 

que, neste caso, não é possível saber se houve erro na publicação ou se de fato há gastos relativos 

ao Onsite do Trem 2 utilizados para atender a necessidades do Trem 1. Portanto, novamente, não 

há clareza nas informações. 

231. Situação similar ocorre com todos os demais projetos vinculados ao Comperj (a exemplo de 

Dutos Norte e Gasoduto Rota 3), para os quais os investimentos previstos não deixam claro seus 

objetivos e suas expectativas em relação ao grau de avanço físico ao final do PNG. Também faltam 

informações de estimativas de gastos para a completude dos projetos, após o período do PNG. 

232. O segundo documento que se analisou foi o Relatório da Administração relativo ao exercício 

de 2014 (evidência 10). Nesse documento, também há falta de clareza nas informações a respeito 

do Comperj: 

233. A primeira citação do Comperj no documento ocorre na página 10, com o seguinte teor: 

NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Recentes circunstâncias levaram nossa Administração a revisar nosso planejamento e 

implementar ações para preservar o caixa e reduzir o volume de investimentos. Por meio desse 

processo, optamos por postergar os seguintes projetos: Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj) e segundo trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). 

234. De início, deve-se registrar que o Comperj foi aprovado pela Petrobras como programa, 

portanto, engloba diversos projetos. Pelo texto acima, não se sabe quais projetos foram 

postergados, dando a entender que todo o programa Comperj teria sido postergado, o que, 

conforme relatado na auditoria, não seria verdadeiro. 

235. Logo em seguida, ainda na página 10, nova menção ao Comperj informa que: 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)  

O projeto da refinaria do Comperj encontra-se postergado. 

Para obter mais informações sobre impairment da Rnest e do Comperj consulte a nota 

explicativa 14 das demonstrações contábeis neste Relatório da Administração. 

236. Esse novo texto dá a entender que apenas o projeto da refinaria do Comperj (que na verdade 

são dois projetos: Trem 1 e Trem 2) encontra-se postergado. Todavia, o Programa Comperj é mais 

abrangente. Como relatado na auditoria, além do parque de refino, havia projetos de construção de 

unidades petroquímicas de segunda e terceira geração, sobre as quais o Relatório de Administração 

não comenta. Ainda, da leitura do Relatório de Administração em conjunto com o PNG, não há 

informações claras sobre os estágios de execução dos demais investimentos relativos ao Programa 

Comperj. 

237. No decorrer do texto, outras vezes o termo “Comperj” é citado como projeto, 

impossibilitando o leitor, mesmo aquele que possua conhecimento acerca do empreendimento, ter a 

certeza sobre qual dimensão se pretende dar: se todo o complexo, se a refinaria, ou apenas o trem 1. 

238. Ainda, na página 56 do documento em tela, encontra-se o seguinte texto: 
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O Comperj foi concebido para expandir a capacidade de refino da Petrobras, tendo uma 

capacidade de processamento de 165 mil barris de petróleo por dia. Dessa forma, objetiva-se 

atender ao crescimento da demanda de derivados no Brasil, como óleo diesel, nafta 

petroquímica, querosene de aviação (QAV), coque e GLP (gás de cozinha) e óleo combustível. 

239. Quanto a esse excerto, deve-se registrar que o Comperj, inicialmente, não foi concebido para 

“expandir a capacidade de refino”. Em 2004, quando passou a fazer parte do portfólio de projetos 

da Companhia, a intenção da refinaria prevista era produzir derivados para servirem de insumos à 

indústria petroquímica que ali se instalaria, o que justificava tratar o projeto como um “complexo 

petroquímico”.  

240. Posteriormente, quando se tornou Programa Comperj, em 2010, planejava-se a construção de 

uma refinaria de grande porte, com 2 trens de refino, em que cada um processaria 165 mil barris de 

petróleo por dia, o que resultaria em 330 mil barris diários de processamento. Posteriormente, essa 

previsão de processamento diário foi expandida para 465 kbp, por ter sido o projeto do segundo 

trem de refino alterado para processar 300 kbpd. Nessa nova concepção, o Comperj seria a maior 

refinaria brasileira, e totalmente orientada para a produção de diesel. Portanto, mais uma vez, não 

se sabe ao certo a que “Comperj” o excerto se refere – aparentemente ao primeiro trem de refino. 

241. Mesmo no teste de recuperação dos valores dos ativos (impairment) realizado e divulgado 

pela Companhia em seu Balanço Patrimonial e em seu Relatório de Administração, não resta claro 

se os valores ali constantes se referem a todo o Programa Comperj, ao Trem 1 da refinaria ou aos 

dois trens de refino. 

242. Por fim, no Formulário 20F, destinado ao mercado de ações norte-americano, pode-se 

constatar incoerências similares às verificadas nos outros dois documentos acima exemplificados. 

Com a diferença que nesse último documento há a informação de que a Petrobras não mais 

participaria dos projetos petroquímicos então previstos para o Comperj (evidência 9, p. 55): 

Nossa administração também decidiu que não irá participar na construção de projetos 

petroquímicos que estavam sob avaliação ou em várias fases de engenharia ou projeto: (i) Arom

áticos, MDI e Policarbonatos, todos projetos localizados no Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro ‐ Comperj (...) 

243. Dessa forma, quanto ao achado relativo à falta de clareza na divulgação das informações 

relativas ao Comperj, considera-se a irregularidade subsistente, motivo pelo qual se entende 

pertinente determinar à Petrobras que, doravante, em respeito principalmente ao princípio da 

transparência, passe a detalhar nas suas publicações, com precisão, o projeto a que se referem as 

informações divulgadas em relação ao Comperj e, no caso de referência genérica ao Comperj, que 

considere a totalidade dos recursos investidos e a investir, independentemente do projeto ou área de 

negócios. 

IV.2. Gestão temerária na implantação do empreendimento Comperj. 

Tipificação: 

Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

O indício de irregularidade atende à conceituação de irregularidade grave contida no inciso IV, do 

§ 1º, do art. 117, da Lei 13.242/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Em que pese os 

atos e fatos imputados serem materialmente relevantes em relação aos valores contratados, 

apresentem potencialidade de ocasionar prejuízo ao Erário e configurem graves desvios 

relativamente aos princípios constitucionais, a caracterização do achado como gestão temerária do 

empreendimento, não possui o condão de anular os procedimentos licitatórios ou contratos 

realizados para sua implantação, que gozam de presunção de legalidade. 

Situação encontrada:  

244. A gestão temerária da implantação do Comperj foi constatada no relatório da auditoria 

originária, no qual se evidenciaram os fatos irregulares e foram apontadas suas causas e 

consequências principais. Diante de nova coleta de dados em inspeção e análise dos argumentos 
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apresentados pela Petrobras, concluiu-se que, de fato, se caracteriza como temerária a gestão da 

implantação do projeto Comperj. 

245. O relatório de auditoria original registrou que atos de gestão relativos à implantação do 

Comperj foram adotados sem suporte em análises estruturadas de risco que permitissem aos 

gestores sopesar as consequências advindas de suas decisões e, em razão disso, teria havido 

assunção desmedida de riscos (peça 93, p. 43-70). 

246. Para chegar a essa conclusão, a equipe utilizou como critérios a Lei 6.404/1976 (Lei das 

Sociedades Anônimas), normativos e sistemáticas internas da Petrobras, técnicas e metodologias 

internacionais (a exemplo do PMBoK), ensinamentos doutrinários, jurisprudência desta Corte de 

Contas e, também, manuais de boas práticas e os princípios republicanos da boa administração da 

coisa pública. 

247. Sob esses critérios de auditoria, pode-se elencar, das constatações que resultaram no achado 

“gestão temerária”: ausência/insuficiência de análises de risco para o Comperj; adoção de 

planejamento orientado a prazo; antecipação das contratações sem a devida maturidade dos 

projetos; avanço do programa sem a definição das parcerias; avanço da implantação sem a 

definição da Central de Utilidades; e avanço do programa sem maturação adequada dos projetos 

que o compunham; 

248. Nesta etapa processual, os argumentos trazidos pela Petrobras, tanto em memorial (peça 96) 

quanto em resposta apresentada a oitiva (peças 126 e 127), depois de analisados, não se mostraram 

suficientes a elidir a irregularidade, uma vez ter restado claro que decisões determinantes, que 

impulsionaram a implantação do empreendimento Comperj, foram resultantes de atos irregulares 

de gestão, o que ficará demonstrado a seguir. 

249. Juntamente com os detalhes da análise realizada, serão descritos cada conjunto de decisões 

que resultaram na caracterização de gestão temerária da implantação do empreendimento. Em 

sequência, será apresentada a cadeia de responsabilização respectiva. 

250. Com fundamento no arcabouço teórico citado no tópico III, será a seguir demonstrado que 

alguns dos atos decisórios relativos à implantação do empreendimento Comperj não podem ser 

considerados decisões informadas, refletidas e desinteressadas, nos termos das exigibilidades dos 

administradores da Companhia, tampouco refletem conduta diligente.  

251. O que se verificou com a análise das evidências angariadas na auditoria e na inspeção 

recentemente realizada é que decisões foram tomadas em desacordo com os critérios exigíveis em 

normativos internos vigentes, que direcionavam os administradores para o caminho de maior 

interesse da Companhia. Ademais, verificou-se que algumas dessas decisões foram tomadas, 

sabidamente, envoltas em circunstâncias que apontavam para o risco quase certo de resultado 

financeiro desfavorável para a Petrobras e sob elevada suspeita de existência de interesses escusos. 

252. Esse contexto reflete aquilo que no Direito brasileiro, em termos doutrinários e 

jurisprudenciais, se entende por “gestão temerária”. Dito de outra forma, a gestão temerária se 

caracteriza pela adoção de decisões desprovidas das cautelas que seriam necessárias ou razoáveis, 

resultando em atos arriscados e imprudentes, com risco elevado e injustificado aos negócios. 

253. Sobre essa expressão jurídica (gestão temerária), cumpre esclarecer que não tem referência 

com aquela de natureza penal, praticada por instituição financeira e definida como crime pela Lei 

7.492/1986. No âmbito dos processos do TCU, tal terminologia tem sido utilizada para caracterizar 

condutas consideradas omissivas, negligentes ou dolosas de agentes públicos na gestão dos 

recursos e projetos sob sua responsabilidade. 

254. Em se tratando de uma empresa estatal exploradora de atividade econômica, há que se dizer 

que correr riscos faz parte dos negócios da Petrobras. No entanto, a violação de dever de conduta 

imposto por normativo interno para proteger seu patrimônio e dar a justa medida dos riscos que 

podem ser assumidos na condução dos negócios (sistemática de aprovação de projetos), seja por 

desatenção, negligência ou dolo dos gestores, é evidência suficiente para caracterizar gestão 

temerária, independentemente de ter havido dano para a estatal. 
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255. Conforme tratado no tópico relacionado ao referencial teórico, cumpre reforçar que a 

sistemática colige as melhores práticas de diversas das mais consagradas metodologias 

internacionais de análise e gerenciamento de projetos de investimentos, engenharia de custos e 

gerenciamento de riscos. Portanto, essa sistemática e seus princípios metodológicos foram os 

principais critérios técnicos para avaliar a diligência dos administradores no processo decisório 

relativo à implantação do Comperj. 

256. Após essa breve explanação, cumpre registrar que o presente relatório aponta para três 

decisões, relativas à implantação do Comperj, incompatíveis com as exigências legais para que 

sejam acobertadas pela business judgement rule na implantação do Comperj: aprovação do portão 

de decisão de Fase II do Projeto UPB do Comperj, aprovação do portão de decisão de Fase III do 

Projeto Trem 1 do Comperj e não reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj durante a Fase IV. 

Assim, a respeito de cada uma delas serão realçados os atributos que se utilizou para caracterizar a 

inadequação da decisão tomada. 

257. Destaca-se, neste ponto, que essas podem não ser as únicas decisões maculadas no âmbito da 

implantação do Comperj, porém, são aquelas que, estrategicamente, possuem maior envergadura e 

impacto, de forma que, pela impossibilidade de se analisar em trabalho de auditoria todas as 

inúmeras decisões intermediárias, a análise da gestão da implantação do Comperj limitar-se-á às 

mais importantes, àquelas estabelecidas pela metodologia como marcos de tomadas de decisão 

(portões FEL). 

258. Portanto, decisões de autorização para licitar ou contratar obras específicas referentes aos 

projetos relacionados ao Comperj, embora pudessem ter sido utilizadas pela Diretoria Executiva, à 

época, para identificar as decisões equivocadas e subsidiar a exigência de novas análises, não serão 

objeto de aprofundamento destes trabalhos. Registre-se que, dentre outros, há um processo nesta 

Corte que cuida da regularidade da decisão de autorizar a contratação de quatro unidades de 

processo, sem a garantia de que os equipamentos denominados ultra heavy over size – UHOS – 

chegaria ao local das obras no período definido contratualmente (TC 006.283/2013-6). 

259. Passa-se, portanto, à análise de cada uma das decisões consideradas inadequadas e que 

contribuíram para a caracterização da gestão temerária. 

IV.2.1. Aprovação de Fase II 

260. A passagem do Projeto UPB do Comperj pelo segundo portão decisório estipulado pela 

sistemática foi efetivada por meio de deliberação da Diretoria Executiva, conforme Ata 4.604, 

pauta 892, de 6/9/2006 (evidência 11), subsidiada em proposta apresentada pela área de 

abastecimento da Companhia por meio do DIP AB-PQF 178/2006 (evidência 12). No presente 

trabalho, a decisão foi considerada como inadequada, bem como o DIP que a suportou, porque os 

elementos apresentados pela Petrobras não lograram êxito em comprovar ter sido decisão 

informada e refletida, exigência da Lei das S.A., conforme se detalha em seguida, a começar pela 

apresentação do que ora se denomina ambiente decisório. 

Ambiente decisório 

261. Antes de adentrar às análises eminentemente técnicas a respeito da decisão ora considerada 

inadequada, cumpre, por relevante, apresentar o ambiente decisório em que ela se inseriu. O que se 

pretende é demonstrar que as circunstâncias de contorno da decisão de aprovação da Fase II do 

projeto levado adiante demandariam uma gestão cautelosa, ao contrário do otimismo que a cercou. 

262. Em julho de 2004, ocorreu a aprovação da Fase I do projeto referente à unidade petroquímica 

básica do Comperj – Projeto UPB do Comperj. Na ocasião, previu-se o término da Fase II daquele 

projeto para agosto de 2005 com o desembolso – para a conclusão da fase – de US$ 2,5 milhões. A 

decisão de passagem da Fase I indicou, ainda, a previsão para entrada em operação da UPB do 

Comperj para 2011 e o montante de investimento, para todo o projeto, de US$ 3 bilhões. 

263. A conclusão da Fase II, porém, ocorreu somente em setembro de 2006, duração de 

aproximadamente dois anos (o dobro do inicialmente previsto quando aprovada a Fase I) e tendo 

sido gasto o montante de US$ 4,1 milhões, superando o estimado em mais de 60% (US$ 1,6 milhão 
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acima do previsto). Registre-se que durante o desenvolvimento da Fase II, o valor do projeto da 

UPB do Comperj saltou dos US$ 3 bilhões previstos em Fase I para US$ 5,2 bilhões (incremento 

de 73%) e a data para entrada em operação foi adiada para março de 2012. 

264. Na data em que de fato ocorreu a passagem pelo portão de aprovação da Fase II (setembro de 

2006), o cronograma aprovado em Fase I para o Projeto UPB do Comperj indicava que o projeto já 

deveria estar na etapa final da Fase III (previsão de término para março de 2007), inclusive já tendo 

iniciado a Fase IV (overlap). A figura seguinte ilustra de forma resumida o descompasso entre 

cronograma previsto e real desenvolvimento do projeto. 

Figura 4 – Evolução do empreendimento Comperj – FEL 2 

 

265. Em setembro de 2006, ainda segundo o cronograma aprovado em Fase I, já deveriam estar 

concluídos os projetos básicos (on-site, off-site e unidades auxiliares), estar em andamento o 

processo relativo à licença de instalação do complexo industrial, bem como ter iniciado a 

elaboração de estudo técnico para contratações (evidência 13, p. 2), mas o desenvolvimento aquém 

do esperado do projeto fez com que todas essas providências complexas e essenciais atrasassem. 

266. A título de informação, deve-se registrar que atrasos e incrementos de custos eram previstos 

ante o desafio que os gestores da Petrobras se dispuseram a enfrentar na construção do Comperj – 

vide análise de riscos realizada em Fase I (evidência 14). A própria Petrobras destacou em 

inúmeras publicações os elementos adversos à implementação do projeto, entre os quais: mais de 

trinta anos sem construir refinarias no país, complexidade e porte do investimento planejado, 

escassez de mão de obra qualificada, dependência de parcerias estratégicas etc. 

267. Esses relevantes elementos de riscos corporativos, o valor requerido para o investimento e os 

atrasos verificados nas fases iniciais da implantação do empreendimento (que indicavam 

significativos impactos em prazo de conclusão e incremento em custos) demandavam medidas 

adicionais de cautela dos gestores na condução do projeto. 

268. Ao mesmo tempo em que se conduzia a implantação do Comperj, o que se observava na 

Companhia era que a carteira de investimento da Petrobras se tornava cada vez mais agressiva. O 

PNG 2006-2010 (evidência 15) totalizava investimentos de US$ 56,4 bilhões para o período, 

aumento de 64% em relação aos investimentos previstos 3 anos antes, no PNG 2003-2007. 

269. Apenas em novos empreendimentos de refino, em meados de 2006, a Petrobras possuía em 

sua carteira de investimentos outros projetos tão desafiadores quanto o Comperj: Rnest em Fase II, 

com previsão de investimento de US$ 1,27 bilhão (2007-2011); e Premium I em Fase I, com 

previsão de investimento de US$ 578 milhões (2007-2011) (evidência 16, p. 52). 
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270. Essa estratégia agressiva de investimentos fez com que a área de abastecimento da 

Companhia tenha tido um acréscimo de 276% no volume de investimentos em um período de sete 

anos (2000 a 2006), sem acompanhamento proporcional da força de trabalho alocada na área, que 

no mesmo período cresceu apenas 26%. 

271. Assim, novamente, o desenvolvimento não aderente ao planejamento das etapas iniciais de 

implantação do Comperj, somado aos riscos e desafios intrínsecos do projeto e da escassez de 

recursos humanos para gerenciar o volume de investimentos que se agigantava na Diretoria de 

Abastecimento, à luz do preconizado pela Lei 6.404/1976 a respeito da conduta esperada para os 

administradores de empresas com capital aberto, justificavam medidas adicionais de cautela na 

condução do projeto. 

272. Não obstante essas red flags, o que se observou foram atitudes antagônicas por parte da 

Diretoria Executiva, capitaneada pela Diretoria de Abastecimento. Além de não exigir cuidados 

adicionais dos gestores na condução dos investimentos, passou a negligenciar importantes atributos 

de controle presentes na sistemática da Petrobras. 

273. Em suma, diante do ambiente adverso, ao invés de adotar postura cautelosa na condução do 

empreendimento, decidiu-se apostar no otimismo, imprimindo pressa ao projeto, com consequente 

atropelos ao seu adequado desenvolvimento, conforme será demonstrado em seguida, inclusive em 

pontos de elevada importância, como a indefinição do projeto conceitual na passagem pelo segundo 

portão decisório. Quando da passagem do Projeto UPB pelo segundo portão decisório (Fase II), a 

sistemática vigente na Companhia estava em sua revisão 3 (evidência 17), sendo esse, então, o 

documento base para a análise da regularidade da decisão. 

Indefinição do projeto conceitual 

274. Deve-se atentar que o objetivo da Fase II de qualquer projeto de investimento, na 

metodologia seguida pela Petrobras, é a definição do projeto conceitual, mediante a avaliação das 

alternativas técnicas. Se aprovado, dá-se início à elaboração do projeto básico (Fase III). Vejamos o 

que preconizava a sistemática vigente à época (evidência 17, p. 15-16): 

4.2 Fase II – Projeto Conceitual  

A segunda fase visa à análise e à aprovação do Projeto Conceitual, quando todos os custos e 

gastos são estimados preliminarmente e o grau de confiança ainda não é satisfatório para 

uma decisão de alocação de recursos. 

Nessa fase são geradas, selecionadas e avaliadas as alternativas técnicas para o projeto e é 

desenvolvido o projeto conceitual de engenharia para essas alternativas. (grifos acrescidos) 

275. A respeito da análise de alternativas técnicas para o projeto, insta relatar que durante a Fase I 

do Projeto UPB Comperj foram geradas análises relativas a nove configurações distintas para a 

UPB, tendo sido realizados testes com configurações e variações das configurações – conforme 

excerto seguinte (evidência 18, p. 15-24): 

4.3.1.4 Estudo preliminar de alternativas de configuração de processo e viabilidade técnico-

econômica da UPB 

No trabalho inicial realizado pela UOP [Universal Oil Products], foram geradas, entre outras, 9 

configurações viáveis para a Unidade de Produção de Petroquímicos Básicos [UPB], com 

capacidade nominal de 200.000 BPD (...) 

(...) 

O Quadro 4.6 mostra de forma simplificada as principais unidades presentes em cada 

configuração, conforme apresentado pela UOP. 
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4.3.1.6. Configuração final da UPB - casos FCC petroquímico e steamcracker  

Nesta etapa de FEL 1, inúmeras configurações foram exaustivamente avaliadas visando 

otimizar o Complexo Petroquímico em termos de rentabilidade e balizado com a curva de 

evolução de mercado para os produtos petroquímicos de interesse.  

Para FEL 2, serão indicadas duas configurações básicas, onde o diferencial está na forma de 

geração das olefinas: por Catalytic Pyrolysis Process (CPP) ou Steamcracker de Gasóleos 

(SCG). Cabe ressaltar que no esquema com CPP, existe um Steamcracker convencional que 

processa correntes leves (etano, propano, GLP, nafta etc) para geração das olefinas. Estas 

correntes seriam providas pelo CPP e outras unidades da UPB. 

276. Durante a Fase II, porém, o desenvolvimento do projeto conceitual não evoluiu como 

esperado, culminando na sua indefinição quando da passagem pelo segundo portão de decisão 

(FEL 2), contrariando a essência da metodologia de sequenciamento da decisão de implantação de 

acordo com a evolução do projeto. Essa indefinição constou expressamente do relatório completo 

que subsidiou a decisão de aprovação da Fase II (evidência 19, p. 34-36): 

2.4.5. Otimização da configuração da UPB 

Na etapa de FEL 1 do projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, a UOP usou a 

modelagem via programação linear como ferramenta básica para a escolha da melhor 

configuração. Esta modelagem foi estruturada no otimizador comercial Process Industry 

Modeling System (PIMS), amplamente utilizado na indústria do petróleo. O PIMS potencializa 

a programação linear com recursos de cálculo não linear, como recursão e programação linear 

sucessiva. A modelagem em PIMS possibilita a simulação de diferentes arranjos de processo, 

considerando, além dos rendimentos esperados para diferentes cargas, restrições de unidades e 

de qualidade dos produtos. Permite formulações de produtos de mistura (blendings) e pode 

também levar em conta o investimento requerido para diferentes escalas de produção. Com 

estes recursos, o modelo de programação linear em PIMS é usado para a otimização de projetos 

na área de Refino e Petroquímica. 

(...) 

Na fase de FEL 2, os rendimentos e propriedades dos produtos seriam estimados com maior 

exatidão, através dos dados de corridas em planta piloto para as unidades críticas: HCC, FCC 

Petroquímico e Pirólise (Steam Cracker). Por conseguinte, desde o início desta fase, esperava-

se que o integrador construísse um modelo em programação linear para a UPB, similar ao 

modelo da UOP em termos de recursos, mas com dados mais precisos, diminuindo as incertezas 

do projeto. Para tanto, os rendimentos das unidades, as propriedades das correntes e as 

características dos produtos seriam validados, através de corridas em planta piloto, sendo 

respaldados pela experiência da Petrobras, no processamento de Marlim.  

O modelo seria enriquecido ao longo do projeto com as informações coletadas dos 

licenciadores de tecnologia e geradas durante as corridas em unidades experimentais, descritos 

no item 6.1. Consequentemente a modelagem via programação linear seria a ferramenta 

utilizada para estudar, escolher e validar a melhor configuração para a UPB. O modelo 

efetuaria a maximização da rentabilidade do complexo, através da busca do melhor destino 

para as correntes intermediárias, atendendo às restrições de quantidade e qualidade dos produtos 

requeridos pelo mercado, com o menor investimento. Nesta etapa, pretendia-se executar a 

otimização econômica do projeto do Complexo, de um modo bem mais confiável que a 

realizada na fase de FEL 1. 

Desde o início das negociações, a Technip se dispôs a construir um modelo de programação 

linear via PIMS para a UPB. No Kick-off Meeting, também foi confirmado e ratificado o 

entendimento que um modelo de programação linear seria a base para o desenvolvimento do 

projeto. Esta empresa afirmava possuir experiência neste tipo de modelagem e não vislumbrava 

impedimento para a sua realização. Entretanto, devido sua experiência prévia e cultura, após o 

início do trabalho, a Technip efetuou o estudo de viabilidade de diferentes rotas para a UPB, 

através de cálculos e balanços executados em planilhas de cálculo Excel. 
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(...) 

Posteriormente, a Technip concordou em tentar elaborar um modelo de programação linear mais 

robusto. Foi redigido um documento de avaliação com uma série de sugestões para a melhoria e 

aprimoramento do modelo, que mostrava a visão e a experiência da Petrobras sobre este tipo de 

sistema de modelagem. Além disso, foi realizada uma reunião com a Technip para discutir o 

assunto e mostrar a expectativa da Petrobras em relação a esta ferramenta. A documentação 

gerada neste evento foi: 

(...) 

A Technip passou então a usar esta ferramenta e executou estudos de cenários operacionais 

utilizando o PIMS, em cima de um caso base pré-definido, o qual tinha como objetivo atender o 

mercado de etileno e p-xileno com a exportação de diesel. Foram desenvolvidas outras cinco 

configurações, que listamos abaixo: 

(...) 

Apesar do esforço da Technip para apresentar um modelo de programação linear em PIMS, o 

resultado final ficou aquém do esperado e de certa forma incoerente, pelos seguintes motivos: 

Não há definição de propriedade das correntes, embora existam várias tabelas adicionadas ao 

modelo visando reportá-las; 

As informações disponibilizadas pelos licenciadores sobre a carga típica das unidades e a 

qualidade de saída dos produtos, não foram utilizadas na modelagem; 

Os produtos finais gerados por blends (controlados por especificações) e intermediários (carga 

de unidades com propriedades resultantes de mistura) não podem ser formulados, pois não 

possuem restrições de qualidade inseridas no modelo; 

Não há a flexibilidade para destinar correntes, dentro de certos limites, para diferentes unidades; 

O balanço de utilidades e de energia apresenta falhas; 

Não foi considerada a possibilidade de otimização do investimento. 

Consequentemente, a otimização realizada no PIMS pela Technip é limitada. O estudo da 

configuração na etapa FEL 2 se apoiou nos resultados das análises de viabilidade, dos balanços 

e demais estudos de caso realizados pela Technip, utilizando-se das planilhas de cálculo. É 

possível que não se tenha atingido um resultado otimizado, através destes estudos 

comparativos. Como consequência, temos ainda algumas incertezas quanto a severidade dos 

processos, ao dimensionamento relativos de processos, e dos investimentos. 

Recomenda-se que se faça uma modelagem da UPB, na fase inicial da etapa de FEL 3, podendo 

inclusive simular outros esquemas de processo com vistas a obter a configuração ótima do 

complexo. (grifos acrescidos). 

277. Como se observa, no que diz respeito ao principal objetivo da Fase II – definição do projeto 

conceitual –, o que se viu foi que dois anos depois de aprovada a Fase I, o Projeto UPB Comperj 

parece ter regredido. Afinal, pelo teor do relatório da própria Petrobras – utilizado como subsídio 

para aprovação da Fase II – nota-se até que a Companhia se tornou aparentemente refém da 

empresa contratada (Technip) – sem qualificação e experiência para desenvolvimento do projeto, 

pelo menos no nível de exigência da Petrobras. 

278. Em suma, sem a definição do projeto conceitual – principal produto a ser elaborado em Fase 

II –, todos os demais documentos produzidos até o encerramento da Fase II acabam por ser 

incompatíveis com o que se esperaria de um projeto aprovado no segundo portão decisório, pois se 

basearam em projeto compatível com Fase I – identificação de oportunidade – (ou até inferior, 

tendo em vista fragilidades nas definições de premissas básicas de projeto, como indica o excerto 

acima reproduzido). 
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279. Com a indefinição do projeto conceitual, um obstáculo adicional foi inserido no processo de 

formalização das parcerias estratégicas, conforme será detalhado a seguir, e que desde a origem do 

projeto era ponto tratado como fundamental para o sucesso do empreendimento. 

Indefinição de parcerias essenciais ao projeto 

280. Ora, sem um projeto conceitual bem definido, a situação se mostrava imprópria para agentes 

privados avaliarem qualquer tipo de parceria e firmarem compromisso com a Petrobras e, sem 

essas parcerias minimamente acertadas, o risco de insucesso do projeto se agravava, e todo o ônus 

do fracasso recairia – como ocorreu – sobre a Petrobras. 

281. Para se ter ideia da importância dessas parcerias estratégicas para o Comperj, até as 

utilidades seriam compartilhadas, o que significa dizer que insumos como energia, tratamento de 

água, fornecimento de vapor e de hidrogênio – fundamentais não apenas para a refinaria mas para 

as unidades petroquímicas – seriam fornecidos por um parceiro privado. A então chamada Central 

de Utilidades não foi considerada nas análises econômicas como custo de investimento, mas como 

custo operacional. O mínimo que se esperaria de gestores diligentes antes da aprovação do projeto 

conceitual em Fase II era o encerramento das negociações de parcerias com a consequente 

assunção de compromissos por agentes privados, de forma a mitigar os riscos da Companhia. Isso 

não ocorreu, conforme constou no relatório de auditoria (peça 93, p. 52-56): 

Nova decisão estratégica que merece relevo relaciona-se ao avanço do programa sem a 

definição das parcerias. São diversas as parcerias previstas para o Comperj. Desde o 

fornecimento das utilidades até as plantas de produção de petroquímicos de primeira e segunda 

geração, a concepção inicial do Complexo previa a participação de terceiros. 

Quando da aprovação do PSD FEL 3, em fev/2010, previa-se que o Comperj como um todo 

demandaria investimentos de US$ 26,87 bilhões, dos quais a Petrobras seria responsável por 

62% desse total, isto é, US$ 16,69 bilhões. A participação do capital de terceiros era essencial 

para compartilhar as necessidades de investimento e diluir os riscos associados à implantação do 

Programa. Em outras palavras, a não formalização das parcerias implicaria a necessidade de 

mais desembolsos diretos por parte da Petrobras. 

No entanto, essas parcerias jamais se consolidaram e, ainda hoje [setembro/2014], não há 

definição sobre a sua efetiva concretização. Em dez/2012, quando da reavaliação do Programa 

realizada pela área de Estratégia Corporativa (Pós-EVTE), tendo em vista a evolução das obras 

e o fracasso na consolidação das parcerias, foi informado que a necessidade de investimentos do 

Comperj passara a ser de US$ 50,4 bilhões, dos quais 85%, ou US$ 42,75 bilhões, seriam 

diretamente suportados pela Estatal (Peça 92). 

(...) 

Em 2006, antes do início da fase de elaboração do projeto básico (Fase III), o setor responsável 

pelo planejamento financeiro do Comperj já apresentava ao Comitê de Investimentos 

preocupações no sentido de se ter definido o modelo de parceria, nos seguintes termos: 

A aprovação de recursos físicos, de pessoal e financeiros, propostos para a fase FEL 3, esteja 

condicionada à definição do parceiro do empreendimento e criação da empresa que constituirá o 

Complexo, ou à criação de um mecanismo que garanta o ressarcimento desses gastos à 

Petrobras, por parte da futura empresa que constituirá o Complexo (Peça 43, p. 49). 

No entanto, ao contrário do recomendado pela área técnica e orientado pela Sistemática 

Corporativa, o projeto do Trem 1 da refinaria passou à Fase III (projeto básico) e posteriormente 

à Fase IV (execução) sem a perfeita definição das relações comerciais entre a Petrobras e os 

parceiros previstos para o empreendimento. 

(...) 

V.1.4.4 – Avanço da implantação sem a definição da Central de Utilidades 

O risco de insucesso na negociação das parcerias não se configura em uma questão em tese. O 

caso envolvendo a Central de Utilidades do Comperj é emblemático no que se refere à decisão 
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de dar início à construção fracionada, em ritmo acelerado, sem a devida maturação de projetos e 

a avaliação prévia dos riscos associados.   

De acordo com o DIP AB-CR 223/2011 (Peça 41), em meados de 2008, a Petrobras iniciou 

negociação com as empresas Mitsui & Co, Sembcorp Utilities Pte. Ltd e Utilitas Participações 

S.A., acionistas controladores da empresa denominada SMU, para o desenvolvimento de uma 

Central de Utilidades para o Comperj. Essa unidade seria responsável pelos serviços de 

fornecimento de água tratada, energia elétrica, vapor, tratamento de efluentes e geração de 

hidrogênio.   

A ideia então concebida era dispor de uma Central de Utilidades, construída e explorada por 

terceiros, que forneceria utilidades para as unidades de processo. Os custos associados a essa 

Central eram considerados, no projeto do Comperj, como despesas operacionais (Opex) e não 

como investimentos (Capex). Com isso, o investimento necessário para a construção da Central 

de Utilidades não seria a cargo da Petrobras, mas dos parceiros privados.   

Há que se expor que, caso a Central de Utilidades fizesse parte do escopo de construção do 

Trem 1 da refinaria desde o início, a viabilidade econômica dessa etapa construtiva indicaria 

índice de rentabilidade ainda mais desfavorável, o que poderia representar, inclusive, a 

inviabilidade econômica de todo o Programa Comperj. No momento da aprovação do 

Programa, em fev/2010, a construção das utilidades não integrava as necessidades de 

investimentos da Petrobras, muito embora a operação do Trem 1 de refino dependesse do 

fornecimento de tais utilidades. 

Não obstante, ainda em 2009, foi criada a estrutura de parceria societária para a implementação 

da Central de Utilidades, com participação minoritária da Petrobras (20%) e majoritária da 

SMU (80%), quando também foi celebrado um contrato de negociação de parceria. Os estudos 

de engenharia começaram a ser desenvolvidos pelas empresas Projeto de Plantas Industriais 

Ltda (PPI) e Toyo Setal Empreendimentos Ltda, em conjunto com a Petrobras.   

O contrato entre a Petrobras e a SMU estabelecia, inicialmente, o mês de setembro de 2010 

[oito meses após FEL 3] como limite para a consolidação das negociações e elaboração dos 

subsídios para a finalização dos contratos de locação e operação que representariam a Decisão 

Final de Investimento – DFI.    

O atraso no cronograma das obras do Trem 1, provocado por dificuldades em procedimentos de 

desapropriação, permitiu maior dilação do prazo de definição do formato de fornecimento das 

utilidades. Com isso, em set/2011 [um ano e oito meses após FEL 3] ainda eram desenvolvidos 

estudos que buscavam otimizar o modelo de parceria inicialmente proposto.    

No entanto, após mais de três anos de análises, não houve acordo entre as partes sobre a parceria 

a ser firmada e a Petrobras entendeu preferível, então, adotar a estratégia convencional de 

executar os projetos às suas expensas.   

A partir de então, a Central de Utilidades foi desmembrada em quatro unidades distintas, a 

CAFOR – Casa de Força, ETA – Estação de Tratamento de Água, ETE – Estação de 

Tratamento de Efluentes e a UGH – Unidade de Geração de Hidrogênio. Essas unidades de 

produção de utilidades passaram a integrar o escopo on site da Etapa I (Trem 1) do Comperj, 

deixando de ser consideradas despesas operacionais para serem itens de investimento, 

implicando aumento nos investimentos da ordem de R$ 4,9 bilhões.    

A demora na definição do formato de suprimento de utilidades foi de 39 meses e culminou na 

necessidade de a Petrobras assumir, integralmente, os custos associados a sua construção. 

(grifos acrescidos). 

282. Sobre esse tema, a Petrobras destacou, em suas manifestações, que, embora as parcerias 

ainda não estivessem formalizadas, como apontou o relatório, já haviam tratativas em andamento 

(peça 126, p. 38): 

Avançando no exame dos apontamentos contidos no Relatório de Fiscalização, é relevante 

destacar que o fato de não haver formalização de parceria no momento da criação do Programa 
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COMPERJ (fevereiro/2010) não significa que não havia tratativas com tal propósito, dentre as 

quais pode-se citar o Memorando de Entendimentos com a Bayer (novembro/2009), o Acordo 

de Sigilo com Oxiteno, empresa integrante do Grupo Ultra (dezembro/2008, válido por 24 

meses) e o Acordo de Associação com a Braskem (janeiro/2010), este último desdobramento do 

Acordo de Investimentos com a Odebrecht (janeiro/2010). Adicionalmente às ações 

enumeradas, à época da criação do Programa COMPERJ, o Sistema PETROBRAS (PESA) 

detinha o controle da Innova - empresa relevante do segmento de estirênicos e potencial 

candidata à sócia no Projeto COMPERJ. 

Destaca-se que o Acordo de Associação com a Braskem disciplinava a forma como esta iria 

participar do COMPERJ, criando o compromisso, pelo lado da Petrobras, de apresentar o 

projeto do COMPERJ à Braskem e, da outra parte, de avaliar, no prazo de 120 dias, os negócios 

assumidos, mediante diversas condições definidas (Ata D.E n° 4794, item 25 e Pauta 059, 

21/01/2010; DIP Novos Negócios 94/2009; Ata CA n° 1328, item 4 e Pauta 5, 22/01/2010 - 

anexos 27a, 27b e 27c). Apenas após esta consolidação empresarial em torno da Braskem, a 

partir dos acordos citados anteriormente, foi possível identificar com maior clareza o principal 

potencial parceiro do segmento petroquímico. 

283. Inicialmente, cumpre relatar que as negociações de parcerias ora trazidas aos autos pela 

Petrobras, datadas de jan/2010, nov/2009 e dez/2008, estavam em fase embrionária e são 

posteriores à aprovação da Fase II, que se deu em setembro de 2006. Note-se, ainda, que os 

alegados acordos de sigilo e de associação empresarial não resultaram propostas efetivas de 

parcerias. Nem mesmo o pré-acordo com a Braskem (empresa à época controlada pela Petrobras) 

prosperou. Nenhum compromisso formal e irreversível foi assumido pelas parceiras imaginadas. 

Em suma, todos os riscos do negócio foram integralmente assumidos pela Petrobras desde a Fase 

II. O resultado foi um impacto em quase US$ 10 bilhões nas necessidades de aporte de recursos 

pela Petrobras, o que contribuiu – inclusive – para a inviabilidade econômica do empreendimento. 

284. Retoma-se, por sua relevância, trecho do relatório da auditoria originária, no qual se expõe a 

criticidade de uma das parcerias previstas, relacionada às obras da Central de Utilidades: 

Há que se expor que, caso a Central de Utilidades fizesse parte do escopo de construção do 

Trem 1 da refinaria desde o início, a viabilidade econômica dessa etapa construtiva indicaria 

índice de rentabilidade ainda mais desfavorável, o que poderia representar, inclusive, a 

inviabilidade econômica de todo o Programa Comperj.  

285. Assim, com ambiente decisório adverso e sem a definição de qualquer das parcerias 

essenciais à viabilidade do projeto, o DIP AB-PQF 178/2006 propôs e a Diretoria Executiva 

decidiu aprovar a sua passagem pelo portão decisório de Fase II, amparado em análises econômicas 

que consideravam certas as parcerias. Ademais, outras falhas graves podem ser indicadas na 

referida aprovação, contrariando a necessidade de cautela demandada pelo ambiente decisório. 

Falha nas análises de riscos 

286. Passa-se a relatar os problemas identificados relacionados às análises necessárias de riscos 

para aquela fase do projeto, que foi, no relatório da auditoria originária, o enfoque principal para a 

caracterização do achado. 

287. Sobre o tema, a sistemática vigente exigia que houvesse uma análise qualitativa de riscos e, 

caso a análise econômica realizada no cenário de robustez não se mostrasse atrativa (como foi o 

caso), dever-se-ia, adicionalmente, realizar uma análise quantitativa de riscos. Assim constou no 

relatório de auditoria (peça 93, p. 43-49): 

Durante a presente auditoria, constatou-se que atos de gestão, em diversos níveis gerenciais da 

implantação do Comperj, foram adotados sem suporte em análises estruturadas de risco que 

permitissem aos gestores da Petrobras sopesar as consequências advindas de suas decisões. Em 

razão desse cenário, houve assunção desmedida de riscos por parte da Companhia, em 

desacordo com os normativos internos aplicáveis e com a literatura de referência, ocasionando 

relevantes impactos em prazos e custos no empreendimento, além de comprometer a viabilidade 

econômica do investimento. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

47 

 

(...) 

Não obstante todo o arcabouço normativo da Petrobras, não foram desenvolvidas, para o 

Comperj, análises estruturadas de riscos que amparassem as tomadas de decisão dos gestores 

responsáveis pela implantação do Programa.   

Em 2006, o Comperj, até então considerado um parque petroquímico dentro da carteira de 

investimentos da Petrobras, foi aprovado em FEL 2, dando-se início à fase de elaboração do 

projeto de engenharia básica. Até aquela ocasião, nenhuma análise estruturada de riscos havia 

sido desenvolvida, a despeito da Sistemática Corporativa já exigir, para aquele nível de 

maturidade do projeto, a identificação e análise qualitativa de riscos técnicos (Peça 34, p. 20).   

Em fev/2010, a Diretoria Executiva da Petrobras decidiu por implantar o Comperj na forma de 

programa, autorizando a construção do Trem 1 da refinaria e determinando o retorno das demais 

etapas do programa para fases anteriores de desenvolvimento. Muito embora a Sistemática 

Corporativa exigisse que, para a aprovação de FEL 3, fosse necessário desenvolver estudos que 

permitissem identificar e avaliar qualitativa e quantitativamente os riscos associados, além de 

constituir um plano de respostas adequado, nenhuma análise estruturada dos riscos do Programa 

Comperj foi conduzida à apreciação da Diretoria Executiva da Petrobras.   

Como consequência, naquela ocasião, foi aprovado o início da execução de parte do Programa 

(Trem 1) sem que fossem ponderados os riscos associados a tal decisão e os impactos atrelados 

à continuidade do investimento nos termos até então esquadrinhados. Em outras palavras, os 

gestores da Petrobras acabaram por assumir riscos não calculados, em vez de contingenciá-los 

em estratégias de planejamento, implantação e integração mais apropriadas à complexidade do 

programa e ao nível de maturidade dos projetos.   

Uma vez decidida que a implantação do Comperj seria realizada na forma de Programa, em 

fev/2010, deveriam ter sido realizados estudos de riscos que considerassem os diversos eventos 

que pudessem impactar os benefícios esperados para o programa, conforme orientam os 

normativos específicos.   

Ocorre que a primeira análise de riscos realizada para o Comperj foi desenvolvida apenas em 

ago/2012 (Peça 60), trinta meses depois da aprovação do início das obras do Trem 1, cerca de 

dois anos e meio após o início da fase de execução. Essa análise foi efetuada para que se 

pudesse estimar qual seria a data provável de partida do Trem 1 da refinaria, haja vista que, 

naquela ocasião, problemas vivenciados na construção das obras já indicavam que o prazo 

original de conclusão, set/2013, não seria atingido.  Com tal estudo, restou comprovado, 

probabilisticamente, que a conclusão das obras do Trem 1 não se daria na data originalmente 

prevista, mas apenas em dez/2016.   

Face à tamanha intempestividade na realização de análises de risco, fica claro que as decisões 

gerenciais adotadas até aquela data (ago/2012) não se respaldaram em informações consistentes 

que permitissem aos gestores confrontar os benefícios esperados com os possíveis impactos 

decorrentes dos atos de gestão. Ao se perquirir esse primeiro estudo probabilístico dos 

cronogramas do Trem 1, percebe-se que a avaliação desenvolvida pela área técnica balizou-se 

no caminho crítico das obras e indicou uma série de cuidados para evitar que eventos danosos, 

já então ocorridos, viessem a se intensificar, o que implicaria prejuízos ainda maiores à 

Petrobras.   

(...) 

Pelo que foi relatado até aqui, com base nas exigências listadas na Sistemática Corporativa de 

Projetos de Investimentos da Petrobras, complementadas pelos demais normativos da 

Companhia relacionados ao gerenciamento de riscos, verifica-se que as decisões estratégicas 

atinentes à implantação do Comperj não foram abalizadas em análises consistentes que 

permitissem ponderar os impactos atrelados à continuidade do programa nos moldes previstos. 

Isso implicou a assunção desproporcional de riscos pelos gestores envolvidos. 
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As decisões afetas ao Comperj adotadas até ago/2012, data da primeira análise de riscos 

desenvolvida para o empreendimento, não foram respaldadas em avaliações prévias dos riscos 

envolvidos. A ausência de estudos estruturados que identificassem e mensurassem os riscos 

inerentes ao Comperj pode ter contribuído para decisões gerenciais antieconômicas, por terem 

provocado a elevação das necessidades de investimento, com consequente pressão nos 

indicadores de rentabilidade do empreendimento.   

288. No que diz respeito à ausência ou insuficiência de análise de riscos, a Petrobras foi bastante 

sucinta em suas manifestações, informando que, ao contrário do indicado no relatório de auditoria, 

realizou sim as análises de risco preconizadas pela sistemática para a passagem pelo portão 

decisório de Fase II (peça 127, p. 31): 

No desenvolvimento da Fase II, em 2006, foi elaborado um Plano de Gerenciamento de Riscos, 

com o objetivo de descrever como a identificação, a análise qualitativa e quantitativa, o 

planejamento das respostas, a monitoração e o controle dos riscos seriam realizados durante as 

Fases II (Projeto Conceituai), III (Projeto Básico) e IV (execução) (Projeto de Detalhamento, 

Construção e Montagem) do empreendimento COMPERJ. 

Para a Fase II, a análise de riscos foi dividida em duas etapas e o resultado integrou o respectivo 

PSD. Na primeira etapa foi feita uma Análise Qualitativa de Riscos que consistiu em: revisão 

dos riscos identificados em Fase I e validação ou não desses riscos; identificação de novos 

riscos positivos ou negativos com a utilização das seguintes ferramentas: Lista de Riscos 

Genéricos, Brainstorming e Risk Breakdown Structure (RBS); utilização de planilha especifica 

para o COMPERJ. A segunda etapa consistiu da elaboração de uma Análise Quantitativa de 

Riscos. 

289. Analisando os argumentos e documentos apresentados, observa-se que, de fato, houve a 

realização de uma análise de risco na Fase II, tanto qualitativa quanto quantitativa. Essa análise 

encontra-se consubstanciada no Anexo 14 do relatório que subsidiou a passagem pelo portão 

decisório (evidência 20). 

290. Entretanto, deve-se destacar que a exigência da realização de análise de risco para subsidiar a 

passagem pelo segundo portão decisório não se afigura como procedimento meramente formal, 

tampouco se traduz em peça de menor importância para a tomada de decisão. Trata-se, ao 

contrário, de importante documento na formação da convicção necessária ao tomador de decisão e, 

no presente caso, não parece ter sido utilizada para esse fim, uma vez que as informações 

constantes nas análises de risco de Fase II (qualitativa e quantitativa) são incompatíveis com a 

decisão tomada de aprovar a passagem de fase naquele portão de decisão, conforme detalhado a 

seguir. 

291. A começar pela análise qualitativa de riscos, deve-se informar que o processo, de forma 

simplificada, consiste na identificação dos riscos e classificação de suas severidades a partir da 

atribuição de valores para a probabilidade de ocorrência e respectivos impactos dos riscos 

identificados. O resultado da multiplicação desses dois valores indica o que pode ser considerado o 

grau de severidade do risco. 

292. Assim, tendo identificados os riscos e estipulado suas severidades, utiliza-se tabela para 

mapear quais os riscos merecem maior atenção. Um exemplo dessas tabelas encontra-se abaixo, 

reproduzida do Plano de Gerenciamento do Risco relativo ao PSD relativo à fase III do Projeto 

Trem 1 do Comperj: 
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Figura 5 – Tabelas para classificação da severidade dos riscos 

 

Fonte: Plano de Gerenciamento do Risco (Peça 56, p. 6). 

293. A área vermelha da tabela considera como severidade alta os riscos cujo produto 

“probabilidade x impacto” resulte em valores acima de 0,11.  

294. Em relação à aprovação da Fase II, foram identificados vinte riscos com severidade alta 

(evidência 20, p. 10-28). 

295. Sem prejuízo de juntar aos presentes autos a tabela completa dos riscos identificados na Fase 

II (evidência 20), em privilégio à objetividade, serão expostos neste relatório apenas um elenco dos 

riscos que foram considerados extremamente severos pela Petrobras – severidade superior a 0,15. 

Assim, serão a seguir destacados treze riscos, acompanhados de seu respectivo grau de severidade e 

tratamento proposto pela Companhia: 

 

Quadro 2 – Riscos extremamente severos identificados pela Petrobras em FEL 2 

Risco 
Severi-

dade 
Respostas 

Engenharia 

Inconsistências de interfaces 25 

Adoção da figura do integrador 

Boa gestão sobre as atividades desse integrador 

Definição clara das atribuições e responsabilidades no 

plano de gestão do projeto 

Elaborar proposta de estrutura na SPE adequada para 

acompanhar atividades coordenadas das interfaces 

Elaborar Plano de Gerenciamento de Interfaces 

Detalhar e seguir os processos de SMPs 

Greves durante a construção 20 

Definir premissa quanto à concessão de periculosidade 

no processo de licitação 

Plano de SMS 

Estabelecer Plano de Contingência para Greves 

Transporte de equipamentos 

importados de grande porte 
16 

Desenvolvimento de Plano de Transporte de 

Equipamentos Especiais 

Articular com o Governo Federal a agilização da 

construção do anel rodoviário 

Identificação de necessidade de construções especiais 

Criar Plano de Contingência como alternativa ao atraso 

do anel rodoviário 
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Risco 
Severi-

dade 
Respostas 

Indisponibilidade de pessoal nas 

áreas de projetos 
16 

Negociação e planejamento antecipados com 

licenciadoras 

Parceria com engenharia nacional 

Gestão 

Dificuldade de estruturação 

societária e acordo de acionistas 

no empreendimento global 

(UPB + Downstream) 

25 

Agilizar a definição 

Definir cronograma para estruturação societária e 

acordo de acionistas acoplado ao projeto 

Criação urgente da SPE 

Riscos de criação de novos 

tributos e interpretação da 

legislação tributária 

20 
Sensibilizar o governo estadual para atuar como 

indutor, objetivando a viabilização do projeto 

Dificuldade na definição dos 

acordos de fornecimento de MP 

para a UPB e Downstream 

16 
Criação da SPE 

Definir regras claras nos contratos de fornecimento 

Atraso no início da implantação 

do projeto  
16 

Agilizar a negociação 

Fixar prazos factíveis 

Antecipação da aquisição de equipamentos críticos 

Antecipação da negociação dos EPCs 

SMS 

Atraso no licenciamento 

ambiental 
20 

Fechar escopo EIA de imediato 

Iniciar a contratação do EIA de imediato 

Protocolar a licença prévia na data ótima 

Considerar, no EIA, as definições do GT de Utilidades 

Conflitos de uso de água na 

região 
20 

Realizar estudo de disponibilidade hídrica para um 

cenário de 30 anos 

Validar as previsões de consumo de água 

Avaliar outras alternativas de captação de água e 

tratamento de efluentes 

Fazer estudo técnico/ econômico/ socioambiental para 

as alternativas apresentadas  

Pessoal de SMS se juntar ao GT de Utilidades para 

avaliar alternativas  

Restrição ao lançamento de 

efluentes na Baía de Guanabara 
16 

Caracterizar a situação na ocasião da instalação do 

empreendimento 

Considerar possibilidade de reuso dos efluentes da 

refinaria para evitar descartes 

Avaliar alternativas de lançamento no GT de Utilidades 

Acidentes de trabalho ou 

ambientais ou não conformidade 

durante a construção 

16 

Implantação de política de SMS para a implementação 

do projeto 

Tratamento adequado das situações indesejáveis 

Prejuízo socioeconômico para a 

região 
16 

Desenvolver plano de gestão dos impactos sociais 

Verificar necessidade de programas proativos de 

capacitação 

Influenciar o processo de ordenamento da ocupação 

humana 

Fonte: Anexo do capítulo 14 do PSD de FEL 2 (evidência 20). 

296. Esses 13 riscos, na análise do corpo técnico da própria Petrobras, à época da passagem do 

projeto por FEL 2, eram considerados como riscos extremamente severos. Assim, do ponto de vista 

da implantação de um empreendimento desse vulto e dessa complexidade, deveriam ser 

adequadamente tratados. Todavia, verifica-se que todas as respostas aos riscos compreendiam 

ações genéricas que dependiam de reanálises, estudos, avaliações e negociações externas, muitas 

das quais com agentes não gerenciáveis (agentes de outros órgãos).  
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297. Por exemplo, para o risco de engenharia: “Greves durante a construção”, cujo índice de 

severidade apontado foi 20, uma vez que a ingerência da Petrobras na probabilidade de ocorrência 

desse risco era baixa, a ação mais adequada seria no sentido de mitigar os efeitos do risco. Para 

isso, uma ação esperada seria o contingenciamento de prazo no cronograma de execução da obra, 

ou ainda a postergação da implantação de grandes empreendimentos que pudessem ser severamente 

impactados por greves geradas – ou agravadas – pelo superaquecimento do mercado. 

298. Porém, as ações previstas para esse caso foram: “definir premissa quanto à concessão de 

periculosidade no processo de licitação; plano de SMS; e estabelecer plano de contingência para 

greves”. Portanto, os gestores, para não alterar as datas de partida previstas, preferiram se imiscuir 

na relação entre empreiteiras e operários para evitar a ocorrência de greves, o que não se mostrou 

efetivo, visto o histórico do empreendimento e consequentes atrasos delas decorrentes. 

299. Outro exemplo, agora em relação a gestão, cita-se o risco identificado como: “Dificuldade de 

estruturação societária e acordo de acionistas no empreendimento global (UPB + Downstream)” 

– destaca-se que o grau de severidade deste risco foi máximo: 25 (probabilidade de ocorrência 5 e 

impacto, custo e cronograma, 5).  

300. Para esse risco, principalmente pela sua indicação de severidade, esperar-se-ia atitude 

cautelosa dos gestores, com ações eficazes no sentido de efetivamente reduzir a probabilidade de 

ocorrência – ou até mesmo eliminar o risco – já que os impactos para o empreendimento pela não 

celebração de parcerias seriam tão severos que levaria o Comperj à inviabilidade econômica. O 

projeto seguiu para a fase seguinte e a indefinição de parcerias acabou por se tornar um problema 

grave, como já era esperado pelo corpo técnico da Petrobras, e de fato contribuiu para a atual 

inviabilidade econômica do empreendimento. Não obstante, esse risco seria tratado da seguinte 

forma: Agilizar a definição; Definir cronograma para estruturação societária e acordo de acionistas 

acoplado ao projeto; e Criação urgente da SPE. Como se vê, ações que impediriam o avanço do 

projeto sem suas conclusões. 

301. Por fim, um terceiro exemplo: “Atraso no licenciamento ambiental”, índice de severidade 20. 

Novamente, a ocorrência ou não do risco não dependia exclusivamente de ações da Petrobras, 

outros agentes públicos assumem o protagonismo a respeito do licenciamento ambiental – órgãos 

ambientais federais, estaduais e municipais – os prazos para licenciamento ambiental também se 

tornaram um problema grave, como já era esperado pelo corpo técnico da Petrobras, conforme será 

relatado mais à frente. 

302. Assim, a expectativa era de que a Petrobras adotasse ações concretas para a efetiva mitigação 

da probabilidade de ocorrência, além de prever ações para mitigar os impactos, caso o risco se 

materializasse, como o contingenciamento do cronograma, mas não foi o que ocorreu, previu-se: 

“fechar escopo EIA de imediato; iniciar a contratação do EIA de imediato; protocolar a licença 

prévia na data ótima; e considerar, no EIA, as definições do GT de Utilidades”. 

303. Corrobora a necessidade de um tratamento mais adequado ao risco relativo aos prazos para o 

licenciamento ambiental o parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial, que assim deixou 

assente (evidência 21, p. 4): "elevado número de licenças ambientais, que historicamente, 

representam um fator que contribui para o atraso dos projetos". 

304. Passando aos elementos constantes da análise quantitativa dos riscos, os técnicos da 

Petrobras fizeram uma simulação utilizando o método de Monte Carlo, a fim de se conhecer as 

curvas de probabilidades para as variáveis custo e prazo. O resultado constante da simulação 

apontava que a chance de conclusão das unidades de processo no prazo previsto (julho/2013) era de 

somente 5%. A mesma análise apontava para 95% de probabilidade de conclusão das obras apenas 

12 meses após o previsto, ou seja, junho/2014. O mais grave, no entanto, foi que os gestores 

responsáveis ignoraram essas análises e mantiveram a data de partida de projeto do 

empreendimento: 1/3/2012. 

305. Segundo consta da conclusão dessa análise quantitativa de riscos realizada, a possibilidade 

de o empreendimento ser concluído no prazo previsto (2012) era de apenas 20%, o que indica baixa 
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probabilidade de sucesso do cronograma. A análise de risco expôs a situação nos seguintes termos: 

(evidência 20, p. 32): 

Utilizando o Cronograma proposto, foi executado o Software @RISK no qual foi rodado um 

simulador que identificou as atividades presentes no caminho crítico do projeto. Após essa 

identificação foram admitidos referenciais máximos e mínimos (duração em dias) para cada 

atividade. Foi executado novamente o simulador para constatar o grau de previsibilidade 

de acontecimento destas atividades tendo como resultados 20% de chance do 

empreendimento ser concluído no prazo de 2012. (grifos acrescidos) 

306. Vale registrar, a esse respeito, que a postergação da data de partida do projeto expunha, 

inclusive, a sua viabilidade econômica e, ainda assim, não foi realizada análise de sensibilidade 

para atraso na partida do projeto, mesmo diante de análise de risco apontando para a provável 

postergação da entrada em operação, face ao marco determinado (2012). 

307. A despeito disso, pode-se observar que a análise de sensibilidade do Projeto UPB Comperj 

em relação ao incremento do valor do investimento já demonstrava perda de atratividade 

econômica com um aumento inferior a 0,7% no valor total do investimento – cenário referencial. 

Note-se, então, que a viabilidade econômica do projeto era muito sensível ao aumento das 

necessidades de investimento. Ora, sabe-se que um dos efeitos comumente observados em atrasos 

de obras é justamente o aumento da necessidade de investimentos, pelas prorrogações contratuais 

com construtoras, por exemplo. Além disso, a não entrada da refinaria no prazo previsto também 

impactaria a viabilidade econômica do projeto pela postergação das receitas 

308. Suporta essa afirmativa o parecer da Estratégia (ESTRATÉGIA/API 58/2006), anexo ao DIP 

AB-PQF 178/2006, onde se afirmou que, no Cenário de Referência, “o atraso em 1 ano na entrada 

em operação é bastante impactante, reduzindo o VPL em US$ 779 milhões” (peça 40, p. 21). Caso 

esse atraso de um ano ocorresse, o empreendimento apresentaria viabilidade negativa, já que o VPL 

de referência do projeto à época que era de, somente, US$ 20 milhões. 

309. Vale registrar, também, que o parecer do Plafin (evidência 22) registrou a ausência da análise 

de sensibilidade de prazo e, pela sua importância face aos indicadores econômicos, sugeriu que 

fosse realizada para a data de partida do Projeto UPB do Comperj. Essa análise, se foi realizada, 

não foi entregue ao TCU e, mesmo que tenha sido realizada, não resultou em objeção por parte da 

Diretoria Executiva para aprovação da Fase II do projeto. 

310. Em suma, com ambiente decisório adverso, sem a definição de qualquer das parcerias 

essenciais à viabilidade do projeto e contando com análises de risco apontando claramente para a 

improbabilidade de sucesso do projeto naquele formato, os gerentes executivos propuseram a 

aprovação de fase, inclusive com a antecipação de gastos vultosos, com o objetivo de se alcançar a 

data proposta para a entrada em operação, e a Diretoria Executiva aprovou a proposta, inclusive no 

que se referiu à antecipação de gastos. 

Planejamento orientado a prazo (schedule driven) e antecipações de gastos (fast tracking) 

311. Mesmo com a baixa probabilidade de partida na data desejada, existência de severos e 

elevados riscos, histórico de extrapolação dos prazos para a realização da Fase II, 

incompatibilidade do projeto com as exigências inerentes à Fase II e demais fatos até aqui 

relatados, a data de partida considerada pela Petrobras foi mantida para 2012 devido à estratégia de 

orientação da implantação do projeto a prazo (schedule driven). 

312. A esse respeito, urge ressaltar que não se considera irregular o fato de orientar a implantação 

de um empreendimento pelo prazo, mas, se essa for a decisão, imperioso se cercar de cuidados a 

fim de garantir que o resultado será alcançado, vez que, quando se age desta forma, acaba-se por 

sacrificar procedimentos e importantes atributos do projeto, como custos totais, por exemplo. A 

esse respeito, o relatório de auditoria registrou que (peça 93, p. 49): 

A primeira decisão de cunho eminentemente estratégico que merece destaque foi a adoção de 

critérios de planejamento predominantemente orientados a prazo, traduzidos em ações de 

aceleração de cronogramas. Na implantação do Comperj, identificou-se que uma série de 
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decisões foi tomada sob a premissa de se antecipar a conclusão das obras, mas sem que tenha 

sido efetuada qualquer análise probabilística dos prazos previstos para as construções e sem que 

fossem sopesados os custos envolvidos nessa estratégia. Desse critério de planejamento, 

resultaram contratações diretas de grande vulto, sem qualquer processo licitatório, com indícios 

de antieconomicidade. 

A literatura internacional indica que, na modelagem de projetos, uma fase começa quando 

termina a outra. Quando há sobreposição entre as fases, essa prática é chamada na língua inglesa 

de "fast tracking". Nesse caso, se começa a trabalhar nas próximas fases do projeto antes do fim 

da fase corrente. Segundo o guia PMBOK, em sua quarta edição, fast tracking é definido como 

uma técnica de compressão de cronogramas, nos seguintes termos: [omissis] 

313. Nesse caso – fast tracking –, as cautelas exigíveis para se garantir que o efeito esperado 

ocorresse (antecipação da partida) seriam ainda maiores no que diz respeito à maturidade, 

experiência e riscos do projeto, principalmente no que diz respeito a prazos. 

314. Sobre essa orientação do empreendimento ao atendimento do prazo, a Petrobras se 

manifestou no sentido de sustentar que “as decisões que foram tomadas tinham como base a 

análise das informações e cronogramas disponíveis à época. O intuito não era de antecipar a obra, 

mas sim cumprir os prazos aprovados, de modo a não impactar nos resultados esperados” (peça 

127, p. 17). 

315. A informação prestada, entretanto, não se coaduna com os fatos apurados. Como 

detalhadamente relatado neste tópico, a data de partida do empreendimento foi definida e, 

posteriormente, em uma análise de risco quantitativa, apurou-se a possibilidade de 20% de o 

empreendimento entrar em operação na data definida. 

316. Analisando o conjunto de documentos disponíveis, verifica-se que caso se utilizasse, nas 

análises de viabilidade, a data mais provável para a partida do projeto, a frágil atratividade 

econômica do investimento deixaria de existir (ao final da Fase II, no cenário de referência, o VPL 

do projeto era de somente R$ 20 milhões, valor que conduzia a um índice de lucratividade de 

apenas 0,01 em relação ao investimento atualizado – VPL/IA – evidência 19, p. 127), o que restaria 

demonstrado caso tivesse sido incluída a análise de sensibilidade para a data de partida, 

explicitamente recomendada pelo parecer do Plafin – documento integrante do PSD. 

317. Cumpre ainda destacar o descrito no Anexo 5.1 do relatório da Comissão Interna de 

Apuração (CIA) do Comperj (evidência 23), no qual fica evidente o direcionamento a prazo do 

projeto. O documento relata que a Technip Italy, empresa responsável pelo projeto conceitual, 

previu o prazo de partida para 2014. Entretanto, o prazo foi reduzido para dezembro de 2012 por 

determinação do ex-diretor de Abastecimento, Sr. Paulo Roberto Costa. Dessa forma, “ao tomar 

conhecimento da redução do prazo, a Technip teria noticiado que o marco estabelecido pelo ex-

diretor, em seu entendimento, não poderia ser atendido” (evidência 23, p. 15): 

Em reunião com a Technip esta caracterizou que o prazo adequado para a implantação do 

COMPERJ seria 2014, mas o ex-Diretor impôs prazo de 12/12/2012, ao que a Technip declarou 

que isso não era possível. O declarante relata que concordava com o prazo de 2014. A partir 

desta imposição do ex-Diretor Paulo Roberto, a Engenharia trabalhou o cronograma para 2012. 

Relata que não era registrado, mas que comentavam com o ex-Diretor que prazo de 2012 não 

era viável. Comentou que (...) há um estudo de análise de risco de prazo para o COMPERJ, 

preparado pela PETROBRAS, que demonstra: em função da desconfiança com a exequibilidade 

fizeram uma análise de risco que apontava para 65% de não se alcançar a data de 12/12/2012. 

Existe relatório sobre a questão (FEL I para FEL II e FEL II para FEL III). Esta análise foi feita 

em três dias de seminário onde havia um grupo multidisciplinar com pessoas especializadas de 

cada área. Este percentual foi aumentado ao longo do tempo. Mesmo assim, continuaram 

rodando o EVTE com a data de partida para 12/12/2012. 

318. Corrobora com o descrito anteriormente, um Termo de Declaração constante do relatório 

CIA Comperj, no qual o declarante “comenta que a data de partida do COMPERJ era 12/12/2012 e 
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o planejamento integrado identificava claramente que não havia a menor chance de se cumprir esta 

data, pois não havia nada avançado de infraestrutura” (evidência 24, p. 2).    

319. Contrariando toda a necessidade de cautela até aqui narrada, em relação à aprovação de Fase 

II, o DIP AB-PQF 178/2006 propôs não só a aprovação, mas para fazer frente à data definida 

(schedule driven) para a partida do projeto, antecipar gastos no montante de US$ 197 milhões (fast 

tracking), nos seguintes termos (evidência 12): 

17. Buscando atender ao prazo de março/2012, previsto para a partida do empreendimento, o 

planejamento do empreendimento considera que sua estratégia contemple a antecipação, durante 

a etapa de FEL 3, das seguintes atividades da etapa de Implantação: 

(...) 

21. Em face do exposto, submete-se o assunto a consideração de V.Sa. solicitando que, em 

estando de acordo, encaminhe, para apreciação da Diretoria Executiva as seguintes proposições: 

21.1 Aprovar a etapa de FEL 2 do COMPERJ; 

(...) 

21.3 Autorizar a estratégia de antecipação para a etapa de Fel 3, da contratação dos serviços 

relativos a obras de infra-estrutura, terraplenagem, sistema provisório de interligação com rede 

elétrica, rodovias externas, mediante autorização na época própria, de acordo com os limites de 

competência vigentes, a um custo total de US$ 157 milhões, conforme item 17.1 deste DIP; 

21.4 Autorizar a estratégia de antecipação das licitações para contratação de serviços e 

equipamentos críticos previstos no Plano de Contratação da unidades, quais sejam, vasos da 

Unidade de Coqueamento Retardado, Reatores de HCC e HDTs, Compressores e Turbinas  do  

HCC e HDTs, Compressores e Blower da PFCC, Compressores de Refrigeração do PFCC, 

Turbo-expansores do PFCC, Compressores e Turbinas de carga e refrigeração do Steam 

Cracker, Caldeiras, Turbo-geradores, Turbinas, Esferas de GLP, no valor estimado de US$ 40 

milhões, mediante autorização, na época própria, de acordo com os limites de competência 

vigentes; 

320. A Diretoria Executiva, ciente de tudo o que se narrou até o presente ponto em relação à 

aprovação da Fase II, também no intuito de não prejudicar o marco temporal estabelecido para a 

partida do complexo industrial, acolheu na íntegra o conteúdo levado à apreciação pela Diretoria de 

Abastecimento, o que acabou resultando em aquisições sem a maturidade adequada dos projetos, 

conforme detalhado no relatório de auditoria (peça 93, p. 51-52). 

O resultado da antecipação das licitações, sem a devida maturação dos projetos e sem a 

ponderação prévia dos riscos envolvidos, foi que algumas contratações acabaram se tornando 

inúteis, como aconteceu com a aquisição antecipada de equipamentos para a Unidade de 

Hidrotratamento de Nafta – HDT-N.  

(...) 

Outras antecipações de contratos também sugerem prejuízos à Petrobras, como no caso da 

aquisição de equipamentos para a Unidade de Craqueamento Catalítico Petroquímico – PFCC. 

Para essa unidade, que também deixou de integrar o projeto conceitual do Comperj com o 

redesenho do Complexo, igualmente foram antecipadas as aquisições de alguns equipamentos, 

como compressores, blower, turbo expansores e compressores de refrigeração (Peça 40, p. 4).  

Os custos envolvidos nas aquisições e a destinação ulteriormente dada pela Petrobras aos 

equipamentos do PFCC não foram objeto de aprofundamento nesta auditoria, mas certamente 

demandam esclarecimentos por parte da Petrobras.   

Face ao exposto, conclui - se que a antecipação de contratos para o Comperj pressupunha 

melhor nível de maturidade dos projetos e avaliação prévia dos riscos associados a tal estratégia. 

Com a evolução do Programa, alguns equipamentos adquiridos para o empreendimento 

mostraram-se desnecessários às novas necessidades do Complexo e, até o fechamento da 

presente fiscalização, ainda não possuíam destinação adequada para a Petrobras.   



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

55 

 

321. Sobre esse apontamento constante do relatório de auditoria, a Petrobras apresentou 

justificativas pontuais a respeito das duas unidades explicitamente citadas: HDT-N e PFCC. 

322. Sobre a HDT-N, o argumento foi de que devido à restrição orçamentária, analisou-se a 

viabilidade do cancelamento da referida unidade. Concluiu-se, então pela possibilidade de 

cancelamento, “aproveitando suas folgas, principalmente na unidade de HCC, decorrente da 

revisão de seu modo de operação máximo de nafta para máximo diesel”. 

323. Esses elementos trazidos servem como um reconhecimento do atropelo de fases na 

implantação do projeto. Ora, cumpre, uma vez mais, registrar que a Fase II é aquela prevista pela 

metodologia para se definir o projeto conceitual de forma que, difícil reconhecer como normal uma 

“otimização” que utilize folga capaz de eliminar uma unidade de processo. 

324. Sobre a PFCC, a Petrobras se restringiu a apontar como equívoco a afirmativa do relatório de 

auditoria de que teriam sido adquiridos equipamentos para aquela unidade, concluindo por não ser 

possível falar em prejuízo a esse título. 

325. Ocorre que a metodologia de gerenciamento de projetos, desde que seguida de forma 

adequada, minimiza as chances de desperdício de recursos escassos (tempo e dinheiro) com o 

avanço de projetos que não se mostrem viáveis no futuro, técnica ou economicamente. Assim, dar 

prosseguimento à Fase III sem a definição precisa do projeto conceitual, obviamente resulta em 

dispêndio desnecessário de recursos com atividades que não deveriam integrar aquelas etapas. 

Assim, ainda que não se tenha feito aquisição de equipamentos específicos para a unidade PFCC, a 

sua exclusão do escopo do projeto, em momento tardio, configura, sim, prejuízo à correta evolução 

do projeto e à Companhia. 

326. Portanto, resta caracterizado que a antecipação de gastos autorizada imprimiu 

irreversibilidade antecipada da decisão de implantar o Comperj. Por esse motivo, a antecipação de 

contratações é uma ação excepcional, que só se adota em situações muito peculiares, cujo 

pressuposto lógico é permitir a partida antecipada do empreendimento e a consequente antecipação 

de seus resultados operacionais. 

327. Essa possibilidade se mostra interessante desde que atendidos dois requisitos: (i) se as 

análises de risco de cronograma apontarem para a oportunidade de antecipação de etapas; e (ii) se 

as aquisições antecipadas se mostrarem potencialmente utilizáveis em outros projetos, no caso de 

insucesso.  

328. Como se viu pelo exposto, não foi o que ocorreu no caso do Comperj. Não apenas os 

cronogramas de partida eram estatisticamente infactíveis, como não houve demonstração de que os 

insumos antecipados poderiam ser aproveitados em outros empreendimentos.  

329. Em face de ser o portão de decisão da Fase III a derradeira oportunidade de se aprimorar um 

projeto de investimento ou até mesmo de se desistir dele, de acordo com a sistemática, a 

antecipação de gastos aprovada na passagem da Fase II tornou por fulminar a possibilidade de 

rever a decisão de investir no Comperj – pelo menos sem o desperdício de vultosos recursos –, 

comprometendo a metodologia propugnada pela Petrobras para implantar seus projetos de 

investimento. 

330. Recapitulando, a aprovação da Fase II do Projeto UPB do Comperj foi tomada no seguinte 

cenário: ambiente decisório adverso; sem a definição de qualquer das parcerias essenciais à 

viabilidade do projeto; contando com análises de risco que apontavam claramente para a 

improbabilidade de sucesso do projeto naquele formato; e adotando uma estratégia de orientação a 

prazo diante de um cronograma praticamente inviável, inclusive com antecipação de gastos. 

331. Afora todo esse cenário, urge registrar que a definição e caracterização da área física de 

instalação do empreendimento – requisito da Fase II pela Sistemática vigente (evidência 17, p. 17) 

– não foi suportada por estudos técnicos, é o que se detalha no próximo tópico. 

Definição da localização do empreendimento não suportada por estudos técnicos 
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332. Como dito, a definição do local de implantação do projeto é, pela sistemática da Petrobras, 

requisito de Fase II. A lógica dessa imposição assenta na necessidade de se passar à Fase III 

(desenvolvimento do projeto básico) com a segurança necessária para se realizar os dispêndios com 

a elaboração e detalhamento dos projetos (até então conceituais), visto que, para essa tarefa, faz-se 

necessário estudos do solo, das disponibilidades de matérias primas, infraestrutura disponível e a 

ser implementada, mitigação de impactos ambientais e outros aspectos relativos ao 

desenvolvimento do projeto básico. 

333. A localização do Comperj foi definida, em momento que antecedeu a aprovação da Fase II 

do Projeto UPB do Comperj, por meio de deliberação da Diretoria Executiva, consubstanciada na 

Ata 4.576/2006, pauta 320, de 28/3/2006 (evidência 25), quando se elegeu o município de Itaboraí 

para sediar o Comperj. Considera-se, contudo, que a passagem pelo segundo portão decisório do 

projeto ora em estudo – por se tratar de decisão prevista na sistemática de aprovação de fase, cujo 

requisito se apresentava necessário – serviu para referendar aquela decisão tomada, implicando nos 

efeitos da definição da localização no âmbito do prosseguimento do projeto para sua fase de 

elaboração de projeto básico, imprimindo caráter de irreversibilidade – ao menos a título de 

dispêndios – à decisão. 

334. Assim, à época da aprovação da Fase II, já se havia definido a localização do 

empreendimento – conforme exigido. Entretanto, como se apresenta neste tópico, a Petrobras não 

consegue comprovar que a definição, de extrema importância para o projeto em estudo – e demais 

projetos vinculados ao que se tornou o Programa Comperj –, tenha se fundamentado em análises 

técnicas robustas. 

335. Na passagem do projeto UPB do Comperj pelo primeiro portão decisório, ocorrida em julho 

de 2004, previa-se como localização preliminar para sediar o empreendimento a região de 

Itaguaí/RJ (na Fase I de implantação a Sistemática exige apenas a indicação de localização 

preliminar). Diversas características favoráveis à implantação do empreendimento naquela 

localização foram ressaltadas à época (evidência 26, p. 11-14): 

Micro Localização 

A localização do Complexo Petroquímico Integrado proposto, no município de Itaguaí, situado 

no estado do Rio de Janeiro, permite a utilização otimizada da infra-estrutura existente: 

ferrovias, Porto de Sepetiba, anel rodoviário, terminais de petróleo e derivados 

(TURGUÁ/TEBIG), malha dutoviária (...) 

336. Em fevereiro de 2005, a Petrobras decidiu constituir grupo de trabalho específico para 

“estudo da localização da Unidade de Petroquímicos Básicos – UPB e Unidades Petroquímicas 

Associadas” (evidência 27) – obras do Comperj. Como resultado desse trabalho, em novembro de 

2005 – cerca de dez meses de estudos – foi finalizado o relatório (evidência 28). 

337. O referido relatório, constituído por setenta páginas e seis anexos, ao rejeitar a opção 

preliminar – Itaguaí – por motivos ambientais, analisou três novas opções de localização 

(sítio/porto): Guriri/Açu; Travessão/Açu; e Travessão/Buena. Ao final, após explicitar as 

conclusões técnicas a que chegou o trabalho (evidência 28, p. 71), o grupo recomendou o seguinte 

(evidência 28, p. 72): 

RECOMENDAÇÕES 

Considerando o exposto, o Grupo de Trabalho: 

a) não recomenda a escolha de Itaguaí; e 

b) indica a localização do site em Travessão e do porto em Açu. (grifos acrescidos). 

338. Registre-se, por relevante, que no período compreendido entre o final do relatório do GT 

mencionado (novembro de 2005) até a data de definição da área de implantação do Comperj 

(março de 2006), foram elaborados estudos pela Fundespa – Fundação de Estudos e Pesquisas 

Aquáticas, a respeito de avaliação de segurança, meio ambiente e saúde das localidades com 
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potencial de sediar novos empreendimentos da Petrobras (evidências 29, 30 e 31). Nestes 

documentos é que se encontram as primeiras menções a Itaboraí como possível sede do Comperj. 

339. Eis que, em 28 de março de 2006, documento levado à Diretoria Executiva sugeriu “aprovar 

a localização do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ nos municípios de 

Itaboraí e São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro”. As justificativas técnicas, que não 

completam sequer uma única página do documento, foram as seguintes (evidência 32, p. 2): 

JUSTIFICATIVA 

5. Itaboraí e São Gonçalo destacaram-se por disporem de infra-estrutura logística, como a 

proximidade do porto de Itaguaí, dos terminais de Angra dos Reis, Ilha D`Agua e Ilha Redonda 

e sinergias com outros empreendimentos como a Refinaria Duque de Caxias e indústrias 

petroquímicas, além da proximidade com o Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES, 

redundando esta escolha como a de menor investimento total. 

6. A avaliação ambiental contemplou, entre outros parâmetros, a viabilidade atmosférica, a 

biodiversidade e áreas de proteção, o suprimento de água e o descarte de efluentes, a segurança 

das instalações, a saúde e a capacidade de atendimento à população. As restrições identificadas 

não inviabilizam a instalação do empreendimento no local. 

7. A avaliação sócio-econômica contemplou, dentre outros parâmetros os aspectos de 

zoneamento, o uso e a ocupação do solo, os impactos sócio-ambientais e os riscos, considerando 

a presença de núcleos urbanos a cerca de 5 km.  

8. A estrutura fundiária, composta de sítios e fazendas com predominância de pastagens de 

baixo aproveitamento, também foi observada nos estudos, bem como o número de habitantes na 

zona de influência, considerando os municípios de Magé, São Gonçalo e Cachoeira de Macacu, 

com cerca de 1,3 milhão de habitantes, que serão fornecedores de mão de obra e beneficiados 

pela implantação do projeto. 

9. Além disso, a existência de espaço para expansão futura também foi uma das condicionantes 

para a escolha do local, uma vez que o Complexo Petroquímico deverá começar a produzir em 

2012, com possibilidade de ampliação em dez anos. 

340. Anexo ao documento que sugeriu a definição de Itaboraí como área para sediar o Comperj, 

constou uma apresentação contendo 24 slides (evidência 33), em que, com pouca profundidade 

técnica e nenhum detalhamento de dados, aponta Itaboraí como melhor localização, dentre as 

estudadas. 

341. Ocorre que, documento aparentemente utilizado como matéria-prima para a elaboração do 

anexo que foi submetido à apreciação da Diretoria Executiva indicando a opção por Itaboraí, 

apresenta o Município de Travessão como a opção com maior retorno econômico (maior VPL). 

Ressaltando que não foram localizados a memória de cálculo ou estudo que tenham concluído por 

esses resultados, entende-se relevante apresentá-los: 

Figura 3 – Comparativo de resultados econômicos para as opções de localização do Comperj 

 

Fonte: Apresentação Petrobras relativa à definição da localização do Comperj (evidência 34, p. 35). 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

58 

 

  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

59 

 

 

342. Observa-se que não foi fornecida a respectiva memória de cálculo dos resultados econômicos 

apresentados. No afã de identificar as reais causas e justificativas para a definição da localização do 

empreendimento em Itaboraí, foram solicitados, no âmbito de inspeção, as trocas de mensagens 

referidas no PSD de FEL 2 (evidência 19, p. 338). Ocorre que o interlocutor designado pela 

Petrobras para atender a equipe do TCU respondeu que a documentação não foi localizada 

(evidência 35, p.1). 

343. Aprofundando ainda mais nos eventuais elementos e estudos técnicos que dariam suporte à 

definição da localização do empreendimento, verificou-se que no âmbito da Comissão Interna de 

Apuração criada pelo DIP DABAST 70/2014, fez-se menção a suposta conclusão, de algum grupo 

de trabalho, em que se teria apontado Itaboraí como a melhor opção para implantação do complexo 

(evidência 36, p. 1): 

No primeiro momento seria implantado em Itaguaí, pois a Petrobras já possuía um terreno 

desapropriado naquele local há 15 anos. Ao trabalhar as análises e alternativas, acabaram 

verificando que o Polo Petroquímico não daria na metragem daquele terreno e que também não 

daria para ter uma refinaria. Daí iniciou-se a busca por nova localização. Relata que 

naturalmente ocorrem influências políticas. Houve grupo de trabalho para estudar a localização 

para o Polo Petroquímico. Criaram metodologia para análise técnico econômica do Norte 

Fluminense, Leste e Baia de Guanabara. Nesta região do Leste da Baía de Guanabara houve a 

questão da prefeita de São Gonçalo tentando que a refinaria ficasse naquele Município, mas não 

daria por ter terreno rochoso. Comenta que a Sra. Maria das Graças Foster, na época Gerente 

Executiva da Área Petroquímica do Abastecimento e Presidente da Petroquisa sugeriu que o 

grupo de trabalho olhasse com mais detalhe a região de Itaboraí, por ter feito uma vista aérea da 

região. O grupo chegou à conclusão de que seria melhor em Itaboraí. 

344. Assim, ainda na busca de se obter maiores informações a respeito das justificativas técnicas 

que teriam subsidiado a definição da localização do Comperj, foram solicitadas cópias de 

correspondências trocadas entre novembro de 2005 e março de 2006, que tivessem relação com a 

implantação do Comperj, com participação dos seguintes funcionários (como remetente ou 

destinatário) envolvidos no processo que se definiu a localização: Maria das Graças Silva Foster, 

Paulo Roberto Costa, Venina Velosa da Fonseca e Roberto Hasselmann de Figueiredo. 

345. Em resposta, foram encaminhados diversos arquivos, dentre os quais merece destaque a 

mensagem do Sr. Pedro Wongtschowski – da empresa Oxiteno – para o Sr. Paulo Roberto Costa – 

então Diretor de Abastecimento da Petrobras –, em que se mencionou a realização de uma 

“produtiva reunião” no dia anterior e apresentou proposta para avançar no assunto relacionado à 

localização da UPB (evidência 37). 

Caro Paulo: 

Para avançarmos no encaminhamento da questão da localização da UPB, nos termos de nossa 

produtiva reunião de ontem, anexo para sua consideração uma proposta de tratamento do 

assunto. 

Fico à sua disposição. 

Abraço 

Pedro Wongtschowski 

346. Dessa forma, para aprofundar nas análises, decidiu-se requisitar, novamente, documentos 

relativos à definição da localização do Comperj, referindo-se expressamente a essa troca de 

mensagens (evidência 38, p. 1). 

347. Em resposta, o interlocutor designado registrou que toda a informação disponível relativa à 

definição da área que sediaria o Comperj já havia sido encaminhada, não havendo, então, novos 

documentos a encaminhar (evidência 39, p. 2): 
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Item “iii”: Foi enviado, via carta AB-PGI/COMPERJ/PG 03/2015, a cópia da documentação 

referente à avaliação de possíveis localizações para o Comperj realizada entre 2005 e 2006, não 

tendo sido localizados documentos adicionais aos já enviados na referida carta resposta. 

348. Portanto, diante da não apresentação de estudos que amparassem de forma segura a definição 

da região de Itaboraí como melhor opção para o Comperj mesmo com insistentes tentativas, no 

âmbito da presente fiscalização, considera-se que, embora a localização do empreendimento 

estivesse definida no momento da aprovação da Fase II, ela não era compatível com as exigências e 

com a fase do projeto, visto que não fundamentada em necessárias e robustas análises técnicas. 

349. Essa conclusão resta reforçada por outro depoimento colhido no âmbito de referida Comissão 

Interna de Apuração (evidência 40, p. 2): 

Questionado sobre o maior problema do Comperj, na opinião do depoente, comenta que seria a 

escolha do local e que talvez não seja o mais adequado para a construção de um complexo 

petroquímico. Comenta sobre estudos que mostravam outras alternativas e o que informavam 

era que a escolha por Itaboraí foi por possibilidade de expansão de área. 

350. Em suma, a definição da localização do Comperj no município de Itaboraí não teve 

embasamento técnico suficiente para sua escolha, além disso, existia outra localidade (Travessão) 

que, aparentemente – visto que a Petrobras não forneceu todos os documentos solicitados –, 

apresentava resultados econômicos mais favoráveis ao projeto. Essa negligência na escolha da 

localidade, aliada às outras falhas já destacadas (indefinição do projeto conceitual, indefinição de 

parcerias essenciais ao projeto, falha nas análises de riscos e planejamento orientado a prazo e 

antecipações de gastos sem as cautelas necessárias) demonstram os altos riscos assumidos pelos 

gerentes da Petrobras quando se aprovou a passagem do Projeto UPB do Comperj pelo portão 

decisório de Fase II. 

351. Por fim, ainda no âmbito de demonstrar a inadequação da passagem do Projeto UPB do 

Comperj pelo segundo portão decisório, cumpre registrar outros requisitos da sistemática – também 

importantes – desrespeitado pelo DIP que propôs a aprovação e pela DE, ao aprovar a passagem de 

fase. 

Descumprimento de outros requisitos da sistemática 

352. Finalizando a análise dos itens exigidos pela sistemática que foram negligenciados na 

aprovação da Fase II do Projeto UPB do Comperj, também merece destaque o não atendimento à 

exigência de solicitação de licenças ambientais. A respeito de falhas no licenciamento ambiental, 

assim o relatório de auditoria registrou (peça 93, p. 62-66): 

Ao se avaliar os atos de gestão envolvendo as obras do Trem 1 da refinaria do Comperj, 

percebe-se que as decisões envolvendo as licenças ambientais e as desapropriações necessárias 

tiveram significativo impacto no desenrolar das construções, e provocaram relevantes atrasos no 

cronograma de partida do empreendimento. 

As questões relacionadas a licenciamento ambiental e desapropriações já eram explícitas como 

riscos desde as etapas inicias de desenvolvimento do projeto, como ilustra, por exemplo, o 

parecer da Estratégia Corporativa e Desempenho Empresarial, integrante do PSD FEL 2, 

emitido em ago/2006:  

‘Para a implementação do Projeto dentro do prazo previsto deve-se levar em consideração a 

obtenção de um elevado número de licenças ambientais, que historicamente, representam um 

fator que contribui para o atraso dos projetos (Peça 40, p. 19)’ 

Analogamente, em apresentação do comitê de investimentos da Petrobras a respeito do 

Comperj, elaborada também em 2006, a complexidade do licenciamento ambiental novamente 

foi ressaltada como risco do empreendimento (Peça 43, p. 43). 

(...) 

Ao perquirir a forma como as atividades de licenciamento e desapropriação tiveram seu prazo 

delimitado, evidenciou-se que a Petrobras valeu-se de informações advindas de outras 
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construções da Companhia, em especial de obras de faixas de dutos. Nenhum estudo 

probabilístico sobre a confiabilidade dos dados herdados de outros projetos foi desenvolvido e 

não parece ter havido consideração específica sobre peculiaridades ínsitas ao Comperj.   

353. Em resposta a essa constatação do relatório de auditoria, a Petrobras se limitou a informar 

que os argumentos tendentes a elidir a questão teriam sido apresentados no âmbito do TC 

006.283/2013-6, que cuida de problemas relacionados à logística de transporte de equipamentos 

críticos, denominados ultra heavy over size – UHOS – adquiridos diretamente pela Petrobras para 

fornecimento às contratadas para executar as obras das unidades de processo. 

354. Paralelamente à discussão travada no âmbito do processo mencionado, que trata de um caso 

específico, registra-se que o planejamento e o progresso relacionado ao processo de licenciamento 

ambiental do complexo não atendeu aos requisitos da sistemática. Para a passagem pelo segundo 

portão decisório, por não ter condição de cumprir o exigido, o relatório que suportou a aprovação 

de fase destacou ter elaborado dois diferentes planos de licenciamento (evidência 19, p. 204): 

O início do processo de licenciamento ambiental depende da aprovação pela Câmara Municipal 

de Itaboraí de seu Plano Diretor. De acordo com o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), este 

processo deverá estar encerrado em outubro de 2006. Nessa ocasião, caso a área desapropriável 

tenha recebido a denominação de Zona Estritamente Industrial – ZEI, será realizado o protocolo 

de Licença Prévia, de acordo com a estratégia que se apresentar mais favorável ao cumprimento 

dos prazos do projeto. 

Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí adequou a 

proposta do Plano Diretor Municipal de modo a prever a desapropriação da totalidade do site 

como ZEI. A perspectiva é que a proposta seja aprovada pela Câmara de Vereadores, sem 

alteração. 

Para dar conformidade a este relatório de FEL 2, foram elaborados dois diferentes Planos 

de Licenciamento, Anexo 10.1-1, abrangendo em detalhe os pré-requisitos e os caminhos 

formais do licenciamento do COMPERJ, seja qual for o resultado das negociações com a 

FEEMA no âmbito do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Estadual 39.105/06. (grifos 

acrescidos). 

355. Como se vê, a questão relativa ao licenciamento ambiental já se apresentava como um 

obstáculo maior do que o comumente enfrentado por empreendimentos desse porte, afinal, as 

tratativas ambientais ainda estavam muito incipientes na passagem pelo segundo portão decisório e, 

mesmo assim, decidiu-se por dar continuidade ao projeto – repise-se, com prazos desafiadores, 

baixa atratividade econômica e ausência de análise de sensibilidade para a data de partida. 

356. Além de todas essas exigências técnicas não cumpridas, vale o registro de formalidade 

desprezada na aprovação da Fase II do projeto. Consta na versão vigente da sistemática (Revisão 3 

– evidência 17, p. 17): “O conjunto de requisitos acima descrito deverá ser verificado por grupo 

específico, atuando como suporte à decisão de aprovação para a fase seguinte, Fase III – Projeto 

Básico.” (grifo acrescido) 

357. Quando solicitada a documentação referente a esse check-list, a Petrobras informou que, por 

não ser considerado um “entregável”, não constou oficialmente do processo decisório (evidência 

41, p. 2-3): 

O check-list presente na Revisão 4 da Sistemática não é um entregável, não havendo, portanto, 

registro deste documento para qualquer projeto da Companhia. Este check-list tinha por objetivo 

sumarizar alguma das principais variáveis a serem verificadas na avaliação dos projetos. Nas 

revisões anteriores e posteriores da Sistemática este check-list não existe. As metodologias, 

premissas e demais exigências do check-list já se encontram identificadas ao longo dos 

capítulos da Sistemática e do Manual de Análise Econômica, e podem ser depreendidas dos 

"entregáveis" do projeto (pareceres, relatórios, avaliação econômica, dentre outros). 
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358. Primeiro ponto, quanto à informação trazida, é que na sistemática vigente ao final da Fase II 

do projeto em análise (Revisão 3) também continha tal exigência, conforme transcrito. Portanto, 

não foi somente a Revisão 4. 

359. Quanto a não ser um “entregável”, deve-se registrar que todos os atos administrativos devem 

ser registrados em forma própria – ver Lei 9.784/1998 – e, ainda que não tenha sido, deveria, o tal 

“grupo específico”, possuir algum registro, ainda que fosse de sua designação. Se assim não 

ocorreu, não se sabe como tal conferência poderia ter sido utilizada como “suporte à decisão”, 

conforme exigido. 

360. Assim, finda-se a análise relativa à ora considerada inadequação da decisão de aprovação de 

Fase II do Projeto UPB do Comperj pela DE, proposta pela área de abastecimento. Diante dos fatos 

narrados, separados em sete tópicos (ambiente decisório, indefinição do projeto conceitual, 

indefinição de parcerias essenciais ao projeto, falha nas análises de riscos, planejamento orientado 

à prazo e antecipações de gastos, definição da localização do empreendimento não suportada por 

estudos técnicos e descumprimento de outros requisitos da sistemática), apresenta-se a conclusão a 

seguir: 

Conclusão 

361. Ao se afastarem da sistemática própria na passagem pelo portão decisório de Fase II do 

Projeto UPB do Comperj, os gestores da Petrobras acabaram agindo num campo em que se 

caracterizou a tomada de decisão não informada (por não possuir todos os dados exigidos) e não 

refletida, vez que mesmo os dados incompletos disponíveis indicavam pela inconsistência do 

Projeto UPB do Comperj. 

362. Dessa forma, considera-se inadequada a aprovação da proposta contida no DIP 178/2006 de 

passagem da Fase II para Fase III do Projeto UPB do Comperj (PSD de Fase II), com antecipação 

de gastos pela Diretoria Executiva, nos termos da Ata 4.604, de 6/9/2006, pauta 892 (evidência 11, 

p. 16-17), em virtude das falhas a seguir reiteradas: ambiente decisório adverso, indefinição do 

projeto conceitual, indefinição de qualquer das parcerias essenciais à viabilidade do projeto, 

análises de risco que apontavam claramente para a improbabilidade de sucesso do projeto naquele 

formato, adoção de uma estratégia de orientação a prazo (schedule driven) diante de um 

cronograma praticamente inviável e definição da localização do empreendimento sem 

embasamento em documentos técnicos, além da indefinição de uma estratégia de licenciamento 

ambiental e ausência de um check list. Tais falhas demonstram que a decisão foi adotada em 

descumprimento a Sistemática da Petrobras e em afronta às exigências da Lei 6.404/1976, em 

especial o dever de tomar decisões informadas e refletidas.  

IV.2.2. Aprovação de Fase III 

363. A passagem do Projeto Trem 1 do Comperj pelo terceiro portão decisório estipulado pela 

sistemática foi efetivada por meio de deliberação da Diretoria Executiva, conforme Ata 4.797, 

pauta 104, de 26/2/2010 (evidência 42), subsidiada em proposta apresentada pela área de 

abastecimento da Companhia por meio do DIP AB-PQ 02/2010 (evidência 1). No presente 

trabalho, a decisão foi considerada como inadequada, bem como o DIP que a suportou, porque os 

elementos apresentados pela Petrobras não lograram êxito em comprovar ter sido decisão 

informada e refletida, exigência da Lei das S.A., conforme se detalha em seguida, a começar pela 

apresentação do que ora se denomina ambiente decisório. 

Ambiente Decisório 

364. Antes de adentrar às análises eminentemente técnicas a respeito da decisão ora considerada 

inadequada, cumpre, assim como realizado na análise relativa à aprovação do PSD de Fase II, 

apresentar o ambiente decisório em que ela se inseriu. O que se pretende é demonstrar que as 

circunstâncias de contorno da decisão de aprovação da Fase III do projeto levado adiante também 

demandariam uma gestão cautelosa, ao contrário do otimismo que a cercou. 

365. Em setembro de 2006, depois de aprovada a Fase II, teve início a Fase III do Projeto UPB do 

Comperj. À época, a previsão de conclusão da Fase III era setembro de 2008 e o custo aprovado foi 
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de US$ 525 milhões, além de autorização para gastos de US$ 197 milhões relativos a antecipações 

da Fase IV. A aprovação de Fase II indicou, ainda, a previsão para entrada em operação completa 

da UPB do Comperj para fevereiro de 2013 – início de operação em janeiro de 2012 – e o montante 

total de investimento, para o Complexo, de US$ 8,4 bilhões. O histórico de não atendimento de 

custos e prazos, então, repetiu o verificado na Fase II, conforme se observa na figura seguinte: 

Figura 6 – Evolução do empreendimento Comperj – FEL 3  

 

366. Como se observa, a passagem pelo portão de decisão da Fase III ocorreu somente em 

fevereiro de 2010, duração de aproximadamente três anos e meio (incompatível com a “pressa” da 

Petrobras – projeto “schedule driven”) e tendo sido gasto o montante de US$ 1,16 bilhão, 

superando o estimado na Fase II em mais de 60%. Registre-se que o projeto que restou aprovado 

em Fase III não era mais aquele aprovado em Fase II, mas dele derivado. 

367. O projeto, que teve sua Fase II aprovada em setembro de 2006, foi sensivelmente alterado. 

Em resumo, criou-se o Programa Comperj, dividido em três projetos (Trem 1, Trem 2 e unidades 

petroquímicas). Sua capacidade de refino de 150 kbpd foi elevada para 330 kbpd (cada Trem de 

refino teria a capacidade de processar 165 kbpd). 

368. Embora criado o Programa Comperj, apenas o Projeto do Trem 1 do Complexo chegou ao 

final de sua terceira fase. Na decisão de aprovação da Fase III do Projeto do Trem 1, o Projeto do 

Trem 2 foi considerado como Fase I e o projeto de petroquímicos Fase II. Por esse motivo, as 

análises feitas a seguir dizem respeito apenas ao Projeto do Trem 1 do Comperj, derivado do 

Projeto UPB do Comperj. Sendo um projeto, sua passagem para a Fase IV exigia o atendimento aos 

requisitos presentes na sistemática então vigente. 

369. A respeito, portanto, da passagem do Projeto do Trem 1 do Comperj pelo portão decisório 

relativo à Fase III, comparando a data da efetiva passagem do projeto pelo referido portão decisório 

com o cronograma aprovado em Fase I (para o Projeto UPB do Comperj), verifica-se que, em 

fevereiro de 2010 (aprovação da Fase III), o empreendimento já deveria estar na Fase IV, com as 

licenças de operação obtidas e a menos de um ano de sua entrada em operação inicialmente 

prevista - janeiro de 2011 (evidência 13, p. 2). Novamente, o desenvolvimento aquém do planejado 

não possibilitou o atingimento desses marcos. 

370. Comparando, agora, a data de passagem no referido portão decisório com o cronograma 

aprovado ao final da Fase II, observa-se nova defasagem, pois a Fase IV do Complexo já deveria 

estar em andamento, tendo sido concluídos as contratações das unidades principais e acordos 

corporativos. O cronograma de Fase II previa a primeira partida para 31/1/2012, e conclusão do 

projeto em 31/5/2013 (evidência 43, p. 16). 
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371. Deve-se registrar que esses atrasos e incrementos de custos observados, não deveriam 

surpreender a Petrobras, pois somente confirmavam o que já era tecnicamente previsto – vide 

tópico relativo às falhas nas análises de riscos relativa à aprovação do projeto em Fase II. 

372. Passando a discorrer sobre os investimentos da Petrobras previstos à época, constavam 

também em sua carteira investimentos (2010-2014): Rnest em Fase III, com investimento previsto 

de US$ 13,6 bilhões, e as refinarias Premium em Fase I (passaram para a Fase III em junho de 

2008, mas retornaram a Fase I em agosto de 2009), com investimento previsto de US$ 13,68 

bilhões (evidência 44, p. 64). 

373. Caso se analise o montante total de investimento previsto, o PNG 2010-2014 (evidência 44) 

apontava para a incrível marca de US$ 224 bilhões no período, o que correspondia a um aumento 

de investimento da ordem de quatro vezes em quatro anos (o PNG 2006-2010 totalizava 

investimentos de US$ 56,4 bilhões). 

374. Neste ponto, cumpre transcrever trecho do relatório de auditoria relativo à gestão das 

refinarias Premium (TC 004.920/2015-5, peça 188, p. 34) que deixa evidente a dificuldade que a 

Petrobras enfrentaria com a evolução de seus projetos de refino: 

186. O parecer da Estratégia e Desempenho Empresarial que integra o PSD relativo à aprovação 

da Fase II traz apontamentos relevantes acerca da situação do projeto à época (peça 61; peça 59, 

p. 32-47).   

(...) 

189. Frisou-se que essa alta sensibilidade do resultado econômico ao valor do investimento 

tinha seu risco aumentado quando se considerava que o cronograma apresentado apontava para 

grande concentração de investimentos em 2013, mesmo ano da entrada de partida do 

Comperj. Essa concorrência por fornecedores aumentava o risco de elevação de custos e 

não cumprimento de prazos, o que ia contra a estratégia de antecipação dos projetos. 

Sugeriu-se a postergação da segunda fase dos empreendimentos, que além de mitigar esses 

riscos, resultaria também em ganho de VPL, conforme as sensibilidades realizadas (US$ 179 

milhões para um ano de postergação e US$ 1,238 bilhão para dois anos). (grifos acrescidos) 

375. Agrava esse risco o fato de o crescimento agressivo dos investimentos da Companhia não ter 

sido acompanhado, proporcionalmente, pelo crescimento de recursos humanos necessários para 

concretização dos projetos.  

376. O descompasso entre o crescimento elevado dos investimentos e o crescimento de 

funcionários demonstra falta de cautela da Petrobras em gerir seus projetos àquela época, em 

especial, projeto/programa de tamanha complexidade como o Comperj. O gráfico seguinte 

demonstra o quão destoante de outros players internacionais a Petrobras estava em 2013 (ano 

apontado pelo parecer da estratégia acima transcrito como crítico) em relação ao volume de 

investimento por funcionário.  
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Gráfico 1 – Relação entre capex e capex/funcionário 

 

Fonte: http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2014/09/10/the-25-companies-investing-

the-most-in-americas-future/ (acessado em 20/11/2015) e relatórios anuais das companhias. 

377. Observando o gráfico, é possível perceber que a tendência natural é a de que, para 

impulsionar carteiras mais agressivas de investimentos, aloca-se de maneira proporcional maior 

quantidade de recursos humanos. Isso se explica pela própria complexidade de gerenciamento de 

carteiras de investimento mais agressivas, que acabam por aumentar as ineficiências e riscos do 

processo. 

378. Não obedecendo essa tendência, a Petrobras apresentou maior valor de investimentos (cerca 

de quatro vezes mais que o segundo colocado nos estudos) e maior valor para a relação 

investimentos/recursos humanos, motivo pelo qual o ponto no gráfico a ela relacionado é 

completamente destoante dos demais. 

379. Observa-se, ainda, que qualquer linha de tendência que se aplique aos pontos das demais 

companhias plotadas (linear, exponencial, logarítmica, potência etc.) a relação esperada para 

investimentos/funcionários, para o caso da Petrobras relativo ao ano de 2013 (US$ 45 bilhões), 

tenderia a zero, demonstrando que a carteira de investimento da Petrobras era, de fato, improvável 

de se realizar com sucesso. 
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Gráfico 2 – Tendência exponencial para relação capex/funcionário 

 

380. Utilizando-se da fórmula da linha de tendência, a relação de capex/funcionário indicada para 

dar prosseguimento à carteira de investimento da Petrobras em 2013 seria de 

US$ 134,42/funcionário (obervar que o eixo das ordenadas do gráfico acima está com escala de 

milhões), o que resultaria na necessidade de 331 milhões de funcionários, maior que a população 

brasileira. Obviamente que se trata de uma análise hipotética, baseada em linha de tendência, mas 

serve para dar a dimensão de quão desafiadora se mostrava a carteira de investimentos da Petrobras 

para que se utilizassem premissas tão otimistas em relação a custos e prazos, por exemplo. 

Também indica o quão eficiente deveria ser a gestão da companhia para ousar investir tamanha 

monta de recursos no período. 

381. A análise da relação entre investimentos planejados e recursos humanos alocados foi também 

realizada especificamente para a área de abastecimento da Petrobras. Nesse caso, elaborou-se um 

gráfico em que se percebe a evolução da taxa para o período de 2000 a 2015. O que se observou foi 

um aumento desproporcional entre investimentos realizados e recursos humanos alocados, 

conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 3 – Evolução da relação capex/funcionário na área de abastecimento 

 

Fonte: Informações fornecidas pela Petrobras em resposta ao item 8 do Ofício de Requisição 4-

473/2015. 

382. Para melhor entendimento, no período 2000-2015, o crescimento do volume de investimento 

anual na área de abastecimento foi de 482% (partiu de US$ 564 milhões em 2000 e alcançou 3,28 

bilhões em 2015), enquanto o quadro de pessoal cresceu 44% no mesmo período. 

383. Concentrando a análise no período pós 2006, observa-se que os investimentos da área de 

abastecimento passaram de US$ 12,9 bilhões (PNG 2006-10) para US$ 78,7 bilhões (PNG 2010-

14). Esse crescimento agressivo dos investimentos, especificamente para área de abastecimento, 

também não foi acompanhado por elevação compatível do número de funcionários alocados na 

respectiva área, como mencionado acima. 
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384. Essa incompatibilidade resultou em um aumento significativo e arriscado na carga de 

investimento por funcionário. Enquanto em 2006 a taxa investimento/funcionário era de a 

US$ 0,21 milhão/funcionário, em 2011 a taxa chegou a US$ 3 milhões/funcionário – aumento de 

quase 15 vezes em cinco anos. Registre-se que as taxas investimento/funcionário da área de 

abastecimento observadas até o ano de 2006 são bastantes coerentes com aquelas verificadas 

naqueles players utilizados para análise (ver gráfico 1), passando a destoar a partir de 2007, 

chegando ao ápice em 2011, onde cada funcionário da área de abastecimento, em média, estava 

responsável por investimentos da ordem de US$ 3 milhões, quando o nível de equilíbrio anterior 

era inferior a US$ 200 mil/funcionário (período pré-2006), portanto, quinze vezes acima. 

385. O aumento da carga de trabalho, por óbvio, tende a resultar em impactos de custo e prazo na 

implantação de empreendimentos, logo, a falta de recursos humanos pode ser considerada crítica 

para o prosseguimento dos projetos. 

386. Igualmente ao que ocorreu em relação a custos e prazos, deve-se registrar que a relatada 

incompatibilidade entre investimentos e recursos humanos verificada, principalmente, durante a 

Fase IV, não deveria surpreender a Petrobras, pois somente confirmaram o que já era tecnicamente 

previsto. Essa conclusão não advém do presente trabalho, realizado a posteriori, mas dos próprios 

documentos da época afetos aos PSD levados à aprovação. 

387. O parecer da Estratégia que subsidiou o PSD de FEL 3 alertou sobre esse risco ao 

recomendar (peça 72, p. 4-5): 

Realizar um planejamento minucioso dos recursos críticos necessários, à luz do portfólio 

existente e perspectivas futuras, verificando disponibilidades na Companhia, alternativas e 

prazos máximos para contratação, visando não prejudicar os prazos do projeto COMPERJ 

Refinaria Trem 1 e do Programa COMPERJ. Incluir o planejamento de recursos humanos 

técnicos e gerenciais em uma perspectiva de curto e médio prazo. 

388. Essa mesma preocupação a respeito da capacidade dos recursos humanos da Petrobras – ou 

até mesmo do país – para dar prosseguimento adequado às obras previstas no plano de 

investimento da estatal foi registrada em todas as análises de risco realizadas no âmbito dos 

projetos relacionados ao Comperj, veja-se os exemplos: 

389. Na passagem pelo primeiro portão decisório, o Anexo 8.2 do Relatório de Fase I (evidência 

14) apontava para os riscos: “Formação e turn-over da equipe do projeto”, com grau de severidade 

0,16 e “Indisponibilidade de pessoal na Petrobras nas áreas de desenvolvimento tecnológico e 

projetos” (severidade 0,12). Uma das causas para o primeiro era a escassez de pessoas, enquanto 

para o segundo foram citadas como causas a carteira de projetos muito carregada e o gap na 

admissão/treinamento de pessoas. Ambos os riscos traziam como consequências atrasos no 

cronograma. 

390. Na passagem pelo segundo portão decisório, foi apontado risco similar: “Indisponibilidade 

de pessoal nas áreas de projetos” (severidade 0,16 – aumentou em relação a FEL 1 – evidência 20, 

p. 15). As causas para esse risco foram: carteira de projetos muito carregada e o mercado mundial 

aquecido. O efeito seria o atraso nos projetos básicos e FEED (atraso no cronograma). 

391. Por fim, na passagem pelo terceiro portão decisório, cuja análise de risco foi incipiente no 

PSD, também foi relatado o risco “Mão-de-obra qualificada insuficiente para desenvolvimento do 

projeto”, devido a recursos humanos escassos no mercado (peça 61, p. 2). Esse risco teria impacto 

significativo tanto em custo, quanto em prazo. 

392. Em suma, o ambiente adverso em que se encontrava a Petrobras ao final da Fase II se 

agravou, os principais riscos identificados acabaram por se materializar e se apresentaram ainda 

mais desafiadores e, a par dessa situação, o DIP AB-PQ 02/2010 propôs e a Diretoria Executiva 

aprovou, por meio da Ata 4.797, pauta 104, de 26/02/2010, a passagem da Fase II para a Fase III do 

Projeto Trem 1 do Comperj.  

393. Entre os riscos do projeto que vinham se concretizando, destaca-se o atraso na data de 

entrada em operação (ponto crítico para a viabilidade do empreendimento). Em consequência, a 
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frágil – e questionável – atratividade econômica do Projeto UPB do Comperj acabou por se 

reverter, fatalmente, em inviabilidade econômica (VPL < 0).  

Inviabilidade econômica do projeto (VPL negativo) 

394. A irrefutável inviabilidade econômica do projeto motivou a Petrobras a realizar as alterações 

no Comperj que, afinal, já estava com as obras de terraplanagem sendo concluídas e com os 

principais contratos de obras da Refinaria Trem 1 licitados. Por não terem se mostrado suficientes 

para reverter o cenário desfavorável pela implantação, essas situações forçaram os gestores a alterar 

significativamente o projeto, para prosseguir com a implantação no escopo de um programa 

(conforme mencionado), que – com os critérios utilizados para a análise – somente apresentaria 

resultado econômico positivo na eventualidade de conclusão de todos os três projetos tal como 

então previstos: Refinaria Trem 1, Refinaria Trem 2 e Unidades Petroquímicas. Assim registrou a 

própria Petrobras em uma de suas manifestações (peça 126, p. 19): 

Com base nestes projetos básicos, inicialmente com o mesmo escopo das Fases I e II, ao longo 

de 2009 as análises preliminares indicaram a inviabilidade econômica do Complexo 

Petroquímico, apresentando Valor Presente Líquido (VPL) negativo para esta configuração. 

Devido ao contexto citado sobre os mercados de refino e petroquímicos, ainda em 2009 

iniciaram-se estudos visando a melhoria dos indicadores econômicos. Houve uma otimização do 

portfólio de projetos petroquímicos do COMPERJ, reprogramando os projetos já existentes de 

acordo com as necessidades do mercado e concebendo novos projetos, caracterizados por trazer 

maior valor agregado e aumento do percentual de vendas no mercado interno. 

395. Deve-se registrar que as premissas utilizadas para a análise de viabilidade econômica do 

Projeto Trem 1 do Comperj – e consequentemente do Programa Comperj –, apresentaram 

particularidades que destoaram das práticas usuais da Petrobras, indicando poder ter havido 

manipulação para forçar um resultado melhor do que aquele alcançável com a utilização dos 

cenários definidos pela Companhia, exemplos: desconsideração de outros projetos em implantação, 

perpetuidade do projeto, otimismo nas questão tributárias, entrada em operação otimista e 

instantânea, utilização de câmbio distinto daquele preconizado pela Petrobras, ausência de 

contingências, utilidades consideradas como custo operacional, dentre outros. 

396. Mesmo com todos esses artifícios em relação aos investimentos e retornos esperados, o 

projeto somente se mostrava viável em cenários extremamente otimistas criados pela equipe 

responsável pelo PSD como análise de sensibilidade. Nos cenários definidos pela Companhia 

(robustez e referência) o resultado era negativo com qualquer regime de tributação simulado, a 

figura seguinte ilustra os resultados econômicos para esses cenários: 
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Figura 7 – Simulação de cenários realizadas pela Petrobras 

 

Fonte: PSD de FEL 3 (peça 28, p. 25). 

397. Em relação a essa questão da aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj com 

retorno negativo à Companhia, mas inserido num programa que eventualmente poderia ter 

resultado econômico positivo, por relevante, merece que se apresente o trecho da sistemática então 

vigente, que é clara no sentido de que, mesmo no caso de programas, cada projeto deveria ser 

aprovado de forma individual nos portões de decisão (evidência 7, p. 54):  

Cabe ressaltar que a aprovação do Programa não implicará na aprovação imediata dos seus 

projetos componentes. Cada projeto deverá seguir todas as fases definidas por esta Sistemática 

como necessárias para aprimoramento e amadurecimento do projeto, tendo sua aprovação 

condicionada às exigências estabelecidas para cada um dos portões de decisão dentro do ciclo 

de vida de um projeto de investimento. 

398. Se cada projeto inserido no Programa deve cumprir as exigências de portão de decisão, então 

o Projeto Trem 1 do Comperj não deveria ter prosseguido para a Fase IV, pois, individualmente, 

apresentava VPL negativo nos cenários de referência e robustez.  

399. Isso é bastante lógico do ponto de vista empresarial, pois com a diferença entre maturidades, 

não faz sentido dar prosseguimento a determinado projeto que se apresenta inviável 

economicamente para que, no futuro, talvez, outros projetos – inseridos no mesmo programa – o 

tornem viável. O risco que se assumia era extremamente elevado, pois não se tinha garantia que os 

outros projetos seriam ao menos aprovados nas próximas fases (como de fato não foram). 

400. Ademais, a criação do Programa Comperj, como se realizou, indica a possível utilização 

dessa estratégia como forma de transformar um projeto com VPL negativo, em um programa com 

VPL positivo, embora não seja esse o objetivo preconizado pelos referenciais teóricos para a 

criação de um programa. Apesar de não ter debruçado nos detalhes, por se tratar de constatação 

acessória, relata-se que não foram identificados os seguintes elementos exigidos pela sistemática 

quando se trata de programa (evidência 7, p. 53-54): 

O Plano do Programa (Business Case), descrevendo o porquê da realização do trabalho, e o 

porquê de se constituir um Programa; 
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O Relatório de constituição da Comissão de Acompanhamento do Programa, com a definição da 

responsabilidade de cada um de seus representantes e as principais métricas a serem 

monitoradas e controladas; 

Uma análise e nivelamento dos recursos críticos compartilhados nos projetos; 

Uma análise dos Stakeholders com mapeamento e classificação de seus interesses na obtenção 

dos objetivos do Programa e de seus projetos componentes. 

401. Além disso, a aprovação de um Programa pela Petrobras deveria estar condicionada a “uma 

apresentação de Análise Técnica e Econômica do Programa pela Comissão de Acompanhamento 

de Programa à DE, considerando a visão integrada com o Portfólio de Projetos de Investimento 

da Companhia” (evidência 7, p. 53, grifo nosso).  

402. Entretanto, a apresentação do Programa Comperj (evidência 45), anexa ao DIP AB PQ 

02/2010 (evidência 1), não trouxe qualquer análise considerando outros projetos de investimentos, 

tratando somente dos projetos que comporiam o Programa. Como será descrito mais adiante no 

presente relatório, a única análise de interdependência de projetos constava do PSD de FEL 3 (peça 

28), realizada entre o projeto do Trem 1 e as refinarias Premium, o que conduzia o VPL do Trem 1 

para US$ 2,43 bilhões negativos. 

403. Além disso, essa estratégia – indevida –, acabou por engessar, ou ao menos dificultar 

sobremaneira, as decisões seguintes da Companhia, pois, quando os outros projetos do programa 

eventualmente fossem analisados em seus portões decisórios, haveria um condicionante a mais na 

análise, qual seja, a viabilidade de outro projeto já em fase de execução (Fase IV) que dependeria 

da aprovação do projeto que estaria sob análise. 

404. Registre-se, neste ponto, que em que pese ter havido autorização para antecipação de gastos 

vultosos na aprovação da Fase II, o portão decisório de Fase III pode ser considerado um marco de 

irreversibilidade, a partir do qual se autoriza o dispêndio de elevadas quantias, pois dá-se início, 

formalmente, à fase de execução do projeto. Portanto, considera-se que a decisão – indevida – 

resultou não apenas na irreversibilidade do projeto analisado, mas na irreversibilidade de outros 

projetos associados ao programa. 

405. Mais do que isso. Os outros projetos incluídos no programa que estavam em nível de 

maturidade inferior ao Trem 1 da Refinaria (Trem 2 e Unidades Petroquímicas) não poderiam 

desviar-se das premissas de custo então definidas, por comprometer a viabilidade econômica de 

todo o programa. Ainda, as Unidades Petroquímicas seriam construídas sob parcerias privadas, que 

– novamente – sequer estavam estudadas e dimensionadas. 

406. Dessa forma, apenas ausência de atratividade econômica para o Projeto do Trem 1 do 

Comperj, já seria suficiente para não recomendar a aprovação de fase, agravada pelo ambiente 

decisório de elevado risco narrado. Em sentido contrário, o DIP AB PQ 2/2010 propôs e a Diretoria 

Executiva decidiu aprovar a passagem do Projeto pelo portão decisório de Fase III, o que, analisado 

à luz do preconizado pela Lei 6.404/1976, afigura-se como conduta irregular dos administradores. 

Registra-se, em acréscimo, que outros fatos a seguir relatados, a começar pela manutenção do 

cronograma orientado a prazo, agravam, ainda mais, a inadequação da decisão tomada. 

Planejamento orientado a prazo (schedule driven) 

407. Antes de prosseguir, uma primeira informação relevante que merece ser repisada é a de que o 

empreendimento Comperj não se tratava de um investimento ordinário, corriqueiro, da Petrobras, 

mas de grandes projetos – convertidos em programa – de elevado vulto e complexidade, cujo 

Projeto da UPB, por apresentar inviabilidade econômica, foi consideravelmente alterado originando 

o Projeto Trem 1 do Comperj, também com inviabilidade econômica que somente seria contornada 

após a implantação de um programa de elevado vulto e complexidade, divulgado, à época, como o 

maior já levado adiante pela Companhia, mormente na área de abastecimento. 

408. Em relação ao programa, para ser concluído, necessitaria, pelas estimativas da época, de 

US$ 26,9 bilhões (peça 28, p. 16). Dessa forma, um projeto que já não estava progredindo dentro 

de parâmetros de prazos e custos adequados, envolto em ambiente de elevado risco e que tinha 
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acabado de sofrer forte alteração (a previsão de custo total em Fase II era de US$ 8,4 bilhões), além 

do que, para se tornar economicamente viável, necessitaria que outros projetos complexos se 

realizassem nos prazos e custos previstos, mesmo estando estes em fases iniciais de 

desenvolvimento, deveria merecer maiores reflexões por parte dos gestores da Petrobras. 

409. A respeito do desafio de que esses outros projetos que estavam em Fase I ou II de 

desenvolvimento se concluíssem conforme previsto, cumpre registrar, mais uma vez, que as 

parcerias eram essenciais e, na passagem do Projeto Trem 1 do Comperj pelo terceiro portão 

decisório, nenhuma parceria havia sequer sido firmada, a despeito de um ou outro memorando de 

entendimento ter sido firmado, conforme tratado no tópico relativo à aprovação do PSD de Fase II. 

410. Adiciona-se que, indiferentemente à progressão não adequada do Projeto UPB Comperj nas 

passagens pelos portões decisórios anteriores e nenhuma parceria ter sido firmada, segundo o 

relatório da SIPE relativo ao PN 2009-2013 (evidência 46), a Petrobras decidiu acelerar o 

empreendimento Comperj. Consta no documento dois cenários distintos para investimentos no 

período, sendo um deles o “Atendimento aos prazos CA”, em que é possível perceber a compressão 

de cronograma realizada para o Comperj, resultando em acréscimo de US$ 4 bilhões no valor total 

previsto de investimento. 

411. Quando solicitadas informações a respeito das diferenças técnicas existentes entre os dois 

cenários constantes naquela SIPE, o interlocutor informou o seguinte (evidência 47, p. 1 e 2): 

Ressaltamos que não existem documentos internos que apresentem direcionadores estratégicos 

indicando quais seriam as diferenças técnicas entre os dois referidos cenários. Informamos ainda 

que o cenário "Atendimento Prazos CA" não trata de direcionadores estratégicos especificamente 

para o Comperj. 

412. Essa constatação reforça o conteúdo constante do relatório de auditoria no tocante ao relato 

feito sobre direcionamento do projeto o prazo, sem análises de risco. Veja-se o conteúdo da 

resposta do interlocutor a ofício de requisição (evidência 47, p. 2): 

Fase 1: 

Não foram localizados documentos que apontassem os direcionadores da gestão do projeto à 

época. 

Fase 2: 

O termo de referência de Fase 2, assinado em julho de 2006, informa que o projeto deveria 

adotar o custo como referencial (Cost driven), buscando atingir parâmetros compatíveis com 

benchmark internacional. Contudo, o DIP de aprovação de fase (AB-PQF 178/2006) reforça o 

direcionamento de atendimento do prazo de partida do empreendimento em março de 2012 

inclusive obtendo autorização da Diretoria Executiva para exercer estratégia que contemplasse a 

antecipação de atividades da etapa de Implantação. 

Fase 3: 

O termo de referência apresentado na reunião de abertura de Fase 3 em março de 2007 informa 

que o projeto deveria adotar o prazo como referencial (Schedule driven) buscando atingir 

parâmetros compatíveis com benchmark internacional e iniciar a operação do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro em 2012. Ressaltava-se que o fator limitante do projeto era o 

prazo, uma vez que estava fixado o início de operação (oil in) em junho de 2012, tornando de 

extrema relevância para o projeto a gestão do prazo e do escopo do empreendimento. 

413. Portanto, o que se constata é que, assim como verificado em relação à aprovação da Fase II 

do Projeto UPB do Comperj, houve, na aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj, 

novamente orientação para o prazo de entrada em operação (schedule driven), deixando à margem 

as análises de risco existentes, pareceres especializados, a não concretização de nenhuma parceria 

até aquela data e o próprio desenvolvimento inadequado das etapas referentes ao amadurecimento 

do projeto. 
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414. Ao que se percebe, para compensar os atrasos ocorridos e manter a data de partida inalterada 

(até para não prejudicar ainda mais os resultados econômicos teóricos do projeto) a Petrobras 

achatava os cronogramas (fast tracking), avocando para si todos os riscos de um gigantesco 

programa de investimentos que somente seria viável com a formalização de parcerias, fazendo 

parecer que, com maior volume de recursos financeiros alocado, qualquer dificuldade de ordem 

técnica seria solucionada, inclusive a elaboração dos projetos básicos, que, na passagem para a fase 

de execução, já deveriam estar concluídos, mas não estavam. 

Projetos básicos não concluídos 

415. Deve-se atentar, de início, que o objetivo da Fase III de um projeto, na metodologia seguida 

pela Petrobras, é o desenvolvimento do projeto básico a partir da alternativa técnica selecionada na 

Fase II, após o qual, se aprovado, é autorizado o início da fase de execução do projeto, o que se 

reveste de extrema relevância face aos elevados custos que se seguirão com forte irreversibilidade. 

Vejamos o que disciplinava a sistemática vigente (evidência 7, p. 23-25): 

5.3. Fase III – Projeto Básico  

Uma vez considerada a viabilidade preliminar e tendo sido aprovada a Análise Empresarial 

(EVTE) do Projeto Conceitual, a Área de Negócio em conjunto com a Engenharia inicia a 

terceira fase do processo de Planejamento, o Projeto Básico. Esta fase visa ao desenvolvimento 

da alternativa técnica que foi selecionada na fase anterior para o projeto e à obtenção da 

autorização para execução do projeto. 

Nesta fase é finalizado o escopo do projeto e estabelecida a Base de Referência (Base Line) do 

projeto que servirá de referência para os processos de Monitoramento e Controle. 

(...) 

Ao final da Fase III, para os projetos com investimentos a partir de US$ 25 milhões, os 

seguintes requisitos mínimos devem estar concluídos e aprovados para que se iniciem os 

trabalhos da Fase IV – Execução. 

(...) 

5. Projeto básico (on-site e off-site) concluído, contendo: [omissis]  

416. Depreende-se do excerto acima que não apenas o projeto básico on-site deveria estar 

concluído, mas o off-site também. O Relatório de Informações Gerenciais (RIG) 52, de fevereiro de 

2010, elaborado em 19 de março, após a data de aprovação da Fase III, mostra claramente que os 

projetos básicos e Feed das unidades de off-site e infraestrutura para o Trem 1 estavam em 

planejamento (evidência 48, p. 11): 
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Figura 8 – Situação dos projetos básicos e FEEDS na passagem do Projeto Trem 1 do Comperj por 

FEL 3 

 

 Fonte: RIG 52, p. 11 

417. Portanto, se tais documentos necessários para o prosseguimento do Projeto Trem 1 do 

Comperj para a Fase IV ainda não estavam concluídos à época da passagem do projeto pelo 

terceiro portão decisório, repetiu-se o ocorrido quando da passagem pelo segundo portão decisório, 

ocasião em que a Diretoria Executiva, conforme relatado, aprovou o projeto, da forma proposta 

pela diretoria de abastecimento, sem a conclusão do projeto conceitual (principal produto daquela 

fase). 
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418. Assim, com ambiente decisório desfavorável e envolto em elevados riscos, ausência de 

atratividade econômica para o Projeto do Trem 1 do Comperj, planejamento orientado a prazo sem 

formalização de qualquer parceria e demais cautelas exigíveis e sem apresentar o projeto básico 

completo, o DIP AB-PQ 02/2010 propôs e a Diretoria Executiva decidiu (Ata 4.797, pauta 104, de 

26/02/2010) aprovar a passagem do Projeto pelo portão decisório de Fase III. Agrava a decisão, o 

fato de outros requisitos da sistemática vigente à época terem sido negligenciados. 

Descumprimento de outros requisitos da sistemática 

419. A par de todos os problemas até aqui expostos a respeito da fragilidade do PSD que suportou 

a passagem para a Fase IV do projeto em análise, que demandariam de qualquer gestor prudente e 

diligente a assunção de postura cautelosa, passando a exigir garantias e cuidados além daqueles 

normatizados, o que se viu foi uma postura oposta, ou seja, além de não exigir cuidados adicionais, 

novamente negligenciou pontos essenciais da sistemática de aprovação de projetos da Petrobras 

(como será detalhado em seguida), repetindo a postura temerária já adotada na Fase II em favor de 

um cronograma definido. 

420. Na passagem do Projeto Trem 1 do Comperj pelo portão decisório da Fase III, a sistemática 

vigente na Companhia estava em sua Revisão 4 (evidência 7), sendo esse, portanto, o documento 

base para a análise da regularidade da decisão, que se iniciará pela análise de riscos. 

421. O relatório da auditoria originária trouxe como enfoque a ausência de análise adequada dos 

riscos nas tomadas de decisão. Segundo o relatório, a primeira análise de riscos teria sido realizada 

de forma intempestiva, apenas em agosto de 2012, após o início fase de execução. Além disso, as 

análises se limitaram à implantação do Trem 1 do Comperj, sem evidenciar análise de risco sob a 

dimensão custo, se atendo apenas aos riscos e impactos de cronograma nas obras do projeto (peça 

93, p. 47-49). 

422. A Petrobras, em relação às análises de risco pertinentes à passagem do Projeto Refinaria 

Trem 1 do Comperj pelo terceiro portão decisório, assim se manifestou (peça 127, p. 76): 

Cabe destacar que, durante a Fase III, o projeto Trem 1 foi objeto de análise de riscos para a 

qual foram apresentados os resultados destas análises no capítulo 11 do PSD Fase III. Também 

consta como anexo ao PSD de Fase III o Plano de Gerenciamento do Risco do COMPERJ 

desenvolvido em dezembro de 2009. 

423. Analisando mais detidamente os documentos, e diante de novos elementos apresentados, 

comprova-se que a decisão de aprovação do PSD de Fase III, assim como constou no relatório de 

auditoria, não contou com qualquer análise de riscos, qualitativa ou quantitativa, como suporte para 

a tomada de decisão, contrariando a sistemática em ponto de relevância elevada. 

424. O capítulo 11 referido na manifestação da Companhia como sendo a análise de riscos relativa 

à Fase III do projeto em estudo – conforme excerto acima – corresponde a uma única página do 

documento que suportou a decisão de seguir a diante o projeto com inviabilidade econômica que 

eventualmente seria superada com a implantação do Programa Comperj, que demandaria 

investimentos, estimados à época, da ordem de US$ 26,9 bilhões. 

425. A referida “análise de riscos” limitou-se a elencar, com poucos detalhes, oito riscos 

identificados para o projeto e contou com o seguinte enunciado (peça 28, p. 13): “Os principais 

riscos do empreendimento estão sendo fortemente monitorados e comunicados à alta 

administração, semanalmente, através do Relatório de Itens Críticos.” 

426. Ora, a análise de riscos inserida no documento que subsidiou a decisão de Fase III nem 

sequer possuía características compatíveis com a exigência de análise de riscos de Fase I para 

projetos rotineiros, menos ainda de Fase III para um projeto de US$ 8 bilhões. Se considerado o 

Programa – que teoricamente suportou a viabilidade econômica do investimento – o valor previsto 

era de US$ 26,9 bilhões, sendo que parte do programa estava em Fase I e II (a sistemática vigente 

considerava projetos acima de US$ 25 milhões relevantes materialmente a ponto de exigir 

requisitos específicos). 
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427. A inserção de incipiente análise de risco constante no PSD de Fase III foi irregular, uma vez 

que a Companhia dispunha de documento relativo ao acompanhamento dos riscos identificados nas 

passagens pelos portões anteriores, no qual se observa a gravidade da situação que se encontrava o 

projeto antes de sua passagem pelo terceiro portão decisório (evidência 49). 

428. Nesse documento de acompanhamento de riscos, constavam 353 ocorrências, das quais 325 

eram riscos, subdivididos em: 59 classificados como alta severidade; 149 como média severidade; e 

117 classificados como baixa severidade. 

429. De forma exemplificativa, bastante resumida, selecionou-se dez riscos dentre os que se 

considerou mais graves (no que diz respeito à aprovação em FEL 3 do Projeto Trem 1 do Comperj) 

para, pelas suas relevâncias, transcrevê-los neste relatório, organizados no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Detalhamento de dez riscos identificados na Fase III 

Risco Descrição Ações 

Mão de obra qualificada 

insuficiente para 

desenvolvimento do 

projeto 

Simultaneidade de projetos de 

médio e grande porte no País; 

ausência da oferta de técnicos com 

experiência no setor industrial; 

dificuldade de liberação dos 

empregados próprios, igualmente 

demandados pelos projetos em suas 

UNs; e contrato de terceirização 

inadequado às necessidades do 

projeto. 

Atuar como facilitador na 

transferência ou cessão de 

empregado de diversas áreas 

da Petrobras. 

 

Atuar como facilitador na 

contratação de pessoal 

tercerizado, através dos 

contratos disponíveis para 

este fim. 

Indicação de prazos 

secos aumentando o 

risco do prazo não ser 

cumprido 

Atrasos devido a chuvas Planejamento dos Contratos 

Os possíveis sócios 

serem concorrentes 
Conflito de interesses 

Monitorar estruturação 

societária 

Incapacidade do 

mercado de fornecer 

equipamentos, serviços 

e materiais 

 

Demanda elevada de mercado de 

bens e serviços gerará dificuldades 

de fornecimento. 

 

Antecipar compra com 

emissão de pedidos no projeto 

básico e FEED. 

 

Novos tipos de contratos com 

reserva de espaço de 

fornecedores. 

 

Padronizar o projeto 

reduzindo nº de itens e 

melhorando negociações. 

 

Contratação exclusiva de 

fornecedores. 

 

Desenvolvimento/Cadastro de 

novos fornecedores 

Escopo do Contrato mal 

definido 

Necessidade de modificação do 

Escopo 

Alinhamento com O Plano de 

Gerenciamento do Projeto 

 

Criar Canal de Comunicação 

adequado 
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Risco Descrição Ações 

Falta de empresas 

Capacitadas e 

qualificadas devido ao 

Aquecimento do 

Mercado 

Licitações sem respostas de 

fornecedores 

Criar canais de comunicação 

capazes de contornar com 

contratação no exterior 

 

Obter canais de comunicação 

capazes de atendes à 

legislação para contratos 

Internacionais 

Inobservância dos 

valores e marcos 

(prazos), assumidos pela 

Petrobras para execução 

do projeto 

Não cumprimento de prazos 

Identificação de Canais de 

Comunicação capaz de 

observar os valores e marcos 

 

Gerenciar as partes 

interessadas 

Falta de definição do 

Planejamento das 

Interfaces entre EPCs 

Início e Termino de Atividades 

incompatíveis com o cronograma, 

gráfico de controle, grafici de Gantt 

Definição de canais de 

comunicação capazes de, em 

tempo hábil, identificar as 

pendências 

Formação de consórcio 

monopolizando os 

contratos de EPC 

Perda de Controle nas Contratações 

Atentar para os processos de 

Planejar Compras, Aquisições 

e Contratos, Solicitar 

Respostas e Propostas dos 

Fornecedores e Selecionar 

Fornecedores 

 

Manter Canal de 

Comunicação adequado 

FEED inconsistente ou 

atrasado 
Orçamentos sem bases adequadas 

Criar e manter Canal de 

Comunicação adequado às 

demandas 

Fonte: Acompanhamento de Riscos (evidência 49) 

430. Cabe destacar que todos os riscos acima arrolados eram ativos e considerados altos em todos 

os aspectos: probabilidade, impacto em custo e impacto em prazo, o que, certamente, em uma 

análise qualitativa de riscos os conduziria a graus de severidade extremamente altos. Portanto, fica 

evidente mais do que uma simples possibilidade de ocorrência de eventos negativos com impactos 

significativos na implantação e consequente viabilidade do projeto e do programa, mas quase uma 

certeza de que passaria por sérias dificuldades. Como se vê, uma análise razoável de riscos levaria 

à conclusão de que o projeto não deveria prosseguir daquela forma.  

431. O segundo ponto, em importância, dentre os outros itens descumpridos da sistemática, que 

pode ser considerado como negligenciado no PSD de passagem da Fase III e respectiva decisão da 

Diretoria Executiva refere-se aos resultados econômicos do projeto. A sistemática exigia uma série 

de análises probabilísticas: VPL < 0; VPL < VPL de robustez; VPL < VPL de referência; VPL 

baseado no valor esperado; e VPL baseado no valor com 90% de probabilidade de ser maior (P90). 

Ainda, exigia análises de sensibilidade e complementares das alternativas. 

432. Nenhuma dessas exigências foram apresentadas no referido PSD, talvez pelo resultado 

econômico já ser negativo, ao contrário, os responsáveis acabaram por abordar cenários que 

pudessem torná-lo positivo, a exemplo de criação de programa, apresentação de cenários otimistas 

que tornavam até mesmo o Projeto Trem 1 do Comperj positivo em alguns casos, conforme já 

narrado. Registre-se que nenhuma análise probabilística foi apresentada para esses cenários de VPL 

positivo. 
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433. Ocorre que a sistemática se baseia em casos em que os projetos possuem ao menos 

viabilidade econômica, o que não era o caso. Mas, mesmo à revelia da sistemática, se a intenção da 

Diretoria Executiva era dar prosseguimento a um programa ambicioso com possível VPL positivo, 

esperar-se-ia, minimamente, que fossem realizadas essas análises probabilísticas para o programa. 

Como narrado, nenhuma análise probabilística foi elaborada. 

434. Cumpre esclarecer que tais análises deveriam considerar inclusive, e principalmente, o fato 

de os demais projetos estarem em Fase I ou II de desenvolvimento, bem como o fato de todo o 

Programa Comperj, até a passagem do Projeto Trem 1 do Comperj pelo portão de Fase III, não 

possuir nenhuma parceria concretizada, embora várias aquisições e contratações já haviam sido 

inclusive antecipadas. Também estudos de sensibilidade de prazo e de custo deveriam ser incluídos 

nas análises de risco. 

435. Retornando ao tema parcerias, um caso emblemático, já relatado na análise relativa a FEL 2, 

da Central de Utilidades (CDPU), embora determinante para conferir um mínimo de validade às 

premissas econômicas, uma vez que contrariou as práticas da Petrobras por considerar como custo 

operacional e não investimento de capital, nem mesmo ao final da Fase III possuía as parcerias 

definidas ou comprometidas, somente intenções. 

436. Assim, 22 meses depois da aprovação da Fase III – considerada irregular, entre outros 

critérios, pela ausência de parcerias firmadas – a implantação da CDPU precisou ser integralmente 

assumida pela Petrobras, ou seja, na prática, o seu valor integrou o investimento de capital do 

projeto, mas não foi assim considerado na decisão de implantação. A título de informação, as 

empresas que negociavam a parceria com a Petrobras para implantação da CDPU eram: Projeto de 

Plantas Industriais Ltda. (PPI) e Toyo Setal Empreendimentos Ltda, sendo que a primeira (PPI) 

possuía 99,99% de capital social controlado pela Toyo e a sua data de abertura consta 5/10/2010. 

437. Posteriormente, as contratações da CDPU se deram por contratação direta em que se 

contratou consórcio formado pelas empresas UTC Engenharia S/A, Construtora Norberto 

Odebrecht S.A e PPI – Projeto de Plantas Industriais – esta última tendo participado das 

negociações precedentes com o intuito de formalizar parceria –, conforme se depreende do relatório 

da auditoria originária (peça 93, p. 56): 

Sob a justificativa de premência de tempo, a Petrobras realizou, em dez/2011, a contratação 

direta do Consórcio TUC Construções, formado pela UTC Engenharia S/A, Construtora 

Norberto Odebrecht S.A e PPI – Projeto de Plantas Industriais, no valor global de R$ 3,8 

bilhões, para construção da CDPU - Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (que 

integrava as unidades Cafor, ETA e ETE). Vale dizer que, naquela data, nenhuma análise 

probabilística dos prazos ainda havia sido feita para o Comperj. Além disso, a empresa PPI, 

integrante do Consórcio TUC, era uma das responsáveis pela elaboração do projeto de 

engenharia original da Central de Utilidades.   

A Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), por seu turno, não integrou o escopo da CDPU. 

Para a construção da UGH, a Petrobras realizou um convite, no qual se sagrou vencedor a Toyo 

Setal Empreendimentos Ltda, que também participou dos estudos iniciais da Central de 

Utilidades. O contrato foi celebrado em mai/2013, ao valor de R$ 1,1 bilhão. 

438. Além do claro conflito de interesse, as empresas que foram contratadas são amplamente 

citadas pela “Operação Lava Jato”. Assim, essa suposta tentativa de parceria relativa à CDPU 

afigura-se mais como uma ingerência externa no sentido de garantir os interesses de empresas 

envolvidas no cartel das empreiteiras, com eventual colaboração criminosa de gestores da 

Petrobras. 

439. Relatada a questão das parcerias – principalmente CDPU –, cumpre mencionar, também, que 

a sistemática vigente exigia que se fizesse uma análise de interdependência entre projetos, para se 

identificar o impacto no portfólio de investimentos da Companhia – repise-se, extremamente 

agressivo. 

440. Sobre essa exigência, o relatório que deu suporte à decisão se limitou a mencionar análise 

referente às refinarias Premium. Em nenhum momento foi realizada análise da Rnest ou mesmo da 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

78 

 

Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe), que seriam potenciais concorrentes em 

matérias primas e produtos. 

441. A inclusão das refinarias Premium na análise reduzia o VPL em US$ 1.578 milhões, ou seja, 

o VPL já negativo de US$ 665 milhões passava a ser negativo em US$ 2.243 milhões, considerado 

o Cenário de Referência. 

442. Caso fossem realizados estudos a respeito do impacto da Rnest, da Citepe e eventuais outros 

projetos com interdependência com o Projeto Trem 1 do Comperj (ou mesmo do Programa 

Comperj, referencial utilizado – indevidamente – para a viabilidade do Projeto Trem 1 do Comperj) 

certamente o resultado econômico se mostraria ainda mais impróprio para o prosseguimento do 

empreendimento. 

443. Outro ponto importante a se destacar é a ausência de análise de sensibilidade à data de 

partida. Mais uma vez, o planejamento definiu uma data de partida arrojada para o empreendimento 

e nenhuma análise de sensibilidade foi realizada a respeito da postergação da data de partida, 

mesmo com indicativo de severos riscos de atraso e menção expressa da importância de tal análise 

quando da passagem pelo portão decisório anterior. 

444. Importante destacar, a esse respeito, que o estudo de viabilidade econômica que suportou a 

decisão estimou, de forma inadequada, as receitas do projeto de forma integral desde a data 

prevista para entrada em operação da primeira unidade de processo (UDA), ou seja, mesmo sem a 

análise de sensibilidade da data de partida, a simples correção da geração de receita do projeto já 

conduziria os números do projeto para situação ainda pior. Sabe-se que, da data da entrada em 

operação da UDA até a venda de produtos finais pelo Trem 1 do Comperj levaria cerca de um ano. 

445. Em seguida, cumpre relatar que assim como relatado em relação à aprovação da Fase II do 

Projeto UPB do Comperj, a aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj não contou com a 

verificação por grupo específico do atendimento das exigências da sistemática como um facilitador 

à tomada de decisão por, segundo alegado, não ser considerado um “entregável”. 

446. No que se refere à aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj deve-se relatar que 

ao final da Revisão 4 da sistemática há um modelo de check list a ser considerado, portanto, 

entende-se que o check list era sim um “entregável” e de crucial importância para a decisão. 

447. Recapitulando, a aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj foi tomada no 

seguinte cenário: i) ambiente decisório desfavorável; ii) inviabilidade econômica do projeto (VPL 

negativo); iii) planejamento orientado a prazo, sem pactuação das necessárias parcerias e demais 

cautelas; iv) projetos básicos não concluídos; e v) descumprimento de outros itens da sistemática. 

Não por acaso, os pareceres necessários à passagem de fase apresentaram restrições ao projeto. 

Restrições apontadas nos pareceres 

448. Por fim, importante, também, destacar que várias inconsistências foram apontadas pelos 

pareceres técnicos exigidos: 

449. O parecer do Plafin (evidência 50) destacou a inviabilidade econômica do projeto; apontou 

que a análise econômica não utilizou a taxa de câmbio veiculada pela Estratégia, o que dificultava a 

comparação com outros projetos; a análise econômica considerou a perpetuidade do projeto, em 

afronta ao Manual de Análise Empresarial de Projeto de Investimento da Petrobras (a não 

consideração da perpetuidade resultaria em VPL negativo de US$ 1.096 milhões no cenário de 

referência); também em afronta ao referido manual, não foram consideradas contingências, mesmo 

com o histórico da Companhia de exceder os custos iniciais de projetos de investimento, como 

ressaltado no próprio parecer.  

450. Outros pareceres também apontavam para a imaturidade dos projetos e riscos do Complexo: 

o parecer do Tributário (evidência 51) alertava para um custo adicional caso o Comperj deslocasse 

parte do mercado da Reduc para fora do estado do Rio de Janeiro; e o parecer da Estratégia (peça 

72) apontou que o projeto do Trem 1 não apresentava atratividade econômica, recomendando a não 

assunção de compromissos passíveis de irreversibilidade e a necessidade de cumprimento dos 

prazos para implantação do Programa. 
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451. Assim, finda-se a análise relativa à ora considerada inadequação da decisão de aprovação de 

Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj pela DE, proposta pela área de abastecimento. Diante dos 

fatos narrados, apresenta-se a conclusão a seguir: 

Conclusão 

452. Ao se afastarem da sistemática própria na passagem pelo portão decisório de Fase III do 

Projeto Trem 1 do Comperj, os gestores da Petrobras acabaram agindo num campo em que se 

caracterizou a tomada de decisão não informada (por não possuir todos os dados exigidos) e não 

refletida, vez que mesmo os dados incompletos disponíveis indicavam pela inconsistência do 

Projeto. 

453. Dessa forma, considera-se inadequada a aprovação da proposta contida no DIP AB-PQF 

2/2010 de passagem para Fase IV do Projeto Trem 1 do Comperj pela Diretoria Executiva, nos 

termos da Ata 4797, pauta 104, de 25/2/2010 e 26/2/2010 (evidência 42, p. 2-4), em virtude das 

falhas a seguir reiteradas: ambiente decisório desfavorável, com crescimento agressivo dos 

investimentos da Companhia sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; 

aprovação do projeto com resultado econômico negativo para a Companhia (VPL<0), mesmo com 

artifícios para tentar torná-lo viável; inadequação das premissas para criação de um programa; 

planejamento orientado a prazo, sem formalização de qualquer parceria e sem as cautelas exigíveis; 

projetos básicos não concluídos (off-site e infraestrutura); análise de riscos negligenciada; ausência 

de check list; e pareceres com restrições à proposta. Tais falhas demonstram que a decisão foi 

adotada em descumprimento a Sistemática da Petrobras e em afronta às exigências da Lei 

6.404/1976, em especial o dever de tomar decisões informadas e refletidas.  

IV.2.3. Prosseguimento do Projeto em Fase IV sem as necessárias reavaliações 

454. Tendo o Projeto da Refinaria Trem 1 do Comperj passado pelo terceiro portão decisório – 

ainda que de forma inadequada – e ter dado entrada formal na fase de execução do projeto (Fase 

IV), a sistemática vigente da Petrobras orientava que relatórios mensais (Acompanhamento Físico e 

Financeiro de Projetos de Investimento) e semestrais (Acompanhamento de Desempenho de 

Projetos de Investimento – Pós-EVTE) fossem produzidos e levados ao conhecimento da alta 

gestão da Companhia, a fim de se avaliar periodicamente e regularmente a condução da 

implantação do projeto (evidência 7, p. 43-51). 

455. Importante inicialmente destacar a relevância e a lógica do inteligente texto constante da 

sistemática. A passagem para a fase de execução, então, não se consubstanciaria em um “cheque 

em branco” para o projeto. Ao contrário, principalmente os projetos mais vultosos e importantes 

para a Companhia deveriam ser objetos de constante acompanhamento com instrumentos próprios 

e normatizados. 

456. Além de previsto na Sistemática como orientação de conduta aos gestores corporativos, o 

acompanhamento da implantação de projetos de investimento decorre de exigência legal de os 

gestores de companhias de capital aberto adotarem atitudes diligentes na condução de negócios, 

como disposto na Lei 6.404/1976.  

457. Outro importante ponto a registrar acerca do acompanhamento corporativo de projeto de 

investimentos refere-se aos gatilhos que ensejariam a uma reavaliação do projeto pela Diretoria 

Executiva. Assim define a sistemática (evidência 7, p. 50-51): 

No nível corporativo, os projetos de investimento com valor superior a US$ 25 milhões devem 

ser reavaliados quando apresentarem pelo menos uma das situações abaixo, tendo como base as 

Diretrizes para Elaboração do Pós-EVTE:  

• VPL do Pós-EVTE negativo; 

• Influência dos fatores gerenciáveis na queda de VPL superior a 20%;  

• Aumento total do investimento superior a 15% ou superior ao valor absoluto de US$ 300 

milhões, comparado ao investimento original corrigido;  
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• Mudança significativa de escopo, ou seja, alterações que afetam o objetivo principal do projeto 

e/ou ativos principais e suas capacidades.  

Caso, durante a Fase de Execução do projeto, pelo menos uma das situações acima ocorrer, a 

Área de Negócio não deve aguardar o resultado do Pós-EVTE ou do Acompanhamento Físico e 

Financeiro para a proposição de reavaliação do projeto. Orienta-se que a mesma entre em 

contato com a Estratégia/API solicitando o início do processo, que resultará numa nova 

submissão da análise empresarial do projeto para aprovação pela Diretoria Executiva. 

(...) 

A revisão da análise empresarial deve ser submetida à DE, que poderá decidir pela continuidade 

do projeto, adiamento do projeto (espera por melhores condições) ou cancelamento do projeto 

(abandono do investimento). Caso a Reavaliação do Projeto seja aprovada pela DE, uma nova 

Base de Referência (Base Line) será considerada para o seu acompanhamento. 

458. Como se vê, mais uma vez a sistemática destaca a importância de que os projetos de 

investimento sejam sempre lucrativos para a empresa (VPL positivo). Ainda, demonstra 

preocupação com o baixo desempenho de fatores gerenciáveis, com o aumento excessivo de custos 

e com mudança significativa de escopo, sendo esses os gatilhos positivados na sistemática que 

demandariam uma reavaliação do projeto. 

459. No caso do Projeto da Refinaria Trem 1 do Comperj, desde a sua passagem pelo terceiro 

portão decisório, conforme destacado no tópico anterior, o projeto já apresentava VPL negativo, ou 

seja, o projeto foi aprovado para a etapa de execução com a expectativa de gerar, isoladamente, 

prejuízo à Companhia. 

460. Depois de ter adentrado oficialmente na etapa de execução, os Acompanhamentos de 

Desempenho de Projetos de Investimento (Pós-EVTE) que se seguiram, realizados semestralmente, 

por exigência da sistemática, apontavam, à exceção de Pós-EVTE relativo ao primeiro semestre de 

2011 – que será abordado em seguida –, para a inviabilidade econômica do empreendimento, o que 

demandaria uma reavaliação do projeto, que nunca se realizou. 

461. Cumpre reiterar que, conforme já destacado no tópico III.2.5, os Pós EVTEs tem por objetivo 

avaliar o projeto em toda a sua vida econômica, comparando o desempenho atual com o previsto na 

sua aprovação, utilizando-se a mesma Base de Referência (EVTE aprovado em Fase III). Já a 

Reavalição é um processo que toma por base, além de outros documentos, os Pós-EVTEs, 

identificando as variações nos indicadores econômicos do projeto, de modo que, se aprovada, 

demandará uma nova Base de Referência, considerando novos indicadores econômicos.  

462. Atendo-se a análise dos Pós-EVTEs, em que pese ter havido nesse período – início da etapa 

de execução (jan/2010) até hoje – uma única que não apresentou VPL negativo (relativa ao 

primeiro semestre de 2011 – junho/2011), deve-se observar que os dados que suportaram a referida 

análise são incoerentes e inconsistentes com os demais estudos de Pós-EVTE e com o próprio 

histórico de implantação do Comperj (evidência 52, p. 6-10).  

463. Incoerentes porque o VPL no cenário de referência calculado foi idêntico ao VPL no cenário 

de robustez, o que é impossível (situação idêntica a todos os outros Pós-EVTE, demonstra a 

displicência com os resultados econômicos do projeto). 

464. Inconsistentes com os demais estudos porque no primeiro Pós-EVTE (novembro de 2010), já 

houve a indicação de mudança de escopo que resultava em uma redução de VPL de US$ 407,73 

milhões a menor, ou seja, enquadraria o projeto na necessidade de reavaliação por mudança 

significativa de escopo. No segundo Pós-EVTE (junho/2011), nenhuma menção é feita a essa 

alteração de VPL decorrente de mudança de escopo. 

465. O investimento previsto apenas para o Trem 1 foi “corrigido” de US$ 8,1 bilhões no Pós-

EVTE realizado em novembro de 2010 para US$ 10,5 bilhões em junho de 2011, uma correção de 

30% em seis meses sem nenhuma explicação no documento. Essa “correção” fez com que o 

investimento então previsto no Pós-EVTE relativo a junho de 2011, no montante de US$ 9,9 

bilhões, se situasse inclusive abaixo do valor de investimento atualizado, não superando, por 
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consequência lógica, os US$ 300 milhões de acréscimo de investimento atualizado que dispararia a 

necessidade de reavaliação. 

466. O outro fator que demonstra inconsistência do Pós-EVTE relativo ao primeiro semestre de 

2011 com os demais estudos econômicos realizados em relação ao projeto em estudo foi o item 

“preços e mercados”, em que a análise ressaltou ter considerado o crescimento do mercado 

constante até 2030 (evidência 52, p. 10): 

O fator preços e mercado agregou valor ao projeto, tornando-o atrativo sob o ponto de vista 

econômico. Além de margens mais atrativas em relação aos valores da época em que o projeto 

foi aprovado, o mercado de diesel é maior que o do EVTE Original em quase todo o horizonte 

2013-2020, além de contar com crescimento até 2030, quando no original era considerado 

constante a partir de 2020. 

467. Analisando os dados que suportaram essa melhoria nos resultados econômicos do projeto, a 

ponto de torná-lo supostamente viável na análise realizada em junho de 2011, verifica-se que o 

fator preponderante teria sido, como alegado, a melhoria do resultado operacional do projeto, com 

a consideração de mercado crescente até o ano de 2030. Perceba-se, no entanto que destoa dos 

demais projetos da Companhia e se mostra temerário extrapolar uma análise de crescimento de 

demanda do mercado consumidor para praticamente vinte anos após a data da análise, sem 

nenhuma análise de risco associada. 

468. Mais importante, que comprova que o objetivo único dessas atualizações de indicadores 

referentes ao Pós-EVTE do primeiro semestre de 2011 era tornar o projeto artificialmente viável, 

foi o resultado a que se chegou. O índice de lucratividade do projeto (VPL/IA) alcançou 0,01, 

coincidindo com a mínima viabilidade do projeto já alcançada na aprovação da Fase II. 

469. Essa constatação não deve ser tratada como coincidência, pela sua improbabilidade, mas 

como artifícios de cálculo utilizados nos estudos de viabilidade do empreendimento, com o 

objetivo de mascarar os reais indicadores do projeto, que seriam obtidos segundo os cenários 

referenciais da Companhia. Registre-se que o valor do investimento – que resultou na taxa de 

lucratividade mínima (0,01) –, foi lançado em planilha eletrônica diretamente (evidência 53), não 

havendo nenhum vínculo, nota ou citação de fonte que justifique o valor utilizado. Enfim, não há 

memória de cálculo, apenas um resultado que indica viabilidade marginalmente (ou minimamente) 

positiva. 

470. Outrossim, da mesma forma como ocorreu nos estudos que subsidiaram a aprovação da Fase 

III, não foi aplicada contingência no cálculo do Pós-EVTE, indicando que o erro da estimativa de 

investimentos seria zero (0%). Tal premissa tem influência significativa nos indicadores do projeto, 

já que a inclusão de um erro de apenas 1,5% - conservador face ao histórico da Petrobras e 

principalmente do próprio projeto – tornaria o índice de lucratividade igual a 0 (VPL/IA). 

471. Portanto, o que se verificou é que para tornar o empreendimento economicamente viável, 

foram alteradas premissas do projeto, de forma que, em termos de conduta diligente do homem 

médio (nos termos definidos pela lei), o mínimo que se esperaria dos gestores seria o 

aprofundamento das análises, diante de claros sinais de manipulação de dados, como indicava todo 

o contexto. 

472. Ademais, deve-se registrar que o relatório de acompanhamento mensal, também levado à 

Diretoria Executiva para suportar suas análises, já indicava para um descolamento da curva de 

evolução física do empreendimento “prevista X realizada”. Em contraponto, nenhum impacto de 

atraso havia sido registrado na análise de Pós-EVTE de junho/2011, mantendo-se a data de partida 

inalterada – que já era otimista desde a aprovação da Fase III –, ou seja, ainda mais otimista e 

improvável. 

473. Os dados constantes do Pós-EVTE seguinte (dezembro de 2011) comprovam que as 

premissas adotadas no Pós-EVTE relativo a junho de 2011 eram irreais: o VPL que estava 

marginalmente positivo tornou-se negativo em US$ 2 bilhões; o investimento atualizado reduziu 

US$ 200 milhões; o investimento estimado subiu US$ 1,8 bilhão. 
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474. A conclusão é, então, que mesmo naquele único caso em que se obteve um VPL positivo, os 

gestores deveriam ter solicitado informações adicionais para a tomada de decisão, o que não 

aconteceu. Portanto, diante do cenário que se apresentava à época, foi uma decisão não 

devidamente informada, tampouco refletida, logo ilegal. 

475. Assim, a não reavaliação do projeto afigura-se como uma irregularidade continuada, desde o 

primeiro dia posterior à aprovação da Fase III do Projeto Trem 1 do Comperj até a data em que se 

procedeu a sua atualização de indicadores econômicos, que forneceu a base para o primeiro 

processo de reavaliação do Comperj promovido pela Diretoria Executiva, apenas em 26/02/2015, 

Ata 5.212, Pauta 199 (evidência 54, p. 19). 

476. Registre-se o agravante que, em 7/12/2012, o DIP ESTRATEGIA 151/2012 (evidência 55) 

destacou a necessidade de se reavaliar o Projeto Trem 1 do Comperj – e também da Rnest – dando 

um prazo de 60 dias para sua realização. Entretanto, não só a reavaliação foi negligenciada, como, 

nos períodos que se seguiram, até 2014, não foram elaborados outros estudos de Pós-EVTE, 

contrariando a sistemática 

477. Outro fator que demonstra que todas essas decisões de não reavaliar o projeto foram não 

informadas e não refletidas assenta na ausência de informações e indicadores (em todas elas) a 

respeito do Programa Comperj. Repise-se, uma vez mais, que o Projeto Trem 1 do Comperj foi 

aprovado com VPL negativo suportado por um VPL supostamente positivo do referido programa. 

478. Se assim foi a decisão – considerada aqui inadequada – minimamente se esperaria que nas 

rodadas de Pós-EVTE fossem apresentados, além dos dados do projeto em Fase IV, os dados de 

evolução dos demais projetos (em Fase I e II) que integravam o gigantesco programa e, 

supostamente, dariam a ele a necessária viabilidade econômica. Isso não ocorreu. A Sistemática da 

Petrobras enfatiza a necessidade de integração dos projetos inseridos em um programa (evidência 

7, p. 54): 

O acompanhamento de programas consiste no monitoramento com abordagem integrada dos 

projetos componentes do programa, reforçando a necessidade de sincronismo entre os 

cronogramas e custos para que o programa alcance suas metas e atinja os benefícios acordados 

durante sua aprovação 

479. Entretanto, o que se constatou ao longo da implantação do complexo foi justamente uma 

falta de coordenação e sincronismo entre os projetos. Enquanto, nos anos seguintes, o Trem 1 

prosseguia com sua implantação, os projetos do Trem 2 e de petroquímicos permaneceram nas 

fases iniciais, e em nenhum momento isso foi considerado nos estudos de Pós-EVTE. O Relatório 

de auditoria destacou esse fato (peça 93, p. 58): 

O Guia PMBOK define programa como sendo “um grupo de projetos relacionados gerenciados 

de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se 

eles fossem gerenciados individualmente” (Peça 38, p. 15). Isso sugere um gerenciamento 

centralizado para todos os projetos constituintes do programa, de maneira concentrada nas 

interdependências existentes entre os projetos, de modo a promover economias de recursos que 

a gestão individual dos projetos não proporcionaria. 

No caso do Comperj, não foi o que se constatou. A adoção da implantação do empreendimento 

em forma de programa provocou o início das obras do Trem 1 da refinaria e o “abandono” dos 

demais projetos em níveis iniciais de maturação, mesmo diante da estreita interdependência 

existente entre esses projetos. 

Evidência desse aparente abandono seria a permanência, até os dias atuais, dos projetos 

relacionados às plantas petroquímicas e ao Trem 2 da refinaria nos mesmos estágios de 

maturação em que se encontravam quando as obras do Trem 1 foram iniciadas, em 2010. Ou 

seja, decorridos 52 meses da decisão por se implantar de forma fracionada o Comperj, ainda não 

houve avanço no desenvolvimento dos demais projetos que tenha implicado um avanço de fase. 

Mais ainda, atualmente, ante a série de incertezas envolvendo a formalização das parcerias 

comerciais, a Petrobras sequer tem divulgado datas para o início das obras das demais etapas. 
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480. A Petrobras se manifestou sobre a situação (peça 127, p. 23): 

Não se pode olvidar, no entanto, que o gerenciamento de um complexo industrial tem como 

desafios moderar as interdependências existentes entre suas unidades/projetos, suas atividades 

de mitigação de risco, mudanças ocorridas nos seus escopos, cronogramas e custos, dentre 

outros. 

Para coordenação e controle dos impactos citados, somando-se o fato de que os projetos 

estavam em diferentes níveis de definição e maturidade, a formação de um Programa 

COMPERJ para a implantação destes projetos foi o modo que se revelou adequado para a 

implantação de forma coordenada. 

481. Novamente, reforça-se que não foi vislumbrado a “implantação de forma coordenada” do 

Programa. Nos primeiros Pós-EVTE realizados após a aprovação do PSD de FEL III (entre 2º 

semestre de 2010 e 1º semestre de 2012), constam apenas os resultados do Trem 1 do Comperj. 

Não sendo apresentados estudos das outras etapas de implantação do programa, mesmo sendo 

cediço de suas importâncias no resultado econômico que seria obtido. Além disso, como aponta 

estudo feito em 2012 (evidência 56, p. 74), alguns projetos logísticos necessários não integraram o 

escopo do Comperj: 

Os projetos logísticos cuja única razão de existência era o escoamento dos derivados produzidos 

no 1º Trem de Refino foram previstos na carteira de logística do Abastecimento, mas não 

faziam parte do Programa COMPERJ, indicando a necessidade de uma efetiva integração ao 

Programa. 

482. Acrescenta-se, por fim, que após o estudo de Pós-EVTE realizado em junho de 2012, 

somente foi realizado outro estudo no segundo semestre de 2014, passando, portanto, quatro ciclos 

de necessárias análises de Pós-EVTE sem constar o Comperj no rol de empreendimentos 

reanalisados. 

483. A irregularidade é reforçada pela ausência de constituição de comissão de acompanhamento 

de investimentos. Trata-se de importante estrutura prevista pela sistemática que, se presente e 

atuante, poderia ter evitado os prejuízos a que se chegou com a tentativa de implantação do 

Programa Comperj. Solicitados a apresentar os nomes dos seus integrantes, a Petrobras informou 

que a referida comissão de acompanhamento nunca foi instituída (evidência 57, p. 1): 

Informamos que a Comissão de Acompanhamento de Investimentos não foi instituída no âmbito 

da Petrobras, e que o acompanhamento do projeto no âmbito corporativo foi realizado mediante 

emissão de relatórios mensais de acompanhamento dos projetos de investimentos. 

484. Portanto, diante da omissão dos gestores em exigir a reavaliação da implantação do Projeto 

Refinaria Trem 1 do Comperj, durante todo o período que foi desde a sua passagem para a fase de 

execução até sua atualização de indicadores econômicos, consideram-se irregulares as suas 

condutas, uma vez que foram adotadas em afronta às exigências da Lei 6.404/1976, em específico o 

dever de tomar decisões informadas e refletidas. 

Conclusão 

485. O presente tópico tratou da constatação de gestão temerária na implantação do 

empreendimento Comperj. A partir da caracterização constante no relatório da auditoria originária, 

foram consideradas as manifestações apresentadas pela Petrobras e novos documentos colhidos em 

inspeção, tendo-se concluído pela subsistência da irregularidade. 

486. As análises ora empreendidas apontaram para quatro principais momentos de tomadas de 

decisão, nos quais as condutas dos gestores da Petrobras afrontaram as orientações corporativas 

para a implantação de projetos de investimento e extrapolaram os limites de risco de negócio 

cobertos pela business judment rule, de forma que as suas atitudes ficaram expostas ao julgamento 

e eventual sanção por parte desta Corte de Contas, por ilegitimidade e ilegalidade. 

487. Conforme foi demonstrado, a tomada de decisões fora dos contornos estabelecidos pela 

estatal não se coaduna com a conduta diligente enunciada no art. 153 da Lei 6.404/1976, que reza 
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que “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 

negócios”. Essa conclusão é o resultado da constatação de que tais atos não podem ser 

considerados decisões informadas, refletidas e desinteressadas, nos termos das exigibilidades dos 

administradores da Companhia, estabelecidas pela mesma lei. 

488. Por fim, relata-se que a quantificação do dano proveniente dos atos irregulares que 

resultaram na gestão temerária do empreendimento entre 6/9/2006 (aprovação da Fase II do Projeto 

UPB do Comperj) e 26/2/2015 (atualização dos indicadores do Projeto Trem 1 do Comperj) está 

explicitada no tópico V, em seguida. 

V. Ressarcimento do Prejuízo 

489. Nos termos da Constituição Federal, art. 71, inciso I; da Lei 8.443/1992, art. 1º, inciso I e do 

Regimento Interno do TCU (RITCU), é competência desta Corte julgar as contas de 

administradores públicos que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte 

prejuízo ao Erário. Os artigos 8º da Lei 8.443/1992 e 197 do RITCU definem a Tomada de Contas 

Especial (TCE) como o processo próprio para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano. 

490. Os art. 47 da Lei 8.443/1992 e 252 do RITCU estipulam que, se no exercício da fiscalização 

for constatada irregularidade que resulte em dano ao Erário, o Tribunal deve, desde logo, ordenar a 

conversão do processo em TCE. 

491. Com esse pano de fundo normativo, repisa-se que, no caso do Projeto Trem 1 do Comperj, 

foi constatado que a gestão temerária na implantação do empreendimento resultou em dispêndio de 

recursos da Petrobras em projeto que não deveria ter passado, segundo os documentos internos e 

análise empreendida, nem sequer para a Fase III. Esses dispêndios, contrários à sistemática de 

aprovação de projetos, culminaram na situação em que todas as receitas esperadas para o projeto 

em sua vida útil jamais remunerarão as despesas já incorridas e o saldo a incorrer. 

492. De maneira mais simples, o Projeto Trem 1 do Comperj, quando considerado o fluxo de 

caixa descontado (entradas, saídas e taxa de atratividade), resulta em prejuízo à Petrobras, como já 

se mencionou no decorrer do presente trabalho e cujo detalhamento da metodologia e do cálculo 

utilizado por esta equipe a fim estimar tais perdas se demonstrará logo em seguida. 

Caracterização do dano 

493. Um dos pressupostos de existência de processo de tomada de contas especial é a 

caracterização da essencialidade do dano, sem a qual não existe a obrigação de reparar. Na 

tradicional construção patrimonialista de dano, o patrimônio de uma pessoa pode ser prejudicado 

essencialmente de duas formas: (i) sofrendo uma diminuição efetiva (dano positivo ou dano 

emergente); ou (ii) privando-a de valores que seriam incorporados se a ação de outrem não 

houvesse criado o obstáculo ao ganho (dano negativo ou lucro cessante). 

494. Sob essa clássica denominação de dano patrimonial, há o que a doutrina classifica como 

“superação do requisito de atualidade”, traduzida pela possibilidade de ressarcimento de danos 

atuais e de danos futuros – desde que provável a certeza destes.   

495. O dano imposto à Petrobras pela gestão temerária verificada na implantação do Projeto Trem 

1 do Comperj resulta da agregação negativa de valor que o empreendimento causa à estatal. Em 

outras palavras, o referido projeto retira valor da Companhia por apresentar viabilidade econômica 

negativa (VPL menor que zero). Essa situação ocorreu porque a Petrobras investiu valores em 

montante superior ao que o projeto suportava, por impulso de gestores que não respeitaram a 

Sistemática Corporativa de Implantação de Projetos de Investimentos e o dever legal de diligência. 

Logo, a quantificação do dano do Projeto Trem 1 do Comperj perpassa pelo resultado de seu Valor 

Presente Líquido e pelo valor total dos investimentos realizados. 

496. Sendo assim, uma importante premissa para o cálculo do dano é a definição do período em 

que se constatou a irregularidade definida como “gestão temerária”. Define-se, assim, “janela de 

gestão temerária”, como o intervalo dentro do qual a gestão temerária do Projeto Trem 1 do 
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Comperj (inicialmente Projeto UPB do Comperj) foi caracterizada, ou seja, esse intervalo se inicia 

na aprovação da Fase II (6/9/2006) e se estende até a data de início da etapa de reavaliação do 

projeto (26/2/2015). Esse período abarca todos os atos de gestão considerados irregulares e 

descritos neste relatório. 

497. O encerramento desse período possui como marco uma avaliação econômica prospectiva do 

Projeto Trem 1 do Comperj, realizada no início de um processo de reavaliação do projeto. A 

Diretoria Executiva acatou a proposição constante do DIP AB-PGI 38/2015 (evidência 58), que 

considerou diversas alternativas para o projeto, diante da grave situação em que este se encontrava. 

498. Outro pressuposto metodológico para a quantificação do dano é a consequência da assunção 

de riscos pelos gestores. Conforme destacado neste relatório, a partir do momento em que os 

gestores da Petrobras se afastaram das exigências insculpidas nos normativos internos da 

Companhia e dos deveres legais de administradores de sociedades de capital aberto, a ponto de 

caracterizar gestão temerária, eles passaram a agir sem legitimidade, ou seja, não mais 

representavam os interesses da empresa. 

499. Isso se justifica porque é justamente a trilha sistematizada pela Companhia para implantação 

de projetos de investimento que delimita o que se denomina “apetite ao risco” da Petrobras. 

Portanto, ao se afastarem da “vontade” da Companhia ou, como se tem repetido neste relatório, do 

“caminho diligente”, considera-se que os riscos do negócio foram avocados pelos gestores, que, 

então, devem responder pelo resultado ruinoso. 

500. De maneira simples, a partir do momento em que os gestores sucessivamente decidiram, de 

forma não diligente, por dar seguimento a um projeto/programa que não atendia aos pré-requisitos 

estabelecidos pelos normativos da Companhia para que fossem adiante, com aporte de recursos, em 

desacordo com o apetite a risco corporativo, eles avocaram para si a responsabilidade por todos os 

efeitos daquelas decisões. 

501. Nesse diapasão, considera-se que todas as consequências negativas aos cofres da Petrobras 

durante a implantação do empreendimento, no período em que se caracterizou a gestão temerária, 

devem ser suportadas pelos gestores responsáveis. Outrossim, tem-se que a responsabilidade pelos 

riscos assumidos abarca tanto os efeitos dos riscos diversificáveis (gerenciáveis) quanto não 

diversificáveis (não gerenciáveis, ou de mercado). Portanto, tem-se que o efeito do câmbio ou da 

cotação do barril do petróleo no mercado internacional no dano causado – exemplos de fatores não 

gerenciáveis –, será considerado decorrência inafastável das condutas irregulares, quer seja 

benéfica ou prejudicial aos responsáveis.        

502. Conforme exposto no referencial teórico, aos gestores de sociedades empresariais não se 

impõe responsabilidade pelo resultado dos negócios que gerem. Assumir riscos é inerente à 

atividade empresarial. Todavia, ao deixarem de zelar por seus deveres e fugirem do caminho 

diligente delineado em lei e nas normas internas, avocaram para si a responsabilidade pelo 

resultado das suas decisões. 

503. A responsabilidade por tais efeitos não seria atribuível aos gestores na hipótese de o 

Projeto/Programa Comperj ter sido implantado dentro dos limites impostos pela Petrobras, ou seja, 

caso os gestores tivessem seguido o caminho diligente determinado pela Sistemática Corporativa. 

Apenas em um cenário de gestão regular é que se considerariam os efeitos ruinosos como 

decorrentes de riscos naturais do negócio, e, consequentemente, poderiam ser suportados pela 

Companhia. Somente diante de condutas regulares de gestão haveria a incidência da business 

judgement rule, mas apenas nessa situação, repete-se. 

504. No caso em estudo, como evidenciado neste trabalho, as condutas dos gestores se afastaram 

dos normativos internos e foram contrárias a deveres impostos pela Lei 6.404/1976, em especial o 

de diligência. O resultado foi decisões desinformadas e/ou não refletidas que resultaram em 

significativo dano patrimonial à Petrobras. 

505. Premissas postas, passa-se à quantificação do dano. 

Metodologia de quantificação do dano 
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506. Note-se que os valores investidos na implantação do Projeto Trem 1 do Comperj 

(originalmente Projeto UPB do Comperj) provocaram uma diminuição efetiva no patrimônio da 

Companhia e representariam, portanto, dano positivo (ou emergente), caso se considerassem 

perdidos (ou afundados, na terminologia própria) os investimentos. De outro lado, os atrasos nas 

datas de partida e a não operação dos projetos conforme a capacidade planejada representaria uma 

frustração de receita, ou dano negativo, assemelhado a lucros cessantes.  

507. Uma primeira abordagem para cálculo do dano seria, então, acrescer o total investido no 

projeto o somatório das receitas previstas mas frustradas. Essa seria uma situação extrema, ou seja, 

considerando que todo o investimento feito estivesse perdido, sem utilidade, e que o Complexo 

jamais entrasse em operação. 

508. O caso do Comperj – até a data de atualização de indicadores utilizada como marco para o 

fim da “janela de gestão temerária” – é diferente. Como bem comprovaram as análises técnicas, 

foram investidos valores muito superiores ao que o projeto agregaria de receitas em toda sua vida 

útil. Entretanto, o Comperj possui alguma utilidade.  

509. Assim, um devido ajuste ao cálculo do dano seria considerar o valor total dos investimentos, 

deduzidos do montante suficiente e adequado para construir a parte útil do empreendimento, além 

de sua respectiva capacidade de geração de receita. Nesse cálculo, ainda poderiam ser descontados 

os valores de receitas frustradas, seja pelo atraso no início das operações. 

510. Não obstante essas possibilidades, o cálculo que foi utilizado parte de estudo elaborado pela 

própria Petrobras, que resulta no valor que o Comperj retira da Petrobras, por ser inviável 

economicamente. Esse é o EVTE elaborado na atualização de indicadores do Projeto Trem 1 do 

Comperj, utilizado como marco final para a “janela de gestão temerária” (26/2/2015), conforme 

detalhado nas tabelas constantes do relatório de atualização de indicadores (evidência 59) e 

cálculos constante da planilha eletrônica inserida nos autos (evidência 60). 

511. De toda forma, o que se buscou verificar na planilha que apresenta o EVTE da reavaliação – 

elaborada pela própria Petrobras, repita-se – foi o valor máximo que o investimento poderia atingir 

para manter o projeto economicamente nulo. Conforme demonstram os cálculos (evidência 60), o 

valor de investimento máximo admitido para que o empreendimento apresentasse VPL = 0 era de 

US$ 5,44 bilhões (a valor presente), de modo que o fluxo de caixa do projeto não gerasse prejuízo 

aos cofres da Companhia (para esse cálculo, todas as premissas de análise da Petrobras foram 

mantidas inalteradas). Importante novamente destacar que VPL>0 é a condição sine qua non para 

aprovação de projetos de investimento e que não foi observada pelos gestores ao longo da 

implantação do Comperj.  

512. Assim, todo excedente de despesa no projeto que supere o valor de US$ 5,44 bilhões (a valor 

presente) não será recuperado pelo fluxo de caixa do projeto. Em outras palavras, representará dano 

patrimonial à Petrobras, inclusos o dano emergente e os lucros cessantes. Logo, para fins de 

quantificar o dano, é necessário subtrair do valor total investido o montante referido, que é o valor 

de equilíbrio (break-even point), o quantum máximo admitido para não provocar prejuízo à 

Petrobras. 

513. Considerando que o investimento total registrado no momento da reavaliação era de 

US$ 17,97 bilhões (a valor presente), chega-se ao resultado danoso de US$ 12,53 bilhões (US$ 

17,97 bilhões - US$ 5,44 bilhões = US$ 12,53 bilhões). Esse montante corresponde, então, ao total 

de prejuízo que o Projeto Trem 1 do Comperj ocasionou aos cofres da Petrobras. De todo o 

investimento aplicado e a aplicar pela empresa à época (US$ 17,97 bilhões), cerca de US$ 12,53 

bilhões não retornarão ao longo da vida útil da refinaria. 

514. Resultado idêntico pode ser obtido sob outra perspectiva, talvez mais dedutiva: a visão a 

partir do custo afundado (investimento realizado que não é capaz de gerar valor para a Petrobras). 

Explica-se: no momento da reavaliação, a Petrobras faz seus estudos com uma “visão adiante”, em 

cenário prospectivo. Para isso, desconsideram-se todos os investimentos até então realizados e faz-

se análise econômica apenas relacionando os dispêndios ainda a incorrer para completar o projeto e 

a totalidade dos fluxos operacionais – as receitas e despesas esperadas. O resultado é o chamado 
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“VPL prospectivo” que corresponde, grosso modo, ao resultado financeiro que o empreendimento 

agregará (ou retirará) à Petrobras, ao longo de toda sua vida útil, desconsiderando os custos já 

incorridos com o projeto (custo afundado). Se positivo, indica que vale a pena investir o restante 

dos recursos, pois o resultado final recuperará não apenas esses novos investimentos mas parte do 

que foi considerado “custo afundado”. 

515. Desse modo, o cálculo do dano sob a ótica do custo afundado seria deduzir o valor positivo 

do VPL prospectivo do valor total dos investimentos já realizados (a valor presente). O resultado 

indica o valor de investimento irrecuperável nas condições de projeto, o que representa dano 

patrimonial à Companhia. Fazendo-se esses cálculos, chega-se aos mesmos US$ 12,53 bilhões 

(US$ 14,38 bilhões - US$ 1,85 bilhões = US$ 12,53 bilhões). Este montante corresponde ao 

prejuízo total percebido pela Petrobras. Ainda, o prejuízo percebido pela Petrobras pela gestão 

temerária do Comperj corresponde ao VPL do empreendimento no momento definido como o fim 

da “janela de gestão temerária”. 

516. Partindo-se, então, dessa base já conservadora, que pressupõe uma visão da própria 

Companhia sobre o montante que o Comperj retira de valor da Petrobras, optou-se por agregar 

ainda mais conservadorismo ao cálculo da parcela do dano atribuível aos responsáveis (débito), 

adiante detalhada.  

Medidas adicionais de conservadorismo à quantificação do débito  

517. Em um primeiro destaque, repisa-se que a própria metodologia apresentada, de quantificar o 

dano apenas pelo montante investido a maior do que o valor o necessário para tornar o VPL nulo, 

já é medida de conservadorismo. Um segundo elemento nesse mesmo sentido foi considerar a 

obtenção da integralidade dos benefícios tributários previstos pela Companhia. 

518. Outra significativa medida de conservadorismo há que ser considerada. Refere-se às 

possíveis ações de regresso que este Tribunal mova em contratos de obras relacionados ao 

Comperj, tendo em vista a quantidade de processos abertos com indicativo de ocorrência de 

sobrepreço/superfaturamento com possibilidade de conversão em tomadas de contas especiais, 

inclusive o processo relativo a contratação de empresas para a construção da CDPU (TC 

000.805/2015-7) já teve sua conversão em TCE determinada por meio do Acórdão 3.343/2015-

TCU-Plenário. É necessário considerar que as análises que deram origem a esses processos 

revelaram sobrepreços contratuais provocados pela ação de um cartel de empreiteiras que atuou, de 

forma ampla, nas obras do Comperj, como notabilizou a Operação Lava Jato. 

519. Outrossim, com o objetivo de evitar eventual bis in idem na cobrança do dano ora 

quantificado com as demais iniciativas de ressarcimento em curso, deve-se excluir do cálculo as 

ações em curso, e as que potencialmente podem ser abertas com a mesma finalidade. Para tanto, 

far-se-á uso de um trabalho realizado por esta mesma unidade técnica, SeinfraPetróleo, de relatoria 

do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, objeto dos autos TC 005.081/2015-7. A conclusão 

entabulada nesse processo foi deliberada pelo TCU por meio do Acórdão 3.089/2015-TCU-

Plenário. 

520. O citado trabalho objetivou estimar, por métodos econométricos, a amplitude e a 

quantificação do dano provocado pelo cartel de empreiteiras que atuou em licitações de obras de 

empreendimentos ligados à área de abastecimento da Petrobras, o chamado overcharge. Tal termo 

é utilizado pela literatura internacional para definir a diferença entre o valor cobrado por um 

determinado produto ou serviço em um ambiente cartelizado e o valor justo, que deveria ser 

cobrado em um ambiente competitivo. No estudo foram utilizadas as evidências então escrutinadas 

pela Operação Lava Jato. Assim, definidos os cenários, com e sem atuação de cartel, calculou-se o 

overcharge médio de 17 pontos percentuais em relação à média das estimativas de custo da 

Petrobras sobre as contratações analisadas. 

521. No sentido de estimar esse valor de overcharge relativo ao Comperj, de forma a dar a maior 

importância ao mandamento de que o dano calculado por meio de estimativas não supere e 

efetivamente incorrido, considera-se razoável a aplicação do percentual de 17% sobre todo o 

montante previsto de investimento relacionado ao projeto em questão – a valor presente –, ou seja, 
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calculou-se 17% do valor de US$ 17,97 bilhões. Portanto, de forma conservadora para o objetivo 

que se destina, estimou-se em US$ 3,05 bilhões o dano relacionado ao Comperj causado pela 

atuação do cartel nas contratações relativas ao Comperj. 

522. Há dizer que a Advocacia Geral da União, levando em consideração esse trabalho do TCU, 

ingressou com quatro ações de improbidade administrativa, cobrando de empresas e pessoas físicas 

envolvidas na Lava Jato o montante de R$ 23 bilhões. Esse valor compreende o Comperj e outros 

empreendimentos, como Rnest (Refinaria Abreu e Lima) e Repar (Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas). 

523. Mais recentemente, o Tribunal decidiu que é válido o uso de métodos econométricos para 

quantificar prejuízos de forma subsidiária, como assente no Acórdão 1.583/2016-TCU-Plenário. 

524. Portanto, não será considerado como dano por decorrência direta da gestão temerária o valor 

de US$ 3,05 bilhões, obtido pela atuação do cartel nas obras do Comperj. 

525. Por fim, urge excluir do dano os custos que regularmente teriam ocorrido nas fases 

preliminares do Projeto UPB do Comperj (convertido no Projeto Trem 1 do Comperj), Fases I e II, 

por não terem sido identificados elementos caracterizadores de temeridade da gestão até aquelas 

datas – anteriores ao marco inicial do que se denominou “janela de gestão temerária”. 

526. Portanto, conforme informado pela Petrobras, tal valor é de, aproximadamente, US$ 4,1 

milhões (peça 43, p. 6). Entretanto, considerando que o referido valor foi despendido durante a 

Fase II (iniciada em set/2004), deve-se atualizá-lo a valor presente. Assim, utilizando o período de 

set/2004 até jul/2016, com base no IGP-M (FGV), obtêm-se o montante de US$ 8.326.448,51. 

Débito: dano quantificado 

527. Levando-se em consideração a totalidade de recursos investidos pela Petrobras no Projeto 

Trem 1 do Comperj; o investimento máximo admitido para evitar perda de valor patrimonial; os 

danos provocados pelo cartel de empreiteiras sobre os contratos do Comperj; além das demais 

medidas de conservadorismo adotadas, o dano quantificado imputável aos responsáveis é de US$ 

9,47 bilhões, conforme memória de cálculo apresentada em seguida. 

528. Destaca-se, por dever, que no montante a seguir calculado está inserido eventual prejuízo 

decorrente da aquisição antecipada de equipamentos e outros bens, tangíveis e intangíveis (na 

medida do possível) que deixaram de ser necessários ao Comperj por motivo de alterações tardias 

no projeto, a exemplo dos equipamentos afetos à Unidade de Hidrotratamento de Nafta (HDT-N) e 

à Unidade de Craqueamento Catalítico Petroquímico (PFCC), bem como eventual dano advindo da 

contratação direta do remanescente da Via UHOS, atendendo, assim, por via reflexa, o determinado 

pelos itens 9.5.1 e 9.5.3 do Acórdão 3.090/2015-Plenário-TCU (deliberação destes autos). 

Tabela 2 – Resumo do cálculo do dano. 

Evento 
Valor (US$) 

26/2/2015 

Investimento total - valor presente 17.968.060.000,00 

Investimento máximo (VPL= 0) - valor presente (5.438.730.000,00) 

Dano Comperj 12.529.330.000,00 

Investimento Fases I e II (8.326.448,51) 

Dano estimado cartel (17%) (3.054.570.200,00) 

Dano gestão temerária 9.466.433.351,49 

529. Havendo a quantificação do dano, surge o dever de ressarcir: o débito.  

530. Cabe destacar que o art. 16 da LOTCU, parágrafo 2º, estipula que, em caso de ocorrência de 

dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, o TCU fixará a 

responsabilidade solidária dos agentes públicos que praticaram os atos irregulares.  

531. No mesmo sentido aponta o art. 158, da Lei das S/A: 
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§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude 

do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da 

Companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. (grifos acrescidos) 

532. Sem prejuízo à literalidade do comando legal, a solidariedade na responsabilização pelo 

débito também decorre de características ínsitas do presente caso concreto. Em que pese a 

individualização das condutas para caracterização da responsabilidade, conforme consignado no 

Apêndice “B” – Matriz de Responsabilização -, para efeitos de ressarcimento ao Erário, tais 

condutas são indissociáveis, conforme será abordado no próximo item, não havendo como 

estabelecer proporcionalidade entre cada conduta e seu respectivo efeito no dano.  

533. Logo, o valor integral do dano atribuível aos responsáveis é de US$ 9.466.433.351,49. Dado 

que este valor foi calculado em moeda estrangeira, de forma a atender ao disposto no Regimento 

Interno do TCU, artigo 210, §1º, inciso II, se faz necessário empreender mais uma medida que 

traga conservadorismo à conversão em reais. 

534. Para que débito não exceda o real valor devido, tomou-se a menor cotação da moeda norte-

americana observada no curso da “janela de gestão temerária”. Assim, considerando a cotação de 

22/7/2011, de R$ 1,5539 para cada dólar americano, o valor que deve ser levado a débito solidário 

dos gestores responsáveis pela implantação do Projeto Trem 1 do Comperj, por agirem em 

discordância aos normativos internos e deveres impostos pela Lei das Sociedades Anônimas, é de 

R$ 14.709.890.784,88 (catorze bilhões, setecentos e nove milhões, oitocentos e noventa mil, 

setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

535. Assim, concluindo pela subsistência da irregularidade caracterizada como gestão temerária e 

do cálculo do consequente prejuízo causado aos cofres da Companhia, torna-se imperioso propor a 

conversão do processo em TCE e promover a citação dos responsáveis pelos atos irregulares 

destacados no âmbito do presente trabalho instrutivo. Dessa forma, o tópico seguinte cuidará de 

identificar os responsáveis, delimitando a responsabilidade dos agentes envolvidos.  

VI. Análise das responsabilidades 

536. No achado de auditoria apontou-se a gestão temerária dos administradores da Petrobras na 

implantação do Projeto Trem 1 do Comperj (originalmente Projeto UPB Comperj), caracterizada 

por conjunto de atos decisórios irregulares, não aderentes à sistemática corporativa da Petrobras 

para implantação de projetos de investimento e incondizentes com o dever de diligência enunciado 

no art. 153 da Lei 6.404/1976. Tais atos não podem ser considerados decisões informadas, 

refletidas e desinteressadas, nos termos das exigibilidades dos administradores da Companhia, 

estabelecidas pela mesma lei. 

537. A gestão temerária na implantação do Comperj levou à Petrobras a dano patrimonial 

bilionário, conforme descrito no item anterior.   

538. Em resgate das disposições consignadas no referencial teórico deste trabalho (item III), o 

descumprimento, por parte dos administradores, dos deveres a eles impostos pela Lei 6.404/1976 

são passíveis de enquadramento no art. 43, inciso II da Lei Orgânica do TCU. No âmbito dos 

processos desta Corte de Contas, condutas de agentes públicos, dolosas ou culposas, omissivas ou 

comissivas consideradas ilegítimas ou antieconômicas, são passíveis de multa. Ainda nos termos do 

mesmo diploma legal, mormente seu art. 47, verificada a ocorrência de irregularidade que resulte 

em dano ao Erário, o Tribunal ordenará a conversão do processo em tomada de contas especial para 

ressarcimento do valor integral, ficando os agentes responsáveis passíveis de multa proporcional – 

art. 57.  

539. Desde já, cumpre destacar que a responsabilização de gestores de empresas estatais por 

prejuízos incorridos por gestão irregular não é inédita. Há precedentes correlatos ao caso vertente. 

540. Exemplo de decisão do TCU no sentido de fazer retornar aos cofres públicos danos 

decorrentes de má gestão é o recente Acórdão 1.915/2015-TCU-Plenário, proferido em sede de 

TCE (TC 033.263/2008-1), o qual condenou em débito gestores do Banco Central em valor 
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superior a R$ 500 milhões (valores históricos) por irregularidades na condução de política cambial 

(esse débito atualizado corresponderia a cerca de R$ 3,77 bilhões). 

541. No âmbito do mercado de valores mobiliários, há um relevante precedente julgado pela 

CVM (autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda que disciplina o mercado de valores 

mobiliários) com características análogas ao empreendimento Comperj. 

542. Trata-se do Processo Administrativo Sancionador 18/2008 (evidência 61), instaurado para 

apurar as responsabilidades dos administradores da empresa Sadia S/A No voto condutor da 

decisão, concluiu-se que os gestores da Sadia não cumpriram com o dever de diligência esperado 

dos administradores de uma companhia aberta, consagrado no artigo 153 da Lei 6.404/76. Tal qual 

no caso vertente, entre os condenados estão os membros da alta administração (evidência 61, p. 

56). 

543. À semelhança do que se considerou gestão temerária na implantação do Comperj, pelo 

continuado descumprimento de normativo (Sistemática), para o caso da Sadia, o voto dá destaque 

ao descumprimento da Política Financeira da empresa, além de evidenciar negligência dos 

administradores aos deveres de se informar, vigiar e intervir, na gestão dos negócios da empresa.  

544. No relatório da acusação, a CVM apontou: 

(...) uma sucessão de falhas na administração que acabou por permitir a adoção, por parte da 

Diretoria Financeira, de práticas contrárias à Política Financeira da Sadia, o que só ocorreu pela 

total falta de monitoramento e supervisão, devidamente demonstrada nestes autos, sobre as 

atividades desta Diretoria (evidência 61, p. 23). 

545. No contencioso estrangeiro, merece registro o caso de Smith x Van Gorkom (PARENTE, 

Flávia, O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas, Rio de Janeiro/Renovar, 

2005. p. 82 e seguintes). Esse caso se tornou referência na jurisprudência norte-americana pelo fato 

da Suprema Corte de Delaware ter afastado a aplicação da business judgment rule, considerando 

“negligência indesculpável” dos administradores, incompatível com seus deveres estatutários.  

546. Aquela Corte entendeu que os administradores agiram com gross negligence (grave 

negligência), violando o dever de diligência, ou duty of care, na medida em que não teriam se 

informado adequadamente e negligenciado informações razoavelmente disponíveis e relevantes 

para a venda da companhia. A Corte acabou por fixar uma indenização que resultou no pagamento 

de pouco mais de US$ 22 milhões. 

547. Acerca da responsabilização, há que ser vista sob a contribuição das condutas para o 

resultado danoso. Deve-se destacar que as irregularidades constatadas no processo de implantação 

do Comperj recaem em funcionários da alta administração da Companhia, o que inclui Diretores e 

Gerentes Executivos, segundo o Plano Básico da Organização (evidência 62, p. 21). 

548. Esses gestores, em sua maioria funcionários de carreira da estatal, detinham alta qualificação 

e conhecimento sobre a empresa. Eram assessorados por órgãos técnico-especializados e contavam 

com suporte de consultorias e pareceristas externos, não sendo equivocado intuir que possuíam 

plenas condições para exercer suas atribuições de acordo com o critério da “diligência exigível”, 

que pressupõe o comportamento do homem médio, capaz de prever e precavidamente evitar o 

perigo de dano à sociedade.  

549. O papel de cada gestor no processo decisório é definido na Sistemática conforme o nível 

hierárquico. São distintas as competências normatizadas para Conselheiros, Diretores e Gerentes 

Executivos. Sendo assim, adiante será promovida a distinção entre as condutas esperadas e aquelas 

realizadas, para cada nível hierárquico envolvido. 

Competências envolvidas 

550. Conforme ressaltado em linhas pretéritas, em termos das competências envolvidas no 

processo decisório da Petrobras em projetos de investimento, os atos são compostos, uma vez que 

uma aprovação demanda atuação de gestores em diferentes níveis hierárquicos. 
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551. Em linhas gerais, para projetos de alta relevância como o Comperj, a Sistemática estabelece 

que cabe à Gerência Executiva da área de negócio responsável pelo projeto elaborar e propor o 

conteúdo de determinada decisão, de acordo com os requisitos normatizados. À Diretoria da Área 

de Negócio cabe revisar a proposição e submete-la à apreciação da Diretoria Executiva, a quem, 

em última instância, compete aprovar ou rejeitar, sempre por consenso, a proposição. O Conselho 

de Administração detém o poder-dever de fiscalizar os atos da Diretoria Executiva e avaliar seus 

resultados. 

552. Feito esse breve escorço, passa-se a um relato geral das condutas infringidas para cada nível 

hierárquico. 

Gerência Executiva 

553. De antemão, esclareça-se que, apesar de os detentores de cargo de Gerência Executiva não 

poderem, a rigor, serem considerados administradores, nos termos definidos na Lei 6.404/1976, 

tratam-se de agentes públicos aos quais é vedada a omissão, negligência ou dolo na gestão de 

recursos sob a sua responsabilidade. Por essa razão, tiveram também suas condutas analisadas. 

554. Para projetos de investimento do porte do Comperj, a Sistemática estabelece que o Gerente 

Executivo da Área de Negócio responsável pelo projeto, conjuntamente com o titular do de 

Estratégia & Desempenho Empresarial, devem elaborar o DIP com a motivação do projeto, 

contendo o compêndio dos documentos que suportam a proposta de implantação, incluindo a 

justificativa e os termos da proposição a ser apreciada, entre outros, além dos demais documentos 

que a suportam (PSD), e submetê-lo ao Diretor da Área de Negócios, para que, caso aprovado, 

inclua o projeto na pauta da Diretoria Executiva. Durante o período de execução do projeto (Fase 

IV), cabe ao Gerente Executivo impulsionar a reavaliação do projeto, quando assim se mostrar 

necessário face aos indicadores do projeto.  

555. Dessa forma, a responsabilidade da Gerência Executiva relaciona-se à disponibilidade e 

qualidade dos elementos mínimos exigidos pela Sistemática Corporativa, para cada portão de 

decisão e eventuais processos de reavaliação. Repisa-se que a Sistemática traz uma lista exaustiva 

de requisitos que devem compor o pacote de suporte à decisão – PSD. Além disso, os Gerentes 

Executivos devem observar padrões corporativos que orientam sobre o formato, conteúdo e demais 

aspectos qualitativos esperados para cada requisito, como são os padrões de estimativa de custos, 

análises de riscos, etc. 

556. A despeito da existência dessas diretrizes, no caso concreto, os exames de auditoria 

indicaram condutas falhas, ora relacionadas à não entrega de requisitos mínimos, consistentes com 

a insuficiência e incompletude de elementos essenciais do projeto, ora relacionadas à omissão em 

impulsionar a reavaliação que se mostrava necessária.  

557. Cumpre frisar que não fez parte do escopo dos trabalhos a apuração de dolo dos Gerentes 

Executivos envolvidos. Nada obstante, de acordo com os fatos relatados, pode-se concluir que as 

condutas para eles apontadas, no mínimo, se relacionam com a negligência no provimento de 

alguns requisitos e à imprudência na elaboração de outros.   

Diretoria da Área de Negócio 

558. O Diretor da Área de Negócio detém a prerrogativa da iniciativa do projeto. Destarte, pode 

ser considerado o seu dono, detendo o poder sobre os recursos alocados e o dever de decidir sobre a 

adequação da proposição aos objetivos da empresa, antes de submete-la à apreciação da Diretoria 

Executiva. 

559. Assim, do Diretor da Área de Negócio se espera não apenas a revisão cuidadosa e criteriosa 

dos projetos a ele submetidos pelos Gerentes Executivos, mas uma visão integrada, crítica e 

abrangente, considerando todos os projetos previstos e em andamento (visão de portfólio). As 

análises de conveniência e oportunidade em dar continuidade ou fazer retornar os projetos para 

aprimoramentos passam primeiro pelo Diretor da Área de Negócio. 
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560. Isto posto, as condutas irregulares da Diretoria da Área de Negócio são atreladas, em 

essência, a revisões insuficientes do projeto, não verificação dos pressupostos de validade, e dar 

continuidade a projeto incompleto, submetendo-o ao órgão decisor. 

Diretoria Executiva 

561. A Diretoria Executiva da Petrobras é um órgão colegiado formado pelo Presidente da 

empresa e todos os demais diretores, que perfazia, à época das irregularidades narradas (2004 a 

2015), a derradeira instância decisória para aprovação de fase dos projetos de investimento, com 

base nos PSD. Sendo assim, era da Diretoria Executiva a competência para aprovar as passagens de 

fase do Projeto/Programa Comperj. 

562. Segundo o Estatuto Social da Petrobras, compete à Diretoria Executiva exercer a gestão dos 

negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes 

corporativas. Seus integrantes contam com assistentes, que analisam e discutem de forma prévia os 

documentos pautados para deliberação. 

563. Tal procedimento reforça que, segundo os ditames corporativos, existem várias 

oportunidades para que os administradores aprofundem as discussões a respeito de projetos de 

investimento de grande vulto. O atendimento ao previsto nessas normas internas dá plenas 

condições ao diretor de adotar decisões baseadas na business judgement rule: informadas, refletidas 

e desinteressadas. 

564. A despeito da exigência legal de que as decisões sejam adotadas sob os princípios acima, 

bem como da existência de vasta documentação (ou de exigência de que tal documentação fosse 

produzida), no caso concreto, verificou-se que, em ao menos três oportunidades (FEL 2, FEL 3 e 

Fase IV), foram ignorados os normativos corporativos e/ou os alertas dos documentos técnicos 

acerca do alto risco envolvido na continuidade do Projeto Trem 1 do Comperj, nos moldes como 

vinham sendo propostos. Essas análises eram disponíveis aos membros da Diretoria Executiva e 

seus assistentes, e revelavam, inclusive, elevada probabilidade de inviabilidade econômica do 

projeto.   

565. Diante de red flags, seria exigível de um administrador diligente a assunção de postura 

cautelosa, passando a exigir garantias e cuidados além daqueles normatizados. Entretanto, o que se 

viu da Diretoria Executiva da Petrobras foi uma postura oposta. No caso do Comperj, as decisões 

analisadas demonstraram uma conduta não diligente, uma vez que os riscos constatados e os 

diversos pareceres já alertavam para a possibilidade de inviabilidade do Projeto. Mesmo assim, 

após sucessivos VPL negativos e aumentos de investimento, resolveu-se inserir o Projeto UPB do 

Comperj no Programa Comperj, dando prosseguimento ao empreendimento – em especial o Projeto 

Trem 1 do Comperj –, sem a devida cautela exigida. Em suma, os principais indicadores 

econômico-financeiros do empreendimento eram suficientes para caracterizar a grande 

probabilidade – quase certeza – do seu insucesso. 

566. Assim, é possível afirmar que, em decisões cruciais do negócio (aprovação da passagem para 

a fase III e aprovação da passagem para a fase IV) não houve por parte da Diretoria Executiva a 

adoção de condutas diligentes, de maneira que as decisões não podem ser consideradas informadas 

e refletidas. Desse modo, a conduta da Diretoria Executiva se caracteriza pela negligência e 

imprudência na aprovação de projeto incompleto e manifestamente antieconômico. 

567. Consoante à continuidade do Projeto Trem 1 do Comperj em Fase IV com cenário 

desfavorável e sem as devidas reavaliações, a responsabilidade da Diretoria Executiva não restou 

objetivamente comprovada. Isso porque não se pode afirmar que esses Diretores, com exceção do 

Diretor da Área de Negócios, tinham o dever de impulsionar a reavaliação.  

568. Por fim, embora se ressalte que não se aprofundou na apuração de eventual dolo dos 

diretores envolvidos, convém destacar que sobre as condutas do Diretor de Abastecimento (Sr. 

Paulo Roberto Costa) e do Diretor de Serviços (Sr. Renato Duque) da Petrobras, assim como do 

Gerente Executivo de Engenharia (Sr. José Pedro Barusco), incidem indícios de deslealdade para 

com a Companhia, angariados, principalmente, a partir dos autos da “Operação Lava Jato”, 

apresentados no tópico VII – Informações Adicionais 
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Conselho de Administração 

569. A atuação do Conselho de Administração na implantação do Comperj não foi alvo da 

presente apuração. Sua atuação em relação aos projetos de investimentos é ligada à aprovação dos 

Planos de Negócios, e, principalmente, ao dever de fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, 

inclusive no tocante a seu desempenho, para, entre outros, verificar se a gestão se alinhava às 

diretrizes e estratégias definidas pelo órgão superior, de modo a permitir o atingimento das metas 

corporativas estabelecidas. 

570. Nesse sentido, por força do Acórdão 2.824/2015-TCU-Plenário, há processo de controle 

externo em curso que fiscaliza exatamente as condutas dos membros do Conselho de 

Administração na aprovação desses projetos de investimento (TC 004.920/2015-5). Assim sendo, 

em consonância com as disposições do citado aresto e em atenção ao Memorando-Segecex 

28/2015, decorrente de Comunicação em Plenário feita pelo Ministro-Substituto André Luís de 

Carvalho, de 18/3/2015, será proposta a remessa de cópia do relatório, voto e acordão que vierem a 

ser proferidos, para os autos do TC 003.502/2016-3, para que os fatos ora relatados sejam 

considerados no deslinde daquele processo. 

571. Posta a distinção entre as condutas esperadas e aquelas realizadas, para cada nível 

hierárquico envolvido na gestão temerária do empreendimento Comperj, convém trazer à colação 

um importante pressuposto que pautou a responsabilização que ora se apresenta. A seguir, será 

abordada uma consequência natural do processo decisório preconizado na metodologia FEL, qual 

seja, o caráter indissociável atribuível às decisões de passagem de fase. 

Da Indissociabilidade das decisões 

572. Além de serem atos compostos, os atos decisórios relativos à implantação do Comperj 

apresentam um efeito cumulativo, inerente à metodologia do processo decisório adotado, que não 

permite estabelecer relação unívoca entre cada ato decisório (causa) e sua contribuição ao prejuízo 

incorrido (efeito). 

573. Como visto, na metodologia FEL, o processo decisório ocorre em fases. As decisões de uma 

fase geram insumos para as fases posteriores. Portanto, o risco assumido ou não tratado em uma 

fase por uma decisão irregular nem sempre produz seus efeitos nocivos imediatamente, podendo 

repercutir e ser evidenciado em fases posteriores. 

574. Essa característica justifica o apontamento das irregularidades em conjunto, não de maneira 

pontual. Verificou-se que conjuntos de decisões integradas conduziram ao fracasso do projeto, 

porém, não se pode discretizar, de forma precisa, a contribuição de cada uma das decisões ao dano 

quantificado. 

575. Por mais que as condutas irregulares possam ser individualizadas, conforme consignado no 

Apêndice “B” – Matriz de Responsabilização –, não há como estabelecer proporcionalidade entre 

elas e o dano. Não é possível quantificar, por exemplo, o impacto isolado da aprovação da Fase II 

para o resultado econômico do Comperj. Essa indissociabilidade das decisões implica efeitos não 

só no apontamento do rol de responsáveis, mas no ressarcimento ao Erário, aspecto que será 

comtemplado a seguir. 

Nexo de causalidade com o dano 

576. Preliminarmente à análise das condutas individuais dos gestores, convém apontar recente 

enunciado, no âmbito do Acórdão 1.721/2016-TCU-Plenário, o qual estabelece que para a 

determinação do nexo de causalidade para fins de responsabilização em eventual dano a ser 

ressarcido, aplica-se no TCU a teoria do dano direto e imediato ou teoria da interrupção do nexo 

causal. Esta teoria relaciona-se à necessidade da causa para o resultado danoso. Ou seja, o nexo 

causal existe quando a causa é necessária para o resultado. 

577. O principal critério adotado para aferir o nexo de causalidade com o dano é a participação do 

responsável nos atos de gestão irregulares que resultaram na assunção de despesas que provocaram 

a irreversibilidade do projeto (aprovação do portão de decisão de Fase II e portão de decisão de 

Fase III). 
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578. Os gerentes responsáveis pela elaboração e proposição dos DIP que subsidiaram, 

respectivamente, a aprovação da Fase II do Projeto UPB do Comperj e da Fase III do Projeto Trem 

1 do Comperj; o Diretor da Área responsável por revisar as propostas; bem como os Diretores 

Executivos que deliberaram as citadas decisões, permitiram o avanço do Projeto Trem 1 do 

Comperj, com estudos insuficientes, ausência de requisitos da Sistemática e fortes evidências de 

inviabilidade econômica. Os elementos técnicos existentes nessas fases eram claros no sentido de 

que o projeto não deveria avançar. 

579. Não obstante, essas informações foram desconsideradas pelos administradores que deram 

prosseguimento ao empreendimento, com assunção de despesas irreversíveis, que resultaram em 

prejuízo aos cofres da Petrobras. Desse modo, existe estreita correlação das condutas dos gestores 

responsáveis pela aprovação da Fase II e Fase III com o dano. Caso os gestores tivessem agido com 

a diligência exigida de seus cargos e seguido a trilha de aprovação de projetos de investimento 

desenhada pela sistemática corporativa, o projeto não teria avançado e o dano não existiria. 

580. Assim, a elaboração, proposição dos DIP e aprovação das propostas de forma contrária a 

pareceres técnico-especializados, com base em projetos básicos deficientes e evidências de 

inviabilidade econômica foram irregulares e contribuíram para o dano. 

581. Para se estabelecer o nexo de causalidade com o dano, há ainda que se refletir sobre as 

condutas omissivas praticadas ao longo da Fase IV. Conforme apontado no relatório (tópico 

IV.2.3), é atribuição dos gestores da unidade de negócio (Gerentes Executivos e Diretores), 

responsáveis por projetos de investimento da Petrobras, a reavaliação periódica dos projetos, nas 

situações especificamente destacadas na Sistemática, em especial, nos casos em que o VPL do Pós-

EVTE é negativo, conforme trecho a seguir: 

582. O DIP solicitando a Reavaliação do projeto, devidamente assinado pelo Gerente Executivo 

da Área de Negócio responsável, deverá ser emitido ao Diretor da Área responsável pelo projeto, 

que o colocará em pauta na reunião da Diretoria Executiva. (evidência 16, p. 56) 

583. No caso do Comperj, os Pós-EVTE apresentados (reiterando que houve períodos em que não 

foram elaborados: 2º semestre de 2012 ao 1º de 2014), demostraram que o VPL do Projeto Trem 1 

do Comperj em quase todos os períodos foi negativo. Exceção feita ao primeiro semestre de 2011, 

quando o baixo VPL positivo decorreu de dados inconsistentes e incoerentes com os demais 

estudos de Pós-EVTE, como descrito anteriormente. A partir do exposto, cabia aos Gerentes 

Executivos e Diretor da área de Abastecimento impulsionar a reavaliação do projeto. O não 

cumprimento desse mandamento torna especialmente gravosas as condutas daquele grupo de 

gestores que participou também das precedentes decisões irregulares. 

584. Assim, ainda em perseguição ao justo nexo de causalidade com o dano, deve-se registrar que 

a reavaliação por si só não tem o condão de interromper o fluxo financeiro da execução regular dos 

contratos firmados. O resultado da reavaliação é a consideração de alternativas para o projeto: 

continuidade, adiamento ou cancelamento (abandono do investimento). A decisão final compete à 

Diretoria Executiva. 

585. Portanto, análise distinta deve ser feita aos Gerentes Executivos e Diretor que assumiram os 

respectivos cargos a partir do início de 2012, quando a implantação do Comperj, principalmente as 

obras relativas ao Projeto Trem 1 e infraestruturas compartilhadas, já se encontrava em elevado 

estágio de execução, com diversas contratações já firmadas. Mesmo se naquele momento a 

reavaliação fosse iniciada, não é possível afirmar que tal procedimento teria condição de evitar 

algum dano ainda a incorrer. 

586. Ou seja, não há nexo de causalidade entre as condutas omissivas deste grupo particular de 

gestores e o resultado danoso. Mesmo que esses gestores não tivessem sido omissos quanto à 

proposição de reavaliação, não se pode afirmar que o resultado de eventual processo teria algum 

impacto no dano. Logo, como esses gestores não atuaram nas fases antecedentes da implantação do 

Comperj (Fase II e Fase III), não se pode afirmar que sua conduta omissiva isolada tenha 

concorrido para o dano.  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 006.981/2014-3 

 

95 

 

587. Com base nessa argumentação, não se afeiçoa razoável que gestores que tiveram 

envolvimento apenas na parte final da fase de execução concorram para o ressarcimento do débito. 

Será proposto que esse grupo de gestores seja chamado a responder apenas por condutas ilegítimas 

e antieconômicas, à luz do art. 58 da LOTCU. 

588. Posto isto, no total, dezoito responsáveis participaram dos atos de gestão temerária ao longo 

do período da “janela de gestão”, tal como descritos no achado de auditoria e em conformidade 

com as condutas relatadas no Apêndice “B” - Matriz de Responsabilização. 

589. Ao ensejo do fim, no presente trabalho, constatou-se que na decisão de aprovação dos 

portões de Fase II e Fase III quem participou da reunião da Diretoria Executiva foi um gestor 

substituto. No caso de gestor atuando em substituição, o Regimento Interno da Diretoria Executiva 

estabelece que este “...participará das atividades rotineiras do Diretor, inclusive com presença em 

reuniões de Diretoria, para instruir as matérias da área de contato, sem, no entanto, exercer direito 

de voto” (evidência 63, p. 4) (grifamos). 

590. O normativo deixa clara a ausência de poder deliberativo do substituto, de modo que a ele 

cabe apenas instruir a matéria. Portanto, o entendimento que se defende é que, no presente caso 

concreto, a atuação do substituto não contribuiu para irregularidade, logo, ele não tem 

responsabilidade pela gestão temerária na implantação do empreendimento Comperj. 

591. As decisões de passagem de fase de projetos de investimentos de alçada da Diretoria 

Executiva são cercadas de discussões técnicas e negociações, que envolvem diretamente o diretor 

titular, bem como seus assessores. Por essa razão, entende-se que o titular substituído mantém sua 

responsabilidade, uma vez que, tendo participado das discussões e negociações precedentes, 

permitiu o despacho por substituto de relevante projeto de investimento. Ademais, retornando à 

função, não observou contrariedade ao feito, não impondo qualquer restrição à continuidade do 

projeto. 

Lista de responsáveis 

592. As condutas irregulares individualizadas estão detalhadas no Apêndice “B” - Matriz de 

Responsabilização. Esse item apresenta as condutas por responsável, além dos respectivos nexos de 

causalidade e exames de culpabilidade, nos termos das orientações para auditorias de conformidade 

constantes da Portaria-Adplan 1/2010. A Tabela X, abaixo, apresenta lista resumo dos 

responsáveis, indicando sua participação em cada uma das fases decisórias da implantação do 

Comperj.  

Tabela 3 – Responsáveis pela irregularidade e débito. 

Responsável Cargo 

Participação 

(Fase) Encaminha

mento 
II III IV 

Abílio Paulo Ribeiro Ramos Gerente Executivo      X Audiência 

Antonio Rubens Silvino Filho Gerente Executivo      X Audiência 

Daniel Teixeira Machado Gerente Executivo      X Audiência 

Wilson Guilherme Ramalho da Silva Gerente Executivo      X Audiência 

José Carlos Consenza Diretor      X Audiência 

José Lima de Andrade Neto Gerente Executivo X      Citação 

Venina Velosa da Fonseca Gerente Executivo X      Citação 

Paulo Cezar Amaro Aquino Gerente Executivo    X   Citação 

Celso Fernando Lucchesi Gerente Executivo X  X   Citação 

Francisco Pais Gerente Executivo   X X Citação 

Luiz Alberto Gaspar Domingues Gerente Executivo    X X Citação 

Nestor Cuñat Cerveró Diretor X     Citação 

Almir Guilherme Barbassa Diretor X X X Citação 
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Responsável Cargo 

Participação 

(Fase) Encaminha

mento 
II III IV 

Guilherme de Oliveira Estrella Diretor X X X Citação 

José Sérgio Gabrielli Diretor X X X Citação 

Paulo Roberto Costa Diretor X X X Citação 

Renato de Souza Duque Diretor X X X Citação 

Maria das Graças Silva Foster Diretor   X X Citação 

Total     18 

VII. Informações adicionais 

593. Concluída a análise técnica a que se propôs o presente trabalho, inclusive com o cálculo do 

dano e a análise de responsabilidades, cumpre, adicionalmente, informar que, em sede de 

informações adicionais, dois temas merecem ser abordados: restrição de acesso e indícios de 

interesses escusos na evolução do Projeto Trem 1 do Comperj. 

VI.1. Restrição de acesso 

594. Considerando os normativos internos concernentes ao tratamento de informações com grau 

de confidencialidade e considerando as normas aplicáveis à proteção das informações sigilosas 

produzidas ou custodiadas pelo TCU, em especial a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à 

Informação, colhe-se do ensejo para a necessária inclusão de peça para cadastro de informações 

com restrição de acesso. Com esse objetivo, foram inseridos os Anexos A e B a este relatório, os 

quais se proporá que sejam incluídos nos autos como peça processual. 

595. Registre-se, em acréscimo, que excertos de algumas das peças classificadas com algum grau 

de sigilo pela Petrobras foram trazidos ao presente relatório por necessidade de tornar o texto 

compreensível e claro, de maneira imprescindível à formação de juízo a respeito dos fatos aqui 

narrados, o que recomendaria a chancela de sigiloso ao relatório. 

596. Destaca-se, por outro viés, que, quando do julgamento inicial desses autos (outubro de 2014), 

houve grande repercussão pública a respeito dos fatos narrados pelo relatório da auditoria 

originária, despertando elevado interesse social sobre a evolução das apurações. Sociedade essa que 

é, em última instância, a mantenedora desta Corte – bem como de todas as instituições públicas – 

por meio do pagamento de seus impostos e destinatária dos trabalhos aqui desenvolvidos. 

597. Sopesando, então, os direitos envolvidos (sigilo das informações e interesse público) e 

considerando que nenhuma informação constante do presente relatório, sem o contexto da íntegra 

dos seus respectivos documentos, possui o condão de desvendar segredos empresariais da 

Petrobras, conferir vantagem competitiva a qualquer outro concorrente ou expor a vida íntima de 

qualquer dos envolvidos, não se vislumbra motivo para que se aposte a este documento qualquer 

nível de restrição de acesso. 

598. Essa interpretação vai ao encontro de entendimento externado por meio do voto condutor do 

Acórdão 2.900/2015-TCU-Plenário, proferido pelo Exmo. Ministro Relator Vital do Rêgo, 

conforme excerto seguinte: 

Antes de adentrar às questões de mérito, insta tecer breves comentários acerca da 

confidencialidade do processo. 

Consoante anota o relatório prévio, parte das informações franqueadas pela PPSA à auditoria 

foram classificadas como reservadas, sob a tese de conterem dados imprescindíveis para a 

segurança da sociedade e do Estado brasileiro, nos termos do art. 23 da Lei de Acesso à 

Informação – LAI. Acolhendo o pleito, a SeinfraPet entendeu necessário manter o resguardo 

solicitado quanto aos documentos indicados pela empresa, bem como classificar partes do 

relatório de fiscalização como sigilosas. 
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Sobre esse ponto, a despeito do conservadorismo sugerido pela unidade técnica, reputo coerente 

adotar procedimento análogo ao que já utilizei nos processos relativos à refinaria de Pasadena, 

ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), no que trata das aquisições e 

alienações dos ativos promovidas pela Petrobras e, recentemente, na apreciação de fiscalização 

de natureza operacional realizada em Furnas. 

Sem questionar a classificação da informação realizada pela PPSA, avalio ser de amplo 

interesse público que a apreciação da matéria não seja afastada do escrutínio social. Não se pode 

olvidar que a publicidade deve ser a regra e a confidencialidade a exceção. A divulgação de 

informações sobre a Administração Pública é medida alinhada às modernas práticas de 

accountability e à boa governança corporativa, a fomentar o controle do cidadão sobre a atuação 

governamental. 

Com tal desiderato, considero que o presente levantamento não merece ser discutido em sessão 

reservada, razão pela qual trago o feito para apreciação em sessão ostensiva deste Colegiado. 

Punge consignar que somente as informações que podem ser elevadas a descortino público estão 

sendo divulgadas, tendo sido suprimidos do relatório de levantamento previamente transcrito os 

dados sensíveis indicados pela PPSA. Além disso, a teor do art. 4º, §2º, da Resolução TCU 

254/2013, está sendo mantida a salvaguarda de todas as peças elencadas pela empresa como 

sigilosas. 

599. Coaduna com esse entendimento, também, recente decisão judicial do Excelentíssimo juiz 

Sérgio Moro, inclusive com alguma relação com os presentes autos – por se tratar de processo 

judicial decorrente da “Operação Lava Jato”. Na decisão, o juiz assim fundamentou o levantamento 

do sigilo dos autos (evidência 64, p. 2 e 3): 

Como tenho decidido em todos os casos semelhantes da assim denominada Operação Lavajato, 

tratando o processo de apuração de possíveis crimes contra a Administração Pública, o interesse 

público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (art. 5º, LX, e art. 93, IX, da 

Constituição Federal) impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. O 

levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas 

também o saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria 

Justiça criminal. A democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que 

fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. 

600. Portanto, considera-se relevante que todo o teor do presente relatório seja livre de restrição 

de acesso, sem prejuízo de se respeitar a classificação documental solicitada pela Petrobras a 

respeito dos documentos utilizados, conforme proposto por meio dos Anexos A e B. 

VI.1. Indícios de interesses escusos na evolução do Projeto Trem 1 do Comperj 

601. Apenas a título de registro, que não altera o mérito da análise técnica levada a efeito no 

presente relatório, cumpre registrar a existência de fortes indícios de que as decisões apontadas 

como inadequadas no presente trabalho, além de desinformadas e não refletidas, podem não ter 

sido desinteressadas. 

602. Quando da definição da localização em Itaboraí, destaca-se que apenas o município 

efetivamente escolhido – para o qual não foi apresentado estudo técnico –, dentre os estudados 

como opção, contava com prefeito do mesmo partido do então presidente da república, conforme 

dados abaixo: 

Quadro 1 – Partidos políticos dos prefeitos de munícipios com possibilidade de sediar o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro à época da definição da localização 

Munícipio Nome 
Partid

o 
Coligação 

Itaboraí Cosme José Salles PT 

PT / PTB / PAN / PSDC 

/ PSDB / PRONA / PC 

do B / PT do B 
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Munícipio Nome 
Partid

o 
Coligação 

Itaguaí Carlo Busatto Júnior PFL 
PDT/PTB/ PSL / PTN 

/PFL/PRP 

São Gonçalo Maria Aparecida Panisset PFL PFL / PSDC / PRTB 

Campos dos 

Goytacazes* 
Carlos Alberto Tavares Campista PDT Obs: mandato cassado 

Campos dos 

Goytacazes* 

Alexandre Marcos Mocaiber 

Cardoso 
PSB 

Obs: Prefeito a partir de 

abril de 2006 

Fonte: Sítio do TSE: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultado-da-

eleicao-2004. 

*dados não constantes do sítio do TSE. Retirado do sítio UOL: 

http://eventos.noticias.uol.com.br/eleicoes/RJ/index-58190.html 

603. Quanto à passagem do Projeto Trem 1 do Comperj pelo terceiro portão decisório com VPL 

negativo, ou seja, com indicativo claro de que o investimento traria retorno econômico negativo à 

Companhia, considera-se que a única justificativa plausível para que se tenha adotado tal 

posicionamento, naquele formato e cenário, é a presença de interesses escusos sobre o projeto, não 

os da Companhia. Para a Companhia, o mínimo que se esperaria de um gestor desinteressado seria 

a exigência de análise alternativa para o não prosseguimento daquele projeto deficitário 

(postergação, cancelamento, redução de escopo etc.), o que nem sequer chegou a ser cogitado nos 

documentos de suporte à decisão. 

604. Ainda em relação à passagem do referido projeto pelo terceiro portão decisório, retoma-se o 

relato constante no tópico específico, especificamente quando se tratou da estranheza acerca da 

insipiente análise de risco, no sentido de apresentar tal situação como mais um indício de interesse 

escuso na análise de progressão de fase do projeto. Afinal, embora existisse planilha eletrônica 

detalhada relativa ao acompanhamento de riscos que demonstrava os severos desafios que seriam 

enfrentados, não constou nenhuma análise de riscos no PSD de Fase III. 

605. Um último ponto, em relação à passagem pelo terceiro portão decisório do Projeto Trem 1 do 

Comperj, que indica a existência de interesses escusos agindo pela aprovação do projeto, são as 

tratativas de parcerias – que nunca se concretizaram, tampouco resultaram em alguma 

consequência aos potenciais parceiros – com empresas que posteriormente se tornaram contratadas 

para execução dos serviços pela Petrobras (sem licitação). Em relação a essas eventuais parcerias, 

as principais negociações se davam com a Braskem, empresa controlada pelo Grupo Odebrecht. 

Registre-se que a Odebrecht é uma das principais empresas envolvidas na “Operação Lava Jato”, 

com suspeita de pagamento de propina a diversos agentes, tendo seu presidente sido condenado em 

primeira instância por envolvimento no esquema investigado. 

606. Ademais, ainda em relação à “Operação Lava Jato”, investigação que tem descortinado uma 

complexa rede de corrupção, com elevados pagamentos de propina em que se destaca a 

implantação do Comperj como uma das principais fontes de retirada ilegal de recursos para 

abastecer o esquema, ressalta-se que dois dos diretores que compunham a diretoria executiva da 

Petrobras, à época da definição da localização do empreendimento (primeira decisão considerada 

inadequada), encontram-se hoje em processo de “colaboração premiada” com a justiça brasileira – 

Paulo Roberto Costa (responsável pela submissão da proposta para a DE) e Nestor Cuñat Cerveró –

já tendo sido condenados por diversos crimes devido às suas condutas enquanto diretores da 

Companhia. 

607. Em relação à aprovação da Fase II do Projeto UPB do Comperj (segunda decisão 

considerada inadequada), fazendo um paralelo também às investigações afetas à “Operação Lava 

Jato”, novamente, até mesmo pela proximidade de datas, estavam presentes na composição da 

Diretoria Executiva os mesmos dois diretores da Petrobras que se encontram hoje em processo de 

“colaboração premiada” com a justiça brasileira – Paulo Roberto Costa e Nestor Cuñat Cerveró. 

Adicionalmente, à época dessa decisão, o diretor Renato de Souza Duque também compunha a 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultado-da-eleicao-2004
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultado-da-eleicao-2004
http://eventos.noticias.uol.com.br/eleicoes/RJ/index-58190.html
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Diretoria Executiva e, embora negue as acusações que pesam contra ele, também já foi condenado 

por diversos crimes relacionados à sua gestão na Petrobras. 

608. Dando continuidade ao relato, ressalta-se que à época da passagem pelo portão decisório de 

Fase III (terceira decisão considerada inadequada), o diretor de Abastecimento ainda era Paulo 

Roberto Costa. Fazia parte também da Diretoria Executiva o Sr. Renato de Souza Duque. 

609. Durante o período de implantação do Projeto Trem 1 Comperj (quarta decisão considerada 

inadequada), estiveram presentes na Diretoria Executiva: Paulo Roberto Costa, Renato de Souza 

Duque e Jorge Luiz Zelada. Os três com sério envolvimento com as apurações de desvio de 

recursos da Petrobras. 

610. Portanto, como se observa, embora não tenha sido possível, pelos meios disponíveis aos 

trabalhos de fiscalização desta Corte de Contas, comprovar, de forma cabal, a existência de 

interesses pessoais ou mesmo governamentais que possam ter interferido e definido as decisões dos 

diretores executivos da Petrobras no tocante ao projeto em apreço, o que seria contrário ao dever de 

desinteresse insculpido na Lei das S/A, considerou-se relevante o presente relato para efeito de 

contextualizar, um pouco mais, o ambiente em que as decisões inquinadas foram tomadas. 

VIII. Conclusão 

611. Trata-se de auditoria realizada no período de maio a julho de 2014, decorrente do Acórdão 

3.143/2013-TCU-Plenário, com o objetivo de avaliar a gestão das obras do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. As análises empreendidas naquela oportunidade pela 

equipe de auditoria culminaram em dois achados: falta de clareza na divulgação dos custos do 

Comperj e gestão temerária na implantação do complexo. Ainda, a equipe registrou indícios de 

outras irregularidades pontuais atreladas a algumas contratações realizadas no âmbito da 

implantação do Complexo. 

612. Em relação à falta de clareza na divulgação dos custos do Comperj, a equipe de auditoria 

originária entendeu que a Petrobras não estaria divulgando as expectativas totais de investimentos 

que seriam necessários para a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em suas 

publicações oficiais, que estariam reproduzindo apenas parte dos custos do empreendimento, 

impedindo que eventuais interessados aduzissem as reais necessidades de investimentos para o 

Comperj. 

613. Já em relação ao achado que se denominou gestão temerária na implantação do Comperj, o 

que a equipe da auditoria originária registrou em relatório foi que muitas decisões gerenciais teriam 

sido tomadas sem suporte em análises estruturadas de risco que permitissem aos gestores sopesar as 

consequências decorrentes de seus atos, consubstanciando em assunção desmedida de riscos em 

desacordo com normativos internos da Companhia e literatura de referência. Registrou, ainda, que 

algumas das decisões mencionadas teriam sido antieconômicas, ineficientes e ineficazes, 

ocasionando relevantes impactos na viabilidade econômica do empreendimento. 

614. Diante da complexidade daquelas análises empreendidas e do potencial impacto das 

constatações, decidiu-se por encaminhar versão preliminar do relatório para que os gestores 

apresentassem seus comentários. Recebidos os argumentos apresentados, ambos os achados 

subsistiram às análises, motivo pelo qual se propôs a realização de oitiva da Petrobras. Em 

consequência, a Petrobras foi instada a se manifestar. 

615. Em última instrução técnica, diante dos elementos trazidos e evolução do assunto no âmbito 

desta Corte, esta unidade técnica entendeu necessário realizar inspeção na Petrobras. Eis que o 

presente relatório trata da inspeção realizada no período de 12/10/2015 a 29/4/2016, cujo volume 

de recursos fiscalizados alcançou o montante aproximado de R$ 24,5 bilhões. 

616. O objetivo deste trabalho foi angariar novos documentos e informações para que, em uma 

análise conjunta com o relatório de auditoria e todos os argumentos trazidos pelas manifestações da 

Petrobras, se esclareça se subsistem as duas irregularidades apontadas pelo relatório de auditoria 

originária e, em caso de subsistência, constatar os melhores encaminhamentos a serem propostos, 

identificando eventuais responsáveis. Também foi realizada análise do cumprimento das 
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determinações constantes do item 9.5 do Acórdão 3.090/2013-TCU-Plenário, relativas à inclusão 

no planejamento desta unidade técnica de fiscalizações com vistas a aprofundar indícios de 

irregularidades atrelados a três pontos específicos da implantação do Comperj: aquisição 

antecipada de equipamentos e outros bens; contratação direta das obras de construção das unidades 

da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidade; e contratação direta de serviços 

remanescentes da Via UHOS. 

617. Dada a complexidade inerente ao tema, construiu-se um referencial teórico sobre o conjunto 

de metodologias que compõem a sistemática de planejamento e gestão de projetos de investimento 

na Petrobras, assim como sobre a responsabilidade dos administradores (principalmente diretores e 

gerentes executivos), com base nos deveres e responsabilidades incumbidos a eles pela Lei 

6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas. Assim, utilizou-se, basicamente, da técnica de análise 

documental, conferência de cálculos e comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e 

doutrina.  

618. Em relação ao primeiro achado (falta de clareza na divulgação dos custos do Comperj), 

considerou-se que a irregularidade subsiste e, diante do seu contorno, entendeu-se bastante 

determinar que a Petrobras promova, doravante, ajustes em suas publicações de forma a detalhar, 

com precisão, o projeto a que se referem as informações divulgadas em relação ao Comperj e, no 

caso de referência genérica ao Comperj, que considere a totalidade dos recursos investidos e a 

investir, independentemente do projeto ou área de negócios. 

619. Em relação ao segundo achado (gestão temerária na implantação do Comperj), o 

aprofundamento das análises dos atos de gestão confirmou a ocorrência de gestão temerária do 

Comperj, caracterizada por decisões desprovidas das cautelas que seriam necessárias ou razoáveis 

na vigência da implantação do projeto, resultando no avanço de um empreendimento inviável 

economicamente e prejuízo bilionário à Petrobras.  

620. Essas decisões, no entendimento firmado, não se pautaram em conduta diligente dos 

gestores, nos moldes da Lei das Sociedades Anônimas. A referida lei enuncia os deveres de 

diligência e lealdade, os quais perfazem o padrão de conduta exigível dos administradores e 

consigna que suas obrigações com a empresa não são de fim, mas de meio. Ademais, traz 

pressuposto inspirado nas cortes superiores americanas, de que os administradores não são 

passíveis de responsabilização por prejuízos causados no transcurso de sua gestão, caso estes 

tenham sido decorrentes de ato regular de gestão. 

621. Essa é a chamada business judgement rule, traduzida como “regra de decisão empresarial”, 

que consiste em um padrão de atuação para o gestor, o qual, se observado, perfaz uma garantia de 

que as decisões tomadas com lastro nos deveres de diligência e lealdade não se sujeitem à revisão 

por tribunais. Entre os pressupostos da regra consta que as decisões devem ser informadas, 

refletidas e desinteressadas. 

622. Para verificação da aderência dos principais atos decisórios tomados no curso da implantação 

do Comperj aos pressupostos da business judegement rule, o principal critério técnico utilizado na 

auditoria foi a Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras. Esse 

guia consubstancia o conjunto de metodologias para gerenciamento, estimativa de custos, avaliação 

da viabilidade econômica e análise de riscos de um projeto de investimento. 

623. Dito isso, a partir da comparação entre o fluxo decisório relativo à implantação do Comperj 

com os critérios descritos no referencial teórico, evidenciou-se que três decisões cruciais para a 

implantação de empreendimento com inviabilidade econômica não foram resultantes de ato regular 

de gestão, pois não atenderam aos pressupostos da business judgment rule. Assim, restou afastada a 

condição legal para exclusão da responsabilidade dos administradores da Petrobras quanto aos 

prejuízos resultantes da gestão aplicada. 

624. A primeira dessas decisões consideradas inadequadas foi a aprovação da Fase II (FEL 2) do 

Projeto UPB Comperj. A Diretoria Executiva aprovou a passagem da Fase II para Fase III do 

Projeto UPB do Comperj mesmo com a indefinição do projeto conceitual (principal produto 

daquela fase), agravada pelas seguintes falhas: indefinição de qualquer das parcerias essenciais à 
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viabilidade do projeto; análises de risco que apontavam claramente para a improbabilidade de 

sucesso do projeto naquele formato; adoção de uma estratégia de orientação a prazo (schedule 

driven) diante de um cronograma praticamente inviável; e definição da localização do 

empreendimento sem embasamento em documentos técnicos. Ainda, a decisão autorizou a 

antecipação de gastos, mesmo com ambiente decisório adverso e sem contar com estratégia de 

licenciamento ambiental definida tampouco check list de atendimento dos pré-requisitos da 

Sistemática. Portanto, tais falhas demonstram que a decisão não foi informada nem refletida, em 

descumprimento a Sistemática da Petrobras e em afronta às exigências da Lei 6.404/1976. 

625. A segunda dessas decisões consideradas inadequadas foi a aprovação da Fase III (FEL 3) do 

Projeto Refinaria Trem 1 do Comperj, derivado do Projeto UPB inicial, que, além do avanço de 

fase do referido projeto, transformou os projetos que compunham o empreendimento Comperj em 

um Programa integrado de investimento, abarcando conjuntamente três projetos: Trem 1, Trem 2 e 

Petroquímicos. Essa transformação do projeto em programa foi motivada para possibilitar a 

passagem de fase do Projeto Trem 1 do Comperj com irrefutável inviabilidade econômica, 

suportada pela suposta viabilidade do Programa como um todo – o que se considerou inadequado 

neste trabalho, face às orientações positivadas na Sistemática, isso porque, isoladamente, o referido 

projeto apresentava inviabilidade econômica (VPL<0), que por si só já recomendaria o não avanço 

de fase. 

626. Agrava a inadequação dessa passagem de fase do Projeto Trem 1 do Comperj as seguintes 

falhas: orientação para o atendimento do prazo definido (schedule driven), sem formalização de 

qualquer parceria e sem atendimento, sequer, às cautelas normais exigíveis; projetos básicos não 

concluídos (off-site e infraestrutura); e análise de riscos negligenciada. Ainda, a decisão foi tomada 

em ambiente decisório adverso, não contava com o check list de atendimento dos pré-requisitos da 

Sistemática e continha pareceres de áreas técnicas com restrições à proposta. Portanto, novamente, 

tais falhas demonstram que a decisão não foi informada nem refletida, em descumprimento a 

Sistemática da Petrobras e em afronta às exigências da Lei 6.404/1976. 

627. Após a aprovação considerada inadequada da Fase III do Trem 1 do Comperj, iniciando-se 

sua Fase IV, era necessário, no mínimo, maior diligência no acompanhamento da sua execução. 

Entretanto, não foi isso o que se evidenciou. Nos Pós-EVTE que sucederam a aprovação da Fase 

III, eram evidentes as diversas condições elencadas pela Sistemática como ensejadoras do processo 

de reavaliação do projeto, que somente foi iniciado em fevereiro de 2015, portanto, cinco anos após 

a entrada na fase de execução do projeto, configurando, novamente, conduta não diligente 

tampouco aderente às exigências da Sistemática da Petrobras e da Lei 6.404/1976. 

628. Logo, as mencionadas decisões mostraram-se determinantes para a caracterização do achado 

de gestão temerária e resultaram em um empreendimento inviável economicamente, com prejuízo 

estimado de US$ 12,5 bilhões aos cofres da Petrobras, sendo US$ 9,5 bilhões (R$ 14,7 bilhões) 

atribuíveis aos responsáveis pela gestão temerária. 

629. Como adendo, urge relatar que há indícios de não cumprimento do dever de lealdade exigido 

pela Lei das sociedades anônimas por parte de alguns responsáveis, ao passo que foram coligidos 

aos autos elementos de conduta que atingem o interesse de agir dos gestores. Alguns dos gestores 

envolvidos no alto escalão da implantação do Comperj são réus na Operação Lava Jato, em virtude 

de atos de corrupção que evidenciam a perseguição de interesses outros, que não os da Petrobras. 

630. Dessa forma, diante das condutas irregulares dos gestores na implantação do Comperj que 

provocaram dano patrimonial à Petrobras, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do 

Regimento Interno do TCU, será proposta a citação dos responsáveis para ressarcimento do 

prejuízo aos cofres da Petrobras a eles atribuível de R$ 14,7 bilhões ou apresentação de suas 

alegações de defesa. Também será proposta a audiência de gestores que praticaram atos isolados de 

gestão ilegítima e antieconômica, nos termos da Lei 8.443/1992, Art. 58, inciso III, c/c art. 268, III, 

do RITCU, para que apresentem suas razões de justificativa.  

631. Destaca-se, ainda, que as condutas dos gestores e ex-gestores ora arrolados como 

responsáveis por vultoso dano à Petrobras, que contribuíram sobremaneira para a atual situação 

econômica em que se encontra a estatal, como relatado ao longo do presente trabalho, revelaram-se 
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contrárias a leis, jurisprudência, normativos internos e princípios da boa gestão pública, razão pela 

qual será proposto submeter ao Pleno do Tribunal deliberação acerca da gravidade das infrações 

cometidas, podendo recair sobre os responsáveis a inabilitação para exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança na Administração Pública, nos termos da Lei 8.443/1992, art. 60, 

c/c art. 270 do RITCU. 

632. Ainda, considerando a gravidade das condutas e face à magnitude dos danos causados, 

considera-se oportuno, com suporte nos comandos contidos no §2º do art. 44 da Lei 8.443/1992 e 

nos arts. 273 e 274 do Regimento Interno do TCU, propor que o Tribunal decrete, cautelarmente, a 

indisponibilidade dos bens dos responsáveis relacionados, visando, assim, garantir a máxima 

eficácia de eventual decisão de mérito que corrobore o entendimento até aqui firmado. 

633. Em consequência deste trabalho desenvolvido, os principais benefícios estimados, 

relacionam-se à responsabilização dos gestores pela irregularidade e possível recuperação do 

numerário relacionado aos prejuízos incorridos pela Companhia no valor de R$ 14,7 bilhões. Cita-

se ainda, como benefícios do controle, o aprimoramento da Governança Corporativa da Petrobras e 

o incremento na eficiência de seus controles internos, especialmente no gerenciamento de riscos 

dos projetos de investimento. Além, obviamente, do incremento da expectativa de controle sobre a 

alta gerência da Companhia. 

634. Adicionalmente, quanto ao cumprimento das determinações constantes do item 9.5 do 

Acórdão 3.090/2013-TCU-Plenário, destaca-se que em relação à aquisição antecipada de 

equipamentos e outros bens e à contratação direta de serviços remanescentes da Via UHOS, 

eventual prejuízo encontra-se calculado no âmbito das análises econômicas ora empreendidas. 

Quanto ao cumprimento à contratação direta das obras de construção das unidades da Central de 

Desenvolvimento de Plantas de Utilidade, recente fiscalização desta Corte foi realizada e os autos 

foram convertidos em Tomada de Contas Especial (TC 000.805/2015-7). Portanto, será proposto 

considerar atendidas tais determinações. 

635. Por fim, deve-se informar que foram realizadas análises referentes ao grau de sigilo das peças 

processuais, para consequente atualização do cadastro de restrição de acesso (Anexos A e B). 

Entendeu-se, nesse aspecto, que o presente relatório, embora com excertos de documentos 

eventualmente classificados com algum grau de sigilo, em privilégio ao princípio da publicidade e 

da supremacia do interesse público, não deve ser classificado com restrição de acesso. 

IX. Proposta de encaminhamento 

636. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, com as seguintes 

propostas: 

636.1. converter, com fundamento nos artigos 1º, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, 

combinado com o art. 252 do Regimento Interno do TCU, o presente processo em Tomada de 

Contas Especial; 

636.2. realizar, com fundamento no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, 

inciso II, do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos responsáveis a seguir indicados, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias), a contar da ciência, apresentem suas alegações de defesa 

sobre as condutas indicadas ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a 

quantia original de R$ 14.709.890.784,88 (catorze bilhões, setecentos e nove milhões, oitocentos e 

noventa mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), atualizada 

monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data da ciência da citação, até a data do 

efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em razão do prejuízo causado ao patrimônio 

da Petrobras em decorrência do achado de gestão temerária na implantação do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro, em desacordo com as disposições da Sistemática de Implantação 

de Projetos de Investimentos do Sistema Petrobras e descumprimento ao dever de diligência 

imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976, nos termos 

consubstanciados neste relatório instrutivo: 

636.2.1. Sr. José Lima de Andrade Neto (CPF: 102.994.085-15), na condição de Gerente 

Executivo do Abastecimento, por elaborar e propor o DIP AB-PQF 178/2006 para aprovação da 
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Diretoria Executiva da Petrobras, que conduziu a aprovação da passagem do Projeto Comperj para 

a Fase III, com as seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto 

(prazos e custos); análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; 

fast tracking sem as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para a viabilidade do 

projeto; indefinição da estratégia de licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis 

para a partida do projeto; fragilidade na atratividade do projeto; ausência de check list; e 

antecipação de gastos incompatível com a maturidade do projeto; 

636.2.2  Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF: 550.496.306-06), na condição de Gerente 

Executiva do Abastecimento, por elaborar e propor o DIP AB-PQF 178/2006 para aprovação da 

Diretoria Executiva da Petrobras, que conduziu a aprovação da passagem do Projeto Comperj para 

a Fase III, com as seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto 

(prazos e custos); análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; 

fast tracking sem as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para a viabilidade do 

projeto; indefinição da estratégia de licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis 

para a partida do projeto; fragilidade na atratividade do projeto; ausência de check list; e 

antecipação de gastos incompatível com a maturidade do projeto. 

636.2.3. Sr. Paulo Cezar Amaro Aquino (CPF: 206.147.480-20), na condição de Gerente 

Executivo do Abastecimento, por elaborar e propor o DIP AB-PQ 02/2010 para aprovação da 

Diretoria Executiva da Petrobras, contendo proposta de aprovação da passagem para a fase IV do 

Projeto Trem 1 do Comperj, com as seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo 

com artifícios para tentar torna-lo viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); 

crescimento agressivo dos investimentos da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento 

do número de funcionários; projeto básico incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de 

análise de sensibilidade; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; inadequação das 

premissas para criação de um programa; e ausência de check list.  

636.2.4. Sr. Celso Fernando Lucchesi (CPF: 117.047.300-82), na condição de Diretor Gerente da 

Estratégia e Desempenho Empresarial, por: 

a) elaborar e propor o DIP AB-PQF 178/2006 para aprovação da Diretoria Executiva da 

Petrobras, que conduziu a aprovação da passagem do Projeto Comperj para a Fase III, com as 

seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); 

análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem 

as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para a viabilidade do projeto; indefinição 

da estratégia de licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do 

projeto; fragilidade na atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos 

incompatível com a maturidade do projeto. 

b) elaborar e propor o DIP AB-PQ 02/2010 para aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras, 

contendo proposta de aprovação da passagem para a fase IV do Projeto Trem 1 do Comperj, com as 

seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo 

viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos 

da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list. 

636.2.5. Sr. Francisco Pais (CPF: 360.502.887-04), na condição de Gerente Executivo do 

Abastecimento, por 

a) elaborar e propor o DIP AB-PQ 02/2010 para aprovação da Diretoria Executiva da Petrobras, 

contendo proposta de aprovação da passagem para a fase IV do Projeto Trem 1 do Comperj, com as 

seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo 

viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos 

da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 
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parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list. 

b) se omitir em elaborar proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj, mesmo 

diante de indicadores que demandavam tal medida, em especial a existência de pós-EVTEs 

semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da ausência de 

pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos; 

636.2.6. Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (CPF: 370.529.007-00), na condição de Gerente 

Executivo do Abastecimento, por:  

a)  elaborar e propor a aprovação do DIP AB-PQ 02/2010 pela Diretoria Executiva da Petrobras, 

contendo proposta de aprovação da passagem para a fase IV do Projeto Trem 1 do Comperj, com as 

seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo 

viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos 

da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list. 

b)  se omitir em elaborar proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj, mesmo 

diante de indicadores que demandavam tal medida, em especial a existência de pós-EVTEs 

semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da ausência de 

pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos; 

636.2.7. Sr. Nestor Cunat Cerveró (CPF: 371.381.207-10), na condição de membro da Diretoria 

Executiva da Petrobras, por aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, 

contida no DIP AB-PQF 178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as 

seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); 

análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem 

as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.    

636.2.8. Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: 012.113.586-15), na condição de membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras, por: 

a) aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, contida no DIP AB-PQF 

178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as seguintes falhas: projeto 

conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); análise de riscos 

negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem as cautelas 

exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.  

b)  aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a Fase IV, contida no 

DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, com as seguintes 

falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo viável; 

evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos da 

Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list.   

c) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 

pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos. 
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636.2.9. Sr. Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: 012.771.627-00), na condição de membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras, por: 

a) aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, contida no DIP AB-PQF 

178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as seguintes falhas: projeto 

conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); análise de riscos 

negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem as cautelas 

exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.    

b) aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a Fase IV, contida no 

DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, com as seguintes 

falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo viável; 

evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos da 

Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list.    

c) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 

pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos, em descumprimento ao dever de diligência 

imposto aos administradores de Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976. 

636.2.10. Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF: 042.750.395-72), na condição de membro 

da Diretoria Executiva da Petrobras, por: 

a) aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, contida no DIP AB-PQF 

178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as seguintes falhas: projeto 

conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); análise de riscos 

negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem as cautelas 

exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.   

b) aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a Fase IV, contida no 

DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, com as seguintes 

falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo viável; 

evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos da 

Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list.    

c) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 

pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos. 

636.2.11. Sr. Paulo Roberto Costa (CPF: 302.612.879-15), na condição de Diretor do 

Abastecimento e membro da Diretoria Executiva da Petrobras, por: 

a) acolher, submeter e aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, 

contida no DIP AB-PQF 178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as 

seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); 

análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem 
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as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.    

b) acolher, submeter e aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a 

Fase IV, contida no DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, 

com as seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar 

torna-lo viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos 

investimentos da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; 

projeto básico incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; 

indefinição de parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um 

programa; e ausência de check list.    

c) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 

pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos.    

636.2.12. Sr. Renato de Souza Duque (CPF: 510.515.167-49), na condição de membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras, por: 

a) aprovar a proposta de passagem do Projeto Comperj para a Fase III, contida no DIP AB-PQF 

178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, com as seguintes falhas: projeto 

conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e custos); análise de riscos 

negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitiga-los; fast tracking sem as cautelas 

exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia de 

licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a 

maturidade do projeto.    

b) aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a Fase IV, contida no 

DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, com as seguintes 

falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo viável; 

evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos da 

Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list.    

c) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 

pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos. 

636.2.13. Sra. Maria das Graças Silva Foster (CPF 694.772.727-87), na condição de membro da 

Diretoria Executiva, por: 

a) aprovar a proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj para a Fase IV, contida no 

DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 26/2/2010, com as seguintes 

falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para tentar torna-lo viável; 

evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos investimentos da 

Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; projeto básico 

incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; indefinição de 

parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um programa; e 

ausência de check list.  

b) se omitir em demandar a elaboração da proposição para reavaliação do Projeto Trem 1 do 

Comperj, mesmo diante de indicadores que justificavam tal medida, em especial a existência de 
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pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados são inconsistentes, e da 

ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos. 

620.3. realizar, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso 

III, do Regimento Interno do TCU, audiência dos responsáveis abaixo relacionados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência de comunicação, apresentem suas razões de 

justificativas sobre as condutas identificadas no presente relatório de auditoria, as quais se 

mostraram em desacordo com as disposições da Sistemática de Implantação de Projetos de 

Investimentos do Sistema Petrobras e com o dever de diligência imposto aos administradores de 

Sociedade Anônima pelo art. 153 da Lei 6.404/1976, nos termos descritos a seguir: 

636.3.1. Sr. Abílio Paulo Ribeiro Ramos (CPF 412.818.707-06), na condição de Gerente 

Executivo do Abastecimento Corporativo, por se omitir em propor reavaliação do Projeto Trem 1 

do Comperj para apreciação da Diretoria Executiva, sobretudo por que apresentava inviabilidade 

econômica e ter sido recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55); 

636.3.2. Sr. Antônio Rubens Silva Silvino (CPF 619.164.048-04), na condição de Gerente 

Executivo do Abastecimento Corporativo, por se omitir em propor reavaliação do Projeto Trem 1 

do Comperj para apreciação da Diretoria Executiva, sobretudo por que apresentava inviabilidade 

econômica e ter sido recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55); 

636.3.3. Sr. Daniel Teixeira Machado (CPF 314.113.989-04), na condição de Gerente Executivo 

do AB-PGI, por se omitir em propor reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj para apreciação da 

Diretoria Executiva, sobretudo por que apresentava inviabilidade econômica e ter sido 

recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55);  

636.3.4. Sr. Wilson Guilherme Ramalho da Silva (CPF 845.513.807-68), na condição de Gerente 

Executivo do AB-PGI, por se omitir em propor reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj para 

apreciação da Diretoria Executiva, sobretudo por que apresentava inviabilidade econômica e ter 

sido recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55); e  

636.3.5. Sr. José Carlos Cosenza (CPF 222.066.200-49), na condição de Diretor de 

Abastecimento e membro da Diretoria Executiva, por se omitir em propor reavaliação do Projeto 

Trem 1 do Comperj, sobretudo por que apresentava inviabilidade econômica e ter sido 

recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55); 

636.4. considerar grave os indícios de irregularidades relacionados ao achado de gestão 

temerária, tendo em vista a possibilidade de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança na Administração Pública, com base na Lei 8.443/1992, art. 60, c/c no caput 

do art. 270 do RITCU; 

636.5. com suporte no comando contido no art. 44 da Lei 8.443/92, c/c arts. 273 e 274 do 

Regimento Interno deste Tribunal, decretar cautelarmente a indisponibilidade, pelo período de 1 

(um) ano, dos bens dos responsáveis pelo dano calculado, devendo esta medida alcançar tantos 

bens quantos bastantes para garantir o ressarcimento dos prejuízos apontados nesse relatório; 

636.6. determinar à Petrobras, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, 

que, doravante, em respeito principalmente ao princípio da transparência, passe a detalhar nas suas 

publicações, com precisão, o projeto a que se referem as informações divulgadas em relação ao 

Comperj e, no caso de referência genérica ao Comperj, que considere a totalidade dos recursos 

investidos e a investir, independentemente do projeto ou área de negócios. 

636.7. considerar atendidas as determinações constantes do item 9.5 do Acórdão 3.090/2014-

TCU-Plenário; 

636.8  encaminhar cópia deste relatório e da deliberação que vier a ser adotada, acompanhada 

do relatório e do voto que a fundamentam, alertando-os para o grau de sigilo conferido às peças 

enviadas: 

636.8.1 à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional (CMO), por se tratar de fiscalização inscrita no Fiscobras 2015;  
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636.8.2. à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de 

Administração da Petrobras; 

636.8.3. ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, solicitando os seus empréstimos no 

sentido de informar a este Tribunal se no âmbito das investigações da Operação Lava Jato foi 

observada conduta criminosa por parte de algum dos responsáveis arrolados no presente processo, 

especificamente na condução dos projetos de investimento do Comperj para subsidiar a análise de 

eventual descumprimento de outros deveres, em especial do dever de lealdade, impostos a 

administradores de Sociedade Anônima, nos termos da Lei 6.404/1976; 

636.8.4. à Comissão de Valores Mobiliários; 

636.9. determinar à SeinfraPetróleo a remessa do relatório, voto e acórdão que vierem a ser 

proferidos na presente fiscalização, para os autos do TC 003.502/2016-3, para que os fatos ora 

relatados sejam considerados no deslinde daquele processo; 

636.10. incluir como peça processual o Cadastro de Informações com Restrição de Acesso 

(Anexos A e B). 

É o relatório. 
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VOTO 

 

Trato, nesta fase processual, de inspeção realizada pela Secretaria de Fiscalização de 

Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo), entre os meses de outubro de 2015 e abril 

de 2016, nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), sob a responsabilidade da 

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 

2. A auditoria inicial objetivou avaliar a regularidade da gestão das obras do 

empreendimento, diante dos significativos incrementos de custo e prazo observados. Foram 

identificados indícios de gestão temerária e falta de clareza na divulgação dos custos envolvidos, tendo 

o Tribunal decidido, inicialmente, por determinar a oitiva da Petrobras sobre as irregularidades 

(Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário). 

3. Após a conclusão da auditoria, a unidade técnica realizou inspeção com o objetivo de 

colher elementos adicionais para subsidiar o exame dos apontamentos anteriores e, no que se refere ao 

achado de gestão temerária, coletar dados para compatibilizar as análises inicialmente empreendidas 

nestes autos com a metodologia de análise de gestão aplicada no TC 004.920/2015-5, que trata das 

Refinarias Premium I e II, e no TC 026.363/2015-1, que trata da Refinaria do Nordeste (Rnest). 

4. As informações adicionais obtidas e os argumentos apresentados em resposta às oitivas 

foram analisados na última manifestação, tendo a SeinfraPetróleo concluído pela “ocorrência de gestão 

temerária do Comperj, caracterizada por decisões desprovidas das cautelas que seriam necessárias ou 

razoáveis na vigência da implantação do projeto, resultando no avanço de um empreendimento 

inviável economicamente e prejuízo bilionário à Petrobras”. O dano foi estimado em US$ 12,5 bilhões, 

dos quais US$ 9,5 bilhões seriam atribuíveis aos responsáveis pela gestão temerária. 

5. Assim, diante das condutas irregulares dos gestores na implantação do Comperj que 

provocaram dano patrimonial à Petrobras, a unidade técnica propôs a citação dos responsáveis para 

ressarcimento do prejuízo aos cofres da Petrobras ou a apresentação de suas alegações de defesa, além 

da audiência de gestores que praticaram atos isolados de gestão ilegítima e antieconômica para que 

apresentassem suas razões de justificativa. 

6. Adicionalmente, considerando a gravidade das infrações cometidas, a unidade instrutiva 

sugeriu a inabilitação dos responsáveis para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Pública e a indisponibilidade, cautelar, de seus bens relacionados, visando assim 

garantir a máxima eficácia de eventual decisão de mérito que os condene em débito. 

7. No tocante ao outro achado, falta de clareza na divulgação dos custos do Comperj, a 

SeinfraPetróleo considerou que a irregularidade subsiste e propôs determinar que “a Petrobras 

promova, doravante, ajustes em suas publicações de forma a detalhar, com precisão, o projeto a que se 

referem as informações divulgadas em relação ao Comperj e, no caso de referência genérica ao 

Comperj, que considere a totalidade dos recursos investidos e a investir, independentemente do projeto 

ou área de negócios”. 

II 

8. As conclusões da SeinfraPetróleo sobre a irregularidade das condutas avaliadas basearam-

se na comparação do fluxo decisório relativo à implantação do Comperj com os dois referenciais 

teóricos adotados, quais sejam: deveres e responsabilidades incumbidos pela Lei 6.404/1976 (Lei das 

Sociedades Anônimas) e critérios definidos na Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos 

do Sistema Petrobras (peça 34).  

9. Esse último normativo estabelece os critérios e orientações a serem seguidos no 

desenvolvimento de projetos de investimentos dentro da Petrobras. Ele consubstancia o conjunto de 
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metodologias para gerenciamento, estimativa de custos, avaliação da viabilidade econômica e análise 

de riscos de um projeto de investimento. Colige práticas internacionais e seus princípios 

metodológicos representam o caminho diligente imposto pela estatal a seus administradores. 

10. A Sistemática divide o ciclo de vida de um projeto de investimento em cinco fases: 

identificação da oportunidade (fase I), desenvolvimento do projeto conceitual (fase II), elaboração do 

projeto básico (fase III), execução (fase IV) e encerramento (fase V). A transição entre as fases é 

denominada “portão de decisão” ou “portão FEL” (Front End Loading) e, em cada um deles, devem 

ser produzidos documentos capazes de subsidiar a tomada de decisão sobre o avanço de fase.  

11. Dessa maneira, em cada portão de decisão são apresentadas quatro opções: continuar com 

o projeto, avançando para a próxima fase; adiar o projeto até uma eventual melhora no ambiente de 

negócio; reciclar o projeto, aditando novos estudos dentro da mesma fase; ou, cancelar o projeto, uma 

vez estabelecida sua inviabilidade ou seu não alinhamento aos objetivos empresariais. 

12. No caso em análise, do cotejo das decisões adotadas no Comperj com aquelas que seriam 

esperadas se fossem seguidos os citados normativos, Lei 6.404/1976 e Sistemática do Sistema 

Petrobras, a auditoria apontou três decisões cruciais para a implantação do empreendimento que não 

teriam sido resultantes de ato regular de gestão. 

13. A primeira delas foi a aprovação pela Diretoria Executiva da Fase II (FEL 2) do Projeto de 

Unidade Petroquímica Básica do Comperj (UPB Comperj), mesmo sem a definição do projeto 

conceitual, sendo que esse seria o principal produto daquela fase. Além disso, as análises de risco 

indicavam a probabilidade de insucesso do projeto naquele formato. O resultado da simulação de risco 

realizada apontava que a chance de conclusão das unidades de processo no prazo previsto (julho/2013) 

era de somente 5%. 

14. Tal conduta foi ainda agravada por outras falhas, a exemplo da indefinição das parcerias 

essenciais à viabilidade do projeto, da ausência de elaboração de estratégia de licenciamento ambiental 

e da escolha da localização do empreendimento sem embasamento em documentos técnicos. Ainda, 

essa mesma decisão autorizou a antecipação de gastos no Complexo, com o objetivo de se alcançar a 

data proposta para a entrada em operação, mesmo nesse cenário adverso (peça 40).  

15. A segunda das decisões consideradas inadequadas foi a aprovação da Fase III (FEL 3) do 

Projeto Refinaria Trem 1 do Comperj. Nessa etapa, o projeto inicial (UPB Comperj) foi transformado 

em um programa integrado de investimento, abarcando conjuntamente três projetos: Trem 1, Trem 2 e 

Petroquímicos. Dessa forma, o empreendimento que até então teria uma única linha de refino, passava 

a ter previsão de duas linhas (Trem 1 e Trem 2), além de unidades petroquímicas de segunda e terceira 

geração. 

16. A transformação do projeto objetivou possibilitar a passagem de fase do Projeto Trem 1 do 

Comperj, pois ele, por si só, era economicamente inviável, enquanto o programa como um todo (Trem 

1, Trem 2 e Petroquímicos) teria viabilidade. 

17. A SeinfraPetróleo considerou inadequada a aprovação da Fase III, pois o fato do projeto de 

refinaria Trem 1 de refino apresentar inviabilidade econômica (VPL<0) já recomendaria, por si só, o 

não avanço de fase. Seria o caso de adotar alguma das outras opções oferecidas pela Sistemática: adiar, 

cancelar ou reciclar o projeto. Isto porque não se tinha certeza da viabilidade e aprovação dos outros 

dois projetos, Trem 2 e Petroquímicos, cujos estudos ainda estavam em maturação. Ademais, os 

projetos básicos (off-site e infraestrutura), produtos esperados para essa etapa, não estavam concluídos. 

18. Ainda agravam a inadequação dessa passagem de fase a existência de pareceres de áreas 

técnicas com restrições à proposta, a demora na formalização das parcerias essenciais ao sucesso do 

negócio e a ausência das devidas análises de riscos para o programa como um todo. 
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19. A terceira decisão questionada refere-se à demora para o início da reavaliação do projeto, 

mesmo diante da evidente existência das condições desfavoráveis, ensejadoras do processo. Ou seja, 

mesmo com a clara existência de condições distintas daquelas que seriam desejáveis de acordo com a 

Sistemática da Petrobras, não se deu início à reavaliação do projeto no primeiro momento oportuno. 

20. A reavaliação somente foi iniciada em fevereiro de 2015, cinco anos após a entrada na fase 

de execução (fase IV), embora os cálculos indicassem a inviabilidade do projeto muito antes disso. 

21. Tais falhas demonstram que as decisões tomadas não estavam aderentes às exigências da 

Sistemática da Petrobras, nem à Lei 6.404/1976, normativos que foram utilizados como referenciais de 

padrão de conduta, na identificação do que seria esperado de um gestor médio. 

22. Como visto, as condutas adotadas não podem ser consideradas decisões informadas, 

refletidas e desinteressadas, nos termos exigidos dos administradores, em consonância com a Lei das 

Sociedades Anônimas, tampouco refletem conduta diligente. Pelo contrário, afrontaram as orientações 

corporativas para a implantação de projetos de investimento e extrapolaram os limites de risco de 

negócio. Enquadram-se nas hipóteses estabelecidas no art. 158 da Lei das Sociedades Anônimas, em 

que o administrador passa a ser civilmente responsável pelos prejuízos que causar: 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em 

nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos 

prejuízos que causar, quando proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com 

eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de 

agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que 

faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo 

possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se 

em funcionamento, ou à assembleia-geral. (grifos acrescidos) 

23. Em conjunto, os mencionados atos decisórios configuram o que a SeinfraPetróleo 

denominou gestão temerária e resultaram, ao fim, em um empreendimento inviável economicamente, 

com significativo prejuízo aos cofres da Petrobras, razões essas que motivaram a proposta de citação 

pela unidade técnica. 

24. Reforço que, embora a Lei 6.404/1976 preveja algumas sanções, as propostas de 

encaminhamento da unidade técnica estão baseadas não naquele normativo e sim na Lei Orgânica e no 

Regimento Interno desta Casa. 

III 

25. Para o cálculo do débito, a unidade instrutiva utilizou dados obtidos em estudo produzido 

pela própria Petrobras, quando da reavaliação da viabilidade do projeto (peças 225-227 e 243). Nessa 

oportunidade, a Petrobras desconsiderou todos os investimentos até então realizados e fez-se análise 

econômica apenas relacionando os dispêndios ainda a incorrer para completar o projeto e a totalidade 

dos fluxos operacionais – as receitas e despesas esperadas. 

26. O resultado assim obtido é o chamado “VPL prospectivo”. Corresponde, grosso modo, ao 

resultado financeiro (positivo ou negativo) que o empreendimento agregará à Petrobras, ao longo de 

toda sua vida útil, desconsiderando os custos já incorridos com o projeto (custo afundado). Se positivo, 

indica que vale a pena investir o restante dos recursos, pois o resultado final recuperará não apenas 

esses novos investimentos mas parte do que foi considerado “custo afundado”. 
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27. Conforme levantado nesse estudo, o projeto, se concluído, traria retorno máximo positivo à 

empresa de U$ 5,44 bilhões (a valor presente). Dessa forma, todo valor investido além desse montante 

configura prejuízo à empresa, pois não retornará aos cofres da Estatal. 

28. Até aquele momento, quando da reavaliação, os valores já investidos somados aos valores 

a investir totalizavam US$ 17,97 bilhões, ou seja, um investimento total de US$ 17,97 bilhões (a valor 

presente). 

29. Considerando, então, o investimento total e o retorno estimados, chegou-se ao resultado 

danoso de US$ 12,53 bilhões (US$ 17,97 bilhões - US$ 5,44 bilhões = US$ 12,53 bilhões), até a data 

considerada pela Secretaria (26/2/2015).  

30. Visto de outra forma, o prejuízo percebido pela Petrobras pela gestão temerária do 

Comperj corresponde ao Valor Presente Líquido (VPL) do empreendimento no momento definido 

como o fim da “janela de gestão temerária”, em 26/2/2015. 

31. O Valor Presente Líquido é o principal indicador de viabilidade de um projeto. Ele é 

calculado pela soma algébrica dos custos e benefícios líquidos do projeto, durante sua vida econômica, 

trazidos à data de atualização do fluxo de caixa, utilizando-se para isso a taxa mínima de atratividade 

(TMA) definida. Se o VPL é maior que zero (VPL>0) o empreendimento é economicamente viável. 

Caso contrário (VPL<0), fica caracterizada a inviabilidade econômica do projeto de investimento.  

32. Logo, o VPL do projeto obtido no momento definido como o fim da “janela de gestão 

temerária” traduz o resultado esperado do negócio. No caso, foi calculado em US$ 12,53 bilhões 

negativos, sendo esse, portanto, o prejuízo do negócio até aquele momento. 

33. Nesse valor inicial apontado como prejuízo, a unidade técnica considerou necessário 

realizar dois ajustes. O primeiro buscou evitar uma sobreposição de condenações, eventual bis in idem, 

na cobrança do dano ora quantificado com as demais iniciativas de ressarcimento em curso neste 

Tribunal, que apuram superfaturamento nos contratos do Complexo em tomadas de contas especial. 

34. Para evitar a sobreposição de condenações, o dano causado ao empreendimento pelo 

superfaturamento contratual provocado pela ação de um cartel de empreiteiras que atuou, de forma 

ampla, nas obras do Comperj, como notabilizou a Operação Lava Jato, deveria ser suprimido desse 

prejuízo apontado. 

35. Para tanto, foi utilizada a taxa média de 17%, obtida em trabalho realizado por esta Corte 

de Contas, no âmbito do TC 005.081/2015-7, julgado pelo Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário. Dessa 

maneira, estimou-se em US$ 3,05 bilhões (=17% de US$ 12,53 bilhões) o dano causado pela atuação 

do cartel nas contratações relativas ao Comperj e o prejuízo inicialmente apontado foi reduzido nesse 

valor. 

36. O segundo ajuste excluiu do dano os custos que regularmente ocorreram nas fases 

preliminares do projeto, quando da elaboração dos primeiros estudos e estimativas de custo, nas quais 

não foram identificados elementos caracterizadores de temeridade da gestão. Conforme informado pela 

Petrobras, tal valor é de, aproximadamente, US$ 4,1 milhões (peça 43, p. 6), que atualizado a valor 

presente com base na variação do IGP-M (FGV), de set/2004 até jul/2016, alcança US$ 8.326.448,51. 

37. Ao final, a SeinfraPetróleo concluiu por um dano quantificado imputável aos responsáveis 

de US$ 9,47 bilhões (=US$ 17.968.060.000,00 - US$5.438.730.000,00 - US$ 3.054.570.200,00 - 

US$ 8.326.448,51). 

IV 

38. No tocante à responsabilidade, foi considerada a contribuição das condutas para o 

resultado danoso. Em linhas gerais, para projetos de alta relevância como o Comperj, a Sistemática da 

empresa estabelece que: cabe à Gerência Executiva da área de negócio responsável pelo projeto 
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elaborar e propor o conteúdo de determinada decisão, de acordo com os requisitos normatizados; à 

Diretoria da Área de Negócio, revisar a proposição e submetê-la à apreciação da Diretoria Executiva; 

à Diretoria Executiva, aprovar ou rejeitar a proposição, sempre por consenso; e ao Conselho de 

Administração, fiscalizar os atos da Diretoria Executiva e avaliar seus resultados. 

39. Desse modo, a unidade técnica propõe responsabilizar os gestores da área de 

abastecimento que elaboraram as propostas de continuidade do empreendimento, os diretores de 

negócio que falharam na revisão dessa proposta e os diretores executivos que deliberaram pela 

aprovação da continuidade do projeto. 

40. Como visto, cabia aos gerentes executivos da área de abastecimento elaborar os 

documentos que compõem o pacote de suporte à decisão (PSD) e submetê-lo ao Diretor da Área de 

Negócios, para que, caso aprovado, incluísse o projeto na pauta da Diretoria Executiva. Contudo, os 

exames de auditoria indicaram condutas falhas, ora relacionadas à não entrega de requisitos mínimos, 

consistentes com a insuficiência e incompletude de elementos essenciais do projeto, ora relacionadas à 

omissão em impulsionar a reavaliação que se mostrava necessária (DIP AB-PQF 178/2006 e DIP 

ABPQ 2/2010, peças 179 e 168, respectivamente). 

41. Além disso, durante o período de execução do projeto (Fase IV), caberia ao Gerente 

Executivo impulsionar a reavaliação do projeto, quando assim se mostrasse necessário face aos 

indicadores do projeto. Porém, o que se verificou foi a omissão desses gestores, tendo sido proposta a 

responsabilização dos que, à época, ocupavam o cargo (peça 232, p. 124-129).  

42. As condutas irregulares da Diretoria da Área de Negócio são atreladas, em essência, a 

revisões insuficientes do projeto e não verificação dos pressupostos de validade. Permitiram, ao fim, 

dar continuidade a projeto incompleto, submetendo-o ao órgão decisor. 

43. Já a conduta da Diretoria Executiva se caracteriza pela negligência e imprudência na 

aprovação de projeto incompleto e manifestamente antieconômico, tanto na aprovação da Fase II, 

quanto da Fase III do projeto (Ata 4.604 da reunião realizada em 6/9/2006 - peça 178, e Ata 4.797 da 

reunião realizada em 26/2/2010 - peça 209). Por esses motivos, concordo com a responsabilização 

proposta pela SeinfraPetróleo. 

44. A única exceção refere-se ao Sr. Antônio Rubens Silva Silvino, Gerente Executivo do 

Abastecimento Corporativo. O responsável assumiu a função em abril de 2014, em outubro do mesmo 

ano expediu o DIP AB-CR 227/2014 (peça 20, p. 21 do TC 026.363/2015-1), fixando o prazo de 

sessenta dias para que a Gerência Executiva do Abastecimento – Programas de Investimento (AB-

PGI), gestora do projeto, apresentasse os estudos pertinentes à reavaliação do Comperj e da RNEST. 

Em fevereiro de 2015, por meio do DIP AB-PGI 38/2015 (peça 225), o mesmo gestor propôs o 

encaminhamento das conclusões do trabalho à deliberação da diretoria executiva. Assim, 

acompanhando o encaminhamento adotado no Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário, o qual tratou da 

refinaria RNEST, proponho excluir a responsabilidade desse gestor. 

45. Quanto aos membros do Conselho de Administração, informo que, por força do Acórdão 

2.824/2015-TCU-Plenário, há processo de controle externo em curso que fiscaliza exatamente as 

condutas de seus membros na aprovação dos projetos de investimento. Assim sendo, em consonância 

com as disposições do citado aresto, acompanho proposta da unidade técnica de remeter cópia do 

relatório, voto e acordão para os autos do TC 003.502/2016-3, para que os fatos ora relatados sejam 

considerados no deslinde daquele processo. 

V 

46. Antes de adentrar no mérito do julgado, em si, registro que o caso em análise se assemelha 

ao Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que cuidou de 
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auditoria realizada para avaliar a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida 

por Refinaria do Nordeste (Rnest). 

47. Naqueles autos, assim como nestes, a unidade técnica propôs, resumidamente, a conversão 

do processo em tomada de contas especial e a citação dos responsáveis pelo dano levantado, 

equivalente, grosso modo, ao VPL do projeto apurado no momento de sua reavaliação, no início de 

2015. 

48. Os gestores responsáveis solidários seriam os membros da diretoria executiva que 

participaram da aprovação da fase II, do PAR e/ou da fase III da refinaria, bem como os gerentes 

executivos que elaboraram os respectivos Pacotes de Suporte à Decisão, utilizados para a definição de 

passagem para o próximo portão. Para os gestores que apenas atuaram na fase IV, omitindo-se em 

requerer a reavaliação do empreendimento, a proposta era de audiência. 

49. Ao decidir sobre a matéria, o Ministro Relator ponderou que, antes da citação, seria 

necessário melhor quantificar e qualificar o débito e aprofundar a análise da responsabilização. Em 

suas palavras “o ineditismo da abordagem ora suscitada pela SeinfraPetróleo, sem precedentes na 

jurisprudência desta Corte, combinado com a magnitude dos valores envolvidos – a serem imputados a 

pessoas físicas – já seria bastante para justificar a medida”. 

50. Nesse sentido, aquele relator teceu observações com relação à: 

i) ausência de individualidade das condutas; 

ii) ausência de segregação entre aqueles que atuaram de boa-fé e aqueles que agiram com 

dolo, deliberadamente engendrados para lesar os cofres da companhia; 

iii) utilização do valor presente líquido (VPL) para a definição do débito, uma vez que ele 

constitui estimativa, fundada em premissas que podem ou não se confirmar no futuro; 

iv) taxa de desconto a ser considerada para o cálculo do VPL; e 

v) dificuldade de se considerar os prejuízos decorrentes de superfaturamento no cálculo 

do débito a ser imputado pela gestão temerária. 

51. Diante de tais ponderações, o Ministro Relator propôs, tendo sido acompanhado pelo 

Plenário, realizar, primeiramente, a audiência dos responsáveis, para, em um segundo momento, 

decidir sobre a conversão dos autos em tomada de contas especial e sobre a aplicação das demais 

medidas: inabilitação dos responsáveis para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Pública e a indisponibilidade, cautelar, de seus bens relacionados (Acórdão 3.052/2016-

TCU-Plenário). 

52. Na mesma decisão, determinou-se à SeinfraPetróleo que reavaliasse a apuração do dano 

objeto daquele processo a partir de uma análise probabilística. Para tanto, a unidade técnica deveria 

ponderar as considerações formuladas no voto e os novos estudos, a serem solicitados à Petrobras, se 

necessários, baseados em cenários de cálculo do VPL, incluindo, se possível, distribuição 

probabilística desse valor, de modo a verificar a possibilidade de imputação de débito mínimo, com 

alta probabilidade de ocorrência. 

VI 

53. Antecipo-me a informar que, em coerência com o Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário, 

proponho adotar nos presentes autos o mesmo encaminhamento daquele processo. Compartilho das 

preocupações levantadas pelo relator no mencionado julgado, em especial da necessidade de 

individualização das condutas e do método de quantificação do débito. 
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54. Considerando o montante de recursos envolvidos e aprofundamento dos procedimentos 

relacionados à quantificação do dano, julgo ser mais prudente realizar, inicialmente, a audiência dos 

responsáveis, deixando a decisão sobre a conversão dos autos em TCE para um segundo momento. 

55. Da mesma forma, proponho determinar à SeinfraPetróleo que aprofunde a avaliação do 

prejuízo apontado, tendo por base as orientações trazidas no Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário e os 

conhecimentos já adquiridos ao longo da instrução do TC 026.363/2015-1, que trata da Refinaria do 

Nordeste (Rnest). Além disso, devem ser consideradas as informações mais recentes obtidas no âmbito 

da Operação Lava Jato. 

56. No tocante à proposta de inabilitar os responsáveis, deixo para me pronunciar sobre ela 

após a realização das audiências, quando será oportunizado o devido direito ao contraditório e à ampla 

defesa aos responsáveis, requisito necessário para a aplicação da penalidade. 

57. Com relação ao segundo achado (“falta de clareza na divulgação dos custos do Comperj”), 

acompanho, com ajustes de forma, a proposta da unidade técnica de realizar determinação à Petrobras 

para que a Estatal, quando for tornar públicas informações sobre o Complexo, detalhe o projeto a que 

se referem os dados divulgados e, no caso de referência genérica ao Comperj, considere a totalidade 

dos recursos investidos e a investir. 

58. Ademais, proponho considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.5 do 

Acórdão 3.090/2014-TCU-Plenário. O prejuízo relativo à aquisição antecipada de equipamentos e 

outros bens e à contratação direta de serviços remanescentes da Via UHOS encontra-se calculado no 

âmbito das análises econômicas empreendidas nestes autos e o prejuízo relativo à contratação direta 

das obras de construção das unidades da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidade foi 

tratado no âmbito do TC 034.902/2015-5, da relatoria do Ministro Bruno Dantas. 

59. Por fim, informo que recebi memorial dos representantes de José Carlos Consenza, Wilson 

Guilherme Ramalho da Silva e Abílio Paulo Pinheiro Ramos. À época eles ocupavam os cargos de 

Diretor de Abastecimento, Gerente Executivo do AB-PGI e Gerente Executivo do Abastecimento 

Corporativo, respectivamente. Na peça, os advogados intentam demonstrar que seriam aplicáveis a 

eles as mesmas ressalvas consideradas para afastar a responsabilidade do Sr. Antônio Rubens Silva 

Silvino, pois teriam adotado as “primeiras medidas de gestão para o levantamento sistematizado dos 

problemas” existentes no Comperj e apresentado as propostas para a solução. 

60. Verifico, porém, em análise sumária, que, enquanto Sr. Antônio Rubens Silva Silvino 

assumiu o cargo em 2014, próximo da data em que foi iniciada a reavaliação Comperj, em 2015, os 

três gestores assumiram a função ainda em 2012. 

61. Além deles, também apresentou memorial o sr. Daniel Teixeira Machado, que à época 

ocupava a função de Gerente Executivo do AB-PGI. Por meio de seus representantes, ele alega que 

teria ficado no cargo apenas por dois meses, motivo pelo qual sua responsabilidade deveria ser 

afastada. Para comprovar, apresenta cópia do histórico de seus dados funcionais. Contudo, no 

documento não consta qual seria a unidade em que ele trabalhou entre 1/11/2008 a 21/5/2012, de 

maneira que não é possível, nesta fase processual, afastar sua responsabilidade. 

62. Assim, mantenho meu entendimento alinhado ao da SeinfraPetróleo, no sentido de realizar 

a audiência dos responsáveis, sem prejuízo de que os argumentos ora apresentados sejam considerados 

em suas defesas. Nessa oportunidade, os responsáveis poderão trazer informações mais detalhadas 

sobre as atribuições exercidas e períodos em que ocuparam as funções, cuja veracidade deverá ser 

confirmada pela unidade técnica junto à Petrobras. 

 Diante do exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de deliberação que ora trago ao 

exame deste Colegiado. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 14 de novembro de 

2017. 

Ministro VITAL DO RÊGO  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2546/2017 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 006.981/2014-3.    

1.1. Apenso: 007.853/2015-7. 

2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria. 

3. Responsável: Pedro Pullen Parente (059.326.371-53). 

4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural 

(SeinfraPetróleo). 

8. Representação legal: 8.1. Paola Allak da Silva (142.389/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo 

Brasileiro S.A.  

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o propósito de 

avaliar a gestão da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário 

e diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar, com fulcro no art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do 

Regimento Interno, a audiência dos respectivos responsáveis para que, no prazo de quinze dias, 

apresentem razões de justificativa para as ocorrências adiante especificadas: 

9.1.1. OCORRÊNCIA: elaboração e proposição do DIP AB-PQF 178/2006 para aprovação 

da Diretoria Executiva da Petrobras, que conduziu a aprovação da passagem do Projeto Comperj para a 

Fase III, com as seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto 

(prazos e custos); análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitigá-los; fast 

tracking sem as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para a viabilidade do projeto; 

indefinição da estratégia de licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida 

do projeto; fragilidade na atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos 

incompatível com a maturidade do projeto; 

9.1.1.1. RESPONSÁVEIS: Sr. José Lima de Andrade Neto (CPF: 102.994.085-15) e 

Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF: 550.496.306-06), na condição de Gerentes Executivos do 

Abastecimento; e Sr. Celso Fernando Lucchesi (CPF: 117.047.300-82), na condição de Diretor 

Gerente da Estratégia e Desempenho Empresarial. 

9.1.2. OCORRÊNCIA: aprovação da proposta de passagem do Projeto Comperj para a 

Fase III, contida no DIP AB-PQF 178/2006, nos termos da Ata DE 4.604, pauta nº 892, de 6/9/2006, 

com as seguintes falhas: projeto conceitual indefinido; evolução inadequada do projeto (prazos e 

custos); análise de riscos negligenciada, contendo respostas insuficientes para mitigá-los; fast tracking 

sem as cautelas exigíveis; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; indefinição da estratégia 

de licenciamento ambiental; manutenção de prazos infactíveis para a partida do projeto; fragilidade na 

atratividade do projeto; ausência de check list; e antecipação de gastos incompatível com a maturidade 

do projeto. 

9.1.2.1. RESPONSÁVEIS: Sr. Nestor Cunat Cerveró (CPF: 371.381.207-10), Sr. Almir 

Guilherme Barbassa (CPF: 012.113.586-15), Sr. Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: 012.771.627-

00), Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF: 042.750.395-72) e Sr. Renato de Souza Duque 

(CPF: 510.515.167-49), na condição de membros da Diretoria Executiva da Petrobras; e Sr. Paulo 

Roberto Costa (CPF: 302.612.879-15), na condição de Diretor do Abastecimento e membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras; 

9.1.3. OCORRÊNCIA: elaboração e proposição do DIP AB-PQ 02/2010 para aprovação da 
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Diretoria Executiva da Petrobras, contendo proposta de aprovação da passagem para a fase IV do 

Projeto Trem 1 do Comperj, com as seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com 

artifícios para tentar torná-lo viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento 

agressivo dos investimentos da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de 

funcionários; projeto básico incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de 

sensibilidade; indefinição de parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para 

criação de um programa; e ausência de check list; 

9.1.3.1. RESPONSÁVEIS: Sr. Paulo Cezar Amaro Aquino (CPF: 206.147.480-20), Sr. 

Francisco Pais (CPF: 360.502.887-04) e Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (CPF: 370.529.007-00), 

na condição de Gerentes Executivos do Abastecimento; e Sr. Celso Fernando Lucchesi (CPF: 

117.047.300-82), na condição de Diretor Gerente da Estratégia e Desempenho Empresarial; 

9.1.4. OCORRÊNCIA: aprovação da proposta de passagem do Projeto Trem 1 do Comperj 

para a Fase IV, contida no DIP AB-PQ 02/2010, nos termos da Ata DE 4.797, pauta nº 104, de 

26/2/2010, com as seguintes falhas: VPL do projeto negativo (VPL<0), mesmo com artifícios para 

tentar torná-lo viável; evolução inadequada do projeto (custos e prazos); crescimento agressivo dos 

investimentos da Companhia, sem o acompanhamento do crescimento do número de funcionários; 

projeto básico incompleto; análise de riscos negligenciada; ausência de análise de sensibilidade; 

indefinição de parcerias essenciais para o projeto; inadequação das premissas para criação de um 

programa; e ausência de check list. 

9.1.4.1. RESPONSÁVEIS: Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: 012.113.586-15), Sr. 

Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: 012.771.627-00), Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

(CPF: 042.750.395-72), Sr. Renato de Souza Duque (CPF: 510.515.167-49) e Sra. Maria das Graças 

Silva Foster (CPF 694.772.727-87), na condição de membros da Diretoria Executiva; e Sr. Paulo 

Roberto Costa (CPF: 302.612.879-15), na condição de Diretor do Abastecimento e membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras; 

9.1.5. OCORRÊNCIA: omissão em demandar e em elaborar proposição para reavaliação 

do Projeto Trem 1 do Comperj, mesmo diante de indicadores que demandavam tal medida, em 

especial a existência de pós-EVTEs semestrais negativos, com exceção de um semestre cujos dados 

são inconsistentes, e da ausência de pós-EVTEs em quatro períodos avaliativos; 

9.1.5.1. RESPONSÁVEIS: Sr. Almir Guilherme Barbassa (CPF: 012.113.586-15), Sr. 

Guilherme de Oliveira Estrella (CPF: 012.771.627-00), Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

(CPF: 042.750.395-72), Sr. Renato de Souza Duque (CPF: 510.515.167-49) e Sra. Maria das Graças 

Silva Foster (CPF 694.772.727-87), na condição de membros da Diretoria Executiva; e Sr. Paulo 

Roberto Costa (CPF: 302.612.879-15), na condição de Diretor do Abastecimento e membro da 

Diretoria Executiva da Petrobras, pela omissão em demandar, e Sr. Francisco Pais (CPF: 360.502.887-

04) e Sr. Luiz Alberto Gaspar Domingues (CPF: 370.529.007-00), na condição de Gerentes Executivos 

do Abastecimento, pela omissão em elaborar; 

9.1.6. OCORRÊNCIA: omissão em propor reavaliação do Projeto Trem 1 do Comperj para 

apreciação da Diretoria Executiva, sobretudo por que apresentava inviabilidade econômica e por ter 

sido recomendada a reavaliação no DIP ESTRATÉGIA 151/2012 (evidência 55); 

9.1.6.1. RESPONSÁVEIS: Sr. Abílio Paulo Ribeiro Ramos (CPF 412.818.707-06), na 

condição de Gerente Executivo do Abastecimento Corporativo; Sr. Daniel Teixeira Machado (CPF 

314.113.989-04) e Sr. Wilson Guilherme Ramalho da Silva (CPF 845.513.807-68), na condição de 

Gerentes Executivos do AB-PGI; Sr. José Carlos Cosenza (CPF 222.066.200-49), na condição de 

Diretor de Abastecimento e membro da Diretoria Executiva. 

9.2. determinar à Petrobras, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, 

que, doravante, em respeito ao princípio da transparência, quando for tornar pública informação sobre 

o Comperj, detalhe o projeto a que se referem os dados divulgados e, no caso de referência genérica ao 

Comperj, considere a totalidade dos recursos investidos e a investir, independentemente do projeto ou 

área de negócios; 
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9.3. determinar à SeinfraPetróleo que: 

9.3.1. reavalie, à luz das considerações formuladas no Acórdão 3.052/2016-TCU-Plenário, 

dos conhecimentos adquiridos ao longo da instrução do TC 026.363/2015-1, que trata da Refinaria do 

Nordeste (Rnest), e de novos estudos, a serem solicitados à Petrobras, se for o caso, a apuração do 

dano objeto deste processo e a pertinência da conversão dos autos em tomada de contas especial; 

9.3.2. ajuste a classificação de sigilo das peças no sistema, ficando autorizadas, caso 

venham a ser solicitadas, vistas e cópias deste processo de acordo com a classificação ali prevista; 

9.3.3. junte cópia da presente decisão ao TC 004.920/2015-5, que trata das condutas dos 

membros do Conselho de Administração na aprovação dos projetos de investimento; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, à 

Diretoria Executiva e aos Conselhos Fiscal e de Administração da Petrobras e à Comissão de Valores 

Mobiliários, para conhecimento e adoção das medidas que entenderem pertinentes, alertando-os para o 

grau de sigilo conferido às peças enviadas; 

9.5. considerar atendidas as determinações constantes do item 9.5 do Acórdão 3.090/2014-

TCU-Plenário. 

 

10. Ata n° 46/2017 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 14/11/2017 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2546-46/17-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: José Múcio Monteiro (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues, 

Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

VITAL DO RÊGO 

na Presidência Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 

 

 

 


