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Nada melhor 
que o jornalismo 

N uma democracia, nada melhor que o jornalismo. t 
ele que mantém a população inforn1ada. I: ele que 

ajuda a pôr em movimento as instituições. É ele que nos 
fascina, nos diverte, nos apaixona. Tome o exernplo do 
n1ensalão. Tudo con1eçou com denúncias na imprensa. A 
partir delas, a Polícia Federal e o ~iinistério Público ob
tiveraJn pro\·as que levaram à condenação de vários po
líticos poderosos, e agora o Supremo Tribunal Federal 
julga os últimos recursos, para que eles possam enfin1 
curnprir suas penas. Esse círculo virtuoso movido por 
jornalistas, investigadores e juízes contribui para aperfei
çoar a inda snais nossa democracia. 

Na última edição, ~POCA publicou o testemunho de 
um lobista, com denúncias de uso de contratos da Petrobras 
para desviar recursos a políticos e partidos. O caso reper
cutiu ern outros veículos da in1prensa e no Congresso Na
cional, onde voltou a circular o pedido de uma CPI. Nesta 
sen1ana, o diretor de nossa sucursal de Brasília, Diego Es
costeguyt traz n1ais detalhes de con1o os envolvidos agiam. 
Sua reportagem revela con1o o dinheiro circulava entre eles 
c aponta novas suspeitas (leia mais na págit~a 38). A mis
tura entre interesses públicos e privados também está pre
sente en1 outra denúncia que publicamos nesta edição, 
apurada pelo colunista Felipe Patury, sobre os bastidores 
da liquidação do Banco Cruzeiro do Sul. ~ fundamental 
que, assin1 con1o no caso do tnensalào, as autoridades SI! 
debrucem sobre todas essas denúncias e façam uma inves
tigação mais aprofundada sobre os esquemas. 

Continua 
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O mesmo vale para as acusações de formação de cartel 
feitas contra um grupo de empresas envolvidas na cons
trução de linhas de metrô em São Paulo e Brasília. As in
vestigações jornalísticas sobre o caso costumam esbarrar, 
con1 frequência, na falta de transparência do governo. ~ 
direito de qualquer cidadão saber quanto de seus impostos 
se destina às obras do metrô. Os contratos são públicos e 
deveriam estar à disposição de todos. Não estão. t:POCA 
perguntou na semana passada a seis governos estaduais o 
valor de seus contratos, para comparar o custo de constru· 
ção em várias capitais do Brasil. Dos seis, quatro respon
deram prontamente. Os governos de São Paulo e Rio de 
Janeiro não. Alegaram que não houve tempo hábil para 
levantar dados triviais (leia mais na página 36). Governos 
continuarão resistindo contra as investigações jornalísticas. 
E os jornalistas continuarão investigando. Numa democra
cia, nada melhor que o jornalisn1o. 

HELIO QUROVITZ 
Diretor de Redação 
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·. 

. . ··lilil PETROBiiAS 

DOCUMENTO INTERNO PETR.OBRAS 

. .. Rio de J~~eiro, 12/0812013 ·. 

JURÍDICO 4261/201-3 

.. 

Para:· PRESIDÊNCIA 

. . . . . 
·As~unto: 'Revista Época· ~ edi~o (,O:i94 qe 12.08.2013._ 

·. 

. 1. CONSULTA 
. · · . ·. 

0 Jurí_diCO· foi consultado sobre quai·S medídas.·dever:n ser adotada~ em 
. . . . 

·relação aos fatos divulgados na notícia intitulada ·"A . sombra do ·PMDB na 

:Petrobraé,· pupl[cáda ··na ··~ição -n° 794. da R~·vista Épocá de 12(0~/2013, bem 

como no que se refere aos empregados mencionados na reportagem. · 

.· 
A ·r:-eotida, em .suma, · re.lata ·irreg~laridades em operaçõe:s . na Área 

lntern~ci~~~l, . espe<?ialmente: na venda da Refinaria de San l?re~zo, na. 
. . . . . 
Argentina; na r'légociaçao de contrate) com objeto de cunhq a!Tlbiental com a · 

. · -9~~brecht; _ná aq~isição de. campo na_ Namíbi~; ·.e n~ _cq~tratação ~o n~avi_o~ . . . 

-sonda !~anium Exp~orer da ~mpresa Yantage, al~l'!l de ~ut~s acusações _mais · .. 

. · genéricas. . . · · · . · · · · · . . · · 
. . . . . 

·. 

JURfDICO 

Av. República do Chile, 65, &ala 502 : 
CEP: 20031-312- Cêntro - Río 'de Janeiro- RJ · 
Telefone: (21) 3224-2950 · 
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1iM1 PETROBRAS ·. 
Pagina 2de 3 

JURIDICO 42B112013 

· 2. ANÁLISE JUR(DICA . 

Diante dos fatos narrados, os quais envolvem sup_ostos ·desvios de 

conduta em operações. da Cof!lpanhia na Área Internacional, as possfveis . . 

medidas a serem adotadas são as seguintes: 

·. 

• C·ansütuição de ootniss_ão Í!lterna _de· apur~çãO, _n?s· termos do 
padlão PP-OV4-00056-C, de · modo · a verifica~ ~s ·não 

·~enfermidades apontadas na reportagem, a qua! de~erá conv!dar, · 

pri!1leiramente, o Sr. João Augusto ·Resend~ Henriques, para ser 

ouvido; · 

o Caso não seja· atendido- o .convit!9. dev~se proceder à . 
. . . - . 

n~tificação extrajudicial do Sr. João AugustQ Resende 

Heririques. para que compareça per~te a comis~o 

interna de apuração para esclarecime~o ~as denància~;-

o Na hipótese de a notificação extraJudici~l· anterionne~te 

S!-fgerida também não ser ateodida. caberá interpelá-f~. 
. . . 

judicialmente para que confirme ou negu~ as acusações 

apresentadas na revista; · 

• Avaliação çà· necessidad~ de auditoria nos contratos ~febrados 
. . 

.Para fornialização das operações-indicadas na noticia . . 

• • • 7 

Çluanto aos -empréga~os .con:- suposto envol~~enfo nas acusações, há 

que se aguardar as apuraÇões da .· comis~o interna - para 

eventuais r:nedidas Cabíveis, ·se for o caso. _ -._ 

·. 
·. 

.· 
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·. -~ PETROB.RAS e 
·. 

Página 3 de 3 . 

. . .JURfDICO 4261/2013 

3. CONCLUSÃO · 

Sendo assim, !evando-s13 êm consideração os· fatos ~ as possiveis 

·. repercussões,~ Jurídico é de opinião d~ qÚe a primeira alterrlativa, ou· ~~~· a 

·con_stituição de ·c9niissão ·interna ~e apuração; meJhor salvaguarda os 

interesses técnico-jurídicos da Companhia~ 

·. 

.· Nesse cas~. s~ge~é-se q~e. a ·com_iss'ão interna de apuração a ser 

con~tituída seja camposta pç>r partiç~paótes : da~ ·seguintes unidades, sob · 

co.orde~ação da primeira; GÃPRE, Area lnternacio~al, Auditoria ·e Juridico .. _-

' . 

. QÚánto ·a'os empr~Bâos ~om: -~·upo~o envoMmentê) nas acusações, 

sugere .. se aguardar. as ~puraçoeS da · cemissão int~r.ná para que se avalie 
. . . . 

eventuai~ medidas cabíveis, conforme o caso.· . 
· . 

. Sendo o que cabe para o momel"!tà, o Juridico ~tá ~--disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários . . · ·. 

·. 

Atenciosa~ente, · . 

.... 

·. 
Gerente Executivo Jurídrco 
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PB 

Código: PP-OV4-00056-C 

CORPORATIVO 

NORMA PARA FUNCIONAMENTO DE COMISSÃO INTERNA DE APURAÇÃO 
Status: At1vo 

Órgão aprovador: GAPRE/SE 
Órgão gestor: GAPRE/SE/PE 

Data de Aprovação: 24/06/2010 
Assinatura: Pedro Aramis de Lima 
Arruda 

Tipo de Cópia Impressa: 
Não Controlada 

~ Cadastro do padrão 

• Clique aqui para expandir a seção validação. 

1. OBJETIVO 

A presente norma visa disciplinar a constituição e a condução da Comissão Interna de Apuração 
cujo objetivo é averiguar indícios ou ocorrências contra a força de trabalho e/ou o patrimônio da 
empresa, bem como subsidiar medidas administrativas e procedimentos decorrentes. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
2.1 CLT 

2.2 DL 3.688/41 (Contravenções Penais, art. 66) 

2.2 Código de Ética Petrobras 

2.4 Estatuto Social da Petrobras 

2.5 Regulamento de Pessoal e Normas de Recursos Humanos. 

2.6 Parecer Jurídico/Corporativo- 6015/2007 de 18.12.2007 

2.7 Relações no Trabalho. (PP-OV4-00027-0). 

2.8 Regime Disciplinar. (PE-OV4-00032-0). 

3. DEFINIÇÕES 
3.1 Apuração interna 

Conjunto de ações, baseadas nos preceitos legais do "dever de 
apurar", voltadas para o esclarecimento de situações e circunstâncias 
concorrentes para a materialização de não conformidades de qualquer 
natureza no âmbito do Sistema Petrobras. 

3.2 Apuração preliminar 
Conjunto de ações, objetivando a reunião de "elementos de 
convicção", que permitam à Autoridade Administrativa da área onde 
tiver ocorrido determinada não conformidade decidir sobre a 
constituição de uma Comissão Interna de Apuração. 

3.3 Declaração 
Relato prestado perante a Comissão Interna de Apuração por pessoa 
envolvida direta ou indiretamente em situação que apresente indícios 
de não conformidades que deram origem à apuração, ou ainda que 
conheça o fato ou processo em questão e que possa contruibuir com o 

http://rjln202/03256BD6007448CD/O/D53C4EICAAD25F3483257409004F3767?0p ... 02/10/2013 
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PP-OV 4-00056-C - Cópia Não-Controlada Página 2 de 8 

seu esclarecimento. 
3.4 Convocação 

Instrumento de que se vale a Comissão Interna de Apuração para que 
o empregado tome ciência de que sua presença é solicitada para 
prestar declarações e/ou esclarecimentos. Poderá ser realizada 
através de Documento Interno Petrobras, e-mails, telegramas, sempre 
se utilizando do instrumento formal de convocação, conforme 
exemplificado no modelo anexo. 

3.5 Convite 
Forma pela qual a Comissão Interna de Apuração solicita o 
comparecimento de trabalhadores não-empregados, representantes 
de fornecedores ou outros entes externos para prestar informações. 
Deve ser feito através de documento formal. 

3.6 Testemunha 
Pessoa que presenciou, ouviu ou tem conhecimento sobre 
acontecimento direta ou indiretamente relacionado a fato, situação ou 
circunstância objeto de uma Comissão Interna de Apuração ou 
apuração preliminar. 

3. 7 lmediatidade 
Relaciona-se ao lapso de tempo decorrido entre a constatação de uma 
não conformidade, a determinação para sua apuração por meio de 
uma Comissão Interna de Apuração, a elaboração do Relatório 
Conclusivo e a eventual aplicação da sanção disciplinar. 

3.8 Força de trabalho 
É composta pelos empregados próprios das empresas integrantes do 
Sistema Petrobras e pelos trabalhadores das empresas prestadoras 
de serviços. 

3.9 Custodiar 
Ato de guardar e manter algo com proteção e segurança, sendo 
responsável por garantir sua integridade e disponibilidade. 

3.10 Infração 
Ato ou efeito de violar, transgredir, desrespeitar norma da Companhia 
ou, em tese. diploma legal em vigor. 

3.11 Sanção disciplinar 
É o elemento coercitivo derivado do poder disciplinar empresarial com 
vistas à aplicação do sistema de consequências diante das não 
conformidades constatadas que afrontem normas, usos, costumes ou 
mesmo diploma legal vigente. 

3.12 Preposto 
Representante. Que dirige um serviço ou um negócio por delegação 
da pessoa competente. 

4. DEVER DE COMUNICAR 
4.1 Toda pessoa que tiver conhecimento de práticas ou situações que coloquem 
em risco a força de trabalho e/ou o patrimônio tangível ou intangível da 
Empresa, deverá comunicar tal fato à sua Gerência ou à Ouvidoria da Petrobras, 
sob pena de incorrer em falta disciplinar (Código de Ética da Petrobras) e, em 
tese, em contravenção penal (Art. 66 parágrafo I da LCP). 

5. DEVER DE APURAR 
5.1 É dever de todo o corpo gerencial da Companhia, sempre que se depare 
com fatos ou atos que possam configurar não conformidade, apurar 
preliminarmente, obedecendo sempre ao princípio da imediatidade, e no caso de 
não se conseguir a completa elucidação do ocorrido, deve ser instaurada a 
Comissão Interna de Apuração. 

6. A TRIBUIÇÓES 
6.1 Da autoridade de nível Gerente Geral ou superior: 

6.1.1 Determinar. através de DIP, a constituição da Comissão Interna 
de Apuração, definindo os seus objetivos e o prazo de conclusão dos 

http://rj ln202/03256BD6007 448CD/0/D53C4El CAAD25F3483257409004F3767?0p... 02/1 0/2013 
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PP-OV4-00056-C - Cópia Não-Controlada Página 3 de 8 

trabalhos, nomeando o Coordenador e os demais membros da 
Comissão. 

6.1.1.1 A Autoridade Constituinte deve enviar cópia do DIP 
de constituição da Comissão ao GAPRE/SE/PE. 

6.1.2 Promover reunião com os componentes da Comissão para que 
lhe seja apresentado o Relatório Final. 

6.1.3 Com base nas informações constantes do Relatório Final, tomar 
as providências necessárias, inclusive àquelas que visem ajustar 
processos e procedimentos falhos e as sanções disciplinares {quando 
aplicáveis). 

6.1.3.1 As sanções disciplinares a serem aplicadas aos 
empregados são de atribuição exclusiva do gerente do 
infrator. Sendo assim, quando for o caso, os respectivos 
gerentes deverão ser informados. 

6.1 .3.2 As sanções disciplinares devem ser aplicadas 
imediatamente após apresentação do Relatório, sob pena de 
não mais se poder aplicá-las ao empregado em razão 
daqueles fatos. 

6.1.3.3 Em casos de infrações cometidas por trabalhadores 
vinculados às empresas prestadoras de serviços, informar 
ao Gerente do contrato para que este diligencie junto à 
empresa contratada, a fim de que esta adote as medidas 
que entender cabíveis em face de seu(s) empregado{s), bem 
como providencie o ressarcimento à Petrobras, em virtude 
dos prejuízos causados por seus prepostos, e promova a 
incidência das demais consequências previstas nas 
cláusulas contratuais celebradas. 

6.1.4 Custodiar, pelo periodo regulamentar, toda a documentação 
recebida da Comissão Interna de Apuração (eletrônica/papel), 
incluindo o Relatório Final e seus anexos. 

6.1.5 Informar à Gerência da Segurança Empresarial do GAPRE (fatos 
ocorridos em localidades fora do Estado do Rio de Janeiro, o reporte 
deverá ser feito ao Gerente Regional do GAPREISE), em até 30 dias 
do recebimento do Relatório Final, sobre as providências tomadas em 
respeito ao caso apurado. 

6.2 Do Coordenador 
6.2.1 Supervisionar os trabalhos da Comissão, cuidando para o 
cumprimento da missão definida no DIP, incluindo o cumprimento dos 
prazos estipulados. 

6.2.2 Solicitar o comparecimento dos envolvidos (empregados, 
contratados e terceiros} através de instrumento formal, conforme 
disposto nos itens 3.4 e 3.5. 

6.2.3 Recolher documentos e demais informações necessârias à 
execução dos trabalhos. 

6.2.4 Requisitar, sempre que necessário, o apoio de outras áreas da 
companhia que não sejam participantes diretas da Comissão Interna 
de Apuração (para acesso a documentos, para requisitar serviços de 
perícia, para esclarecimentos, para assessoria técnica, entre outras 
necessidades}. 

6.2.5 Trabalhar de forma a buscar o consenso dos membros nas 
matérias analisadas. 

http://rjln202/03256BD6007 448CD/O/D53C4E 1 CAAD25F3483257409004 F3767?0p. .. 02/1 0/2013 
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PP-OV4-00056-C- Cópia Não-Controlada Página4 de 8 

6.2.6 Quando for pertinente, sugerir à Autoridade Constituinte a 
adoção de medidas saneadoras de urgência que solucionem situação 
causadora de ônus ou risco à Companhia. 

6.2.7 Elaborar, rubricar e assinar o Relatório Final e os demais 
documentos. 

6.2.8 Providenciar local privativo e adequado para que a Comissão 
Interna de Apuração condi,JZa seus trabalhos. 

6.2.9 Após a apresentação do Relatório Final à Autoridade 
Constituinte, providenciar o envio de uma cópia do Relatório Final e 
demais documentos ao GAPREISE. 

6.3 Dos Membros 
6.3.1 Participar de todos os atos e atividades, tais como reuniões e 
análise de documentos e informações coletadas. 

6.3.2 Apoiar o Coordenador nas demais atividades da Comissão que 
forem pertinentes. 

6.3.3 Elaborar, rubricar e assinar o Relatório Final e os demais 
documentos. 

6.4 Da Segurança Empresarial do GAPRE 
6.4.1 Apoiar e orientar tecnicamente, podendo integrar a Comissão 
Interna de Apuração, quando for pertinente. 

6.5 Do Jurídico 
6.5.1 Apoiar e orientar tecnicamente, podendo integrar a Comissão 
Interna de Apuração, quando for pertinente, 

6.5.2 Requisitar, através dos meios cabrveis, que seja acionado o 
órgão policial ou outras entidades competentes, para a realização de 
pericias técnicas em documentos e outros materiais, quando houver 
indfcios de ocorrência que demandem averiguações/confirmações de 
atribuição desses órgãos. 

7. PROCEDIMENTOS 
7.1 Constituição da Comissão 

7.1.1 O Coordenador deverá, preferencialmente, possuir função 
gerencial na Companhia. 

7 .1.2 Pelo menos um dos membros da Comissão deverá ser 
empregado que possua bom conhecimento sobre os processos ou 
outras caracteristicas peculiares relacionadas ao ambiente onde se 
insere o caso sob apuração. 

7.1.3 Solicitar ao Juridico a indicação de um profissional para apoiar 
os trabalhos (caso julgue necessário). 

7.1.4 Os integrantes do Jurídico e do GAPREISE não devem participar 
das Comissões na função de Coordenador, salvo se a apuração for 
motivada por possível irregularidade nessas gerências, ou ainda, por 
determinação do Gabinete da Presidência. 

7.1.5 Submeter a minuta do Relatório Final ao Jurídico, para avaliação 
e eventuais sugestões de adequação jurídica. 

7.21mpedimentos 
7.2.1 Deve ser verificada a existência de impedimentos, suspeições ou 
incompatibilidades insanáveis relativamente aos integrantes da 
Comissão e também de quem a constituiu. A Autoridade Constituinte 

http:l/rjln202/03256BD6007448CD/O/D53C4E 1 CAAD25F3483257409004F3 76 7?0p... 02/1 0/2013 
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PP-OV 4-00056-C - Cópia Não-Controlada Página 5 de 8 

deverá determinar a constituição de outra Comissão nas seguintes 
hipóteses:-

7.3 Planejamento 

7.2.1 .1 Declaração de incompetência pela Autoridade 
Constituinte ou por quaisquer dos membros da CIA. 

7 .2.1.2 Incompatibilidades pessoais entre membros da CtA e 
os investigados. 

7.2.1.3 Superveniência de impedimentos, em geral, em 
desfavor de algum dos membros da Comissão. 

7.2.1.4 Suspeição de que os trabalhos estejam sendo 
influenciados e/ou dirigidos pela Autoridade Constituinte. 

7.3.1 Antes do início dos trabalhos, a Comissão deverá reunir-se com 
a Autoridade Constituinte visando esclarecer suas dúvidas em relação 
aos objetivos propostos, bem como conhecer as expectativas em 
relação ao trabalho que será desenvolvido. 

7 .3.2 A primeira etapa deve consistir em planejar os trabalhos da 
Comissão Interna de Apuração, onde se deverá estabelecer o 
cronograma de atividades, a documentação a ser analisada, o local 
dos trabalhos, as pessoas a serem ouvidas, as principais questões a 
serem formuladas aos entrevistados e os demais itens importantes 
que garantam a eficácia dos trabalhos. 

7.3.3 Quando for necessário para a compreensão dos fatos, os 
integrantes da Comissão Interna de Apuração deverão comparecer ao 
local para certificarem-se das condições da ocorrência. 

7.4 Reuniões e Entrevistas 
7.4.1 Os membros da Comissão devem se estabelecer em local 
privativo e adequado, que permita a boa condução de suas atividades. 

7.4.2 As pessoas chamadas para prestar declarações e 
esclarecimentos deverão comparecer no dia, hora e local indicados 
pelo Coordenador da Comissão. Aberta a sessão, aquelas deverão ser 
informadas do motivo da instauração da Comissão Interna de 
Apuração, através da leitura do DIP, pelo Coordenador. Quando se 
tratar de empregado de empresa prestadora de serviços, este deverá 
se apresentar à Comissão, juntamente com o preposto da contratada, 
que também acompanhará a entrevista e assinará, em conjunto, o 
termo de declarações. Nesses casos, a Comissão poderá também, se 
julgar conveniente, convocar o fiscal/gerente do contrato para 
acompanhar a entrevista. 

7 .4.2.1 Não deve ser fornecida cópia do Tenno de 
Declaração ao entrevistado, visto que toda a documentação 
proveniente dos trabalhos de apuração é Confidencial, além 
de que a Comissão Interna de Apuração é um procedimento 
interno da Companhia, sem ordenamento juridico. 

7.4.3 A Comissão Interna de Apuração é competente para reter 
documentos, passando recibo da retenção para aquele que 
originalmente detenha a sua guarda. 

7.4.4 Ressalvado o preposto de empresa contratada. não é permitida a 
presença de qualquer outro acompanhante de pessoa a ser ouvida 
nas reuniões e entrevistas da Comissão. 

8. OBTENÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 
8.1 A Comissão Interna de Apuração deve se posicionar com extrema cautela 
perante fatos duvidosos. Nestes casos, a Comissão deve se aprofundar nas 
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PP-OV 4-00056-C - Cópia Não-Controlada Página 6 de 8 

apurações para a obtenção das provas e elucidação dos fatos. 

8.2 Sempre que pairarem dúvidas acerca da verdade dos fatos e se façam 
necessários novos esclarecimentos, a Comissão poderá solicitar novamente a 
presença dos inquiridos. 

8.3 As conclusões da Comissão Interna de Apuração deverão se basear 
estritamente nos fatos e provas (testemunhais, documentais e/ou periciais) 
colhidas no curso das apurações, evitando-se a indicação de penalidade a ser 
imposta. 

9. PRAZOS 
9.1 Considerando-se a complexidade do que deve ser apurado, a Comissão 
Interna de Apuração poderá solicitar, através de seu Coordenador, mediante a 
devida fundamentação, que o prazo inicialmente estipulado no DIP originário 
seja prorrogado, cujo deferimento ficará a critério da Autoridade Constituinte, 
observando-se ainda ao seguinte: 

9.1.1 A solicitação de prorrogação de prazo deve ser feita antes de 
transcorrido o término daquele inicialmente definido. 

9.1.2 A prorrogação do prazo deve ser comunicada às partes 
interessadas. 

10. RELATÓRIO FINAL 

10.1 O Relatório Final deverá ser apresentado por completo, com todas as 
informações relativas á Comissão Interna de Apuração e com as suas 
conclusões. Deverá, ainda, conter descrição detalhada do fato apurado, a 
seqüência das atividades desenvolvidas, as declarações de testemunhas e 
envolvidos, além dos documentos (originais ou cópias autenticadas) e anexos 
{convites e convocações dos inquiridos, termos de declarações, contratos, 
laudos, fotografias, vídeos, certidões, plantas, croquis e quaisquer outros objetos 
que possam ser usados como prova das irregularidades apuradas). 

10.1.1 Quando os indícios de não conformidades ou as provas 
apontarem para um empregado da Petrobras e/ou para um empregado 
vinculado a uma empresa prestadora de serviços, o suporte do 
Jurídico na fase de elaboração do Relatório é imprescindível. 

10.2 No Relatório Final deverá constar um item de recomendações com as 
sugestões de medidas para a melhoria dos processos e procedimentos, visando 
aprimorar a segurança do sistema e sanar eventuais vulnerabilidades reveladas 
nas apurações, evitando recorrência. 

10.3 Não cabe à Comissão tipificar delito, estabelecer o tipo de punição ou 
sanção administrativa a ser aplicada aos envolvidos. Compete-lhe, porém, 
apurar eventuais não conformidades em face das normas internas da 
Companhia e possíveis indicias de ocorrência de irregularidade, apontando-as 
no Relatório Conclusivo. 

1 0.4 A Comissão deverá apresentar, sempre que possível, a quantificação dos 
prejurzos causados à Petrobras, visando facilitar as providências administrativas 
e/ou judiciais acerca de eventuais ressarcimentos. 

10.5 A Comissão deverá providenciar uma reunião com a Autoridade 
Constituinte para a apresentação dos resultados alcançados nos trabalhos. Esta 
apresentação deverá evidenciar, de maneira sintética, os pontos mais 
importantes contidos do Relatório Final. 

10.6 Havendo indícios de irregularidades que, em tese, possam configurar crime, 
a Autoridade Constituinte deverá encaminhar uma cópia do Relatório Final ao 
Jurídico para análise e avaliação da necessidade de comunicação das 
apurações aos órgãos competentes. 
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

ANEXOS 

11 .1 O Coordenador e os membros designados para participar de Comissão 
Interna de Apuração devem atuar em tempo integral e dedicação exclusiva. 

11.2 A Comissão Interna de Apuração deverá atender ao objetivo estabelecido 
pela Autoridade Constituinte. cuidando para que o foco das investigações não 
seja perdido. Novas questões que porventura surjam no decorrer dos trabalhos e 
que demandem apuração deverão ser apontadas no Relatório Final para que 
possam ser levantadas em outras Comissões, desde que não reclamem 
medidas imediatas. 

11 .3 Poderá ser considerada falta grave praticada pelo empregado do sistema 
Petrobras: 

11 .3.1 A recusa em receber a convocação e/ou comparecer à reunião 
solicitada pela Comissão Interna de Apuração. 

11 .3.2 A comprovação de falso testemunho durante as declarações e/ou 
esclarecimentos. 

11.4. Toda documentação resultante das apurações realizadas deverá ser 
classificada como CONFIDENCIAL 

11 .5. Para fins de padronização, sugere-se que os atos formais da Comissão 
sigam a forma dos modelos anexos a este documento. 

ANEXO A: Modelo de DIP de constituição de Comissão Interna de Apuração 

ANEXO B: Modelo de Convocação 

ANEXO C: Modelo de Convite 

ANEXO D: Modelo de Termo de Declarações 

ANEXO E: Modelo de Relatório Final 

.-J 

ANEXO A· Sugestão de Modelo de DIP.doc ANEXO 8 ·Sugestão de Modelo de Convocação.doc 

~ ) 
ANEXO C· Sugestão de Modelo de c:or-Me.doc ANEXO O -Sugestão de Modelo deTermo de Deolaraç4o.doc 

~ 
ANEXO E · Sugesllio de Modelo de Rel Fnal.doc 

• Clique aqui para acessar ou fechar o Sumário de Revisões 

o 
REV. 

c 
B 

A 

27/03/2008 
Data 

24/06/2010 
17/02/2009 

09/04/2008 

Data limite para análise: 
12/07/2014 

SUMARIO DE REVISOES 
Em1ssão Ong1nal 

DESCRIÇÃO E/ OU ITENS ATINGIDO! 
Rev1são completa da norma. 

Adequação do modelo de conv1te - Anexo B. 

Correções 

Outras solicitações que estavam em aberto: 
1) Correção de anexos 
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Análise crítica: O padrão atende ao que se propõe. 
Responsável pela análise critica: FERNANDO LUIZ LIMA BLANC 
Data da análise crítica: 12/07/2012 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

ELETRÔNICA 

Página 8 de 8 

AB-CR, AB-LO, AB-MC, AB-RE, AUDITORIA, BR-PRD, BR-PRD/GCRI, BR-PRD/GRH, CENPES, C 
COMPARTILHADO/RBC, COMPARTILHADO/RBC/SIS/SSP, COMPARTILHADO/RNNE, 
COMPARTILHADO/RNNE/SIS/SSP, COMPARTILHADO/RSPS, COMPARTILHADO/RSPS/SIS/SSP 
COMPARTILHADO/RSUD, COMPARTILHADO/RSUD/SIS/SSPE, COMPARTILHADO/RSUD/SIS/S~ 
COMPARTILHADO/SERV, COMUNICACAO, CONTABILIDADE, DABAST, DE&P, DFIN, DG&E, Dll 
CORP, E&P-ENGP, E&P-EXP, E&P-NNE, E&P-SERV, E&P-SERV/US-AP, E&P-SERV/US-PO, E&P-: 
SERV/US-SS, E&P-SERV/US-SUB, E&P-SERV/US-TA, E&P-SSE, ENGENHARIA, ESTRATEGIA, F 
FINANCAS, FINCORP, GAPRE, GAPRE/SE, GAPRE/SE/ESA, GAPRE/SE/IRG, GAPRE/SE/ISI, GA 
GAPRE/SE/LSF, GAPRE/SE/PAG, GAPRE/SE/PE, GAPRE/SE/REGAJU, GAPRE/SE/REGBH, GAPR 
GAPRE/SE/REGFOR, GAPRE/SE/REGMAE, GAPRE/SE/REGMAN, GAPRE/SE/REGNAT, GAPRE/SI 
GAPRE/SE/REGREC, GAPRE/SE/REGRIO, GAPRE/SE/REGSAL, GAPRE/SE/REGSAN, GAPRE/SE1 

GAPRE/SE/REGVIT, GE-CORP, GE-LPGN, GE-MC, GE-OPE, INTER-AFE, INTER-CORP, INTER-O 
INVESTIDORES, JURIDICO, LUBNOR, MATERIAIS, NOVOS-NEGOCIOS, OG-G, PBIO-DCOF/RH 
RECAP, REDUC, REFAP/PRES, REGAP, REMAN/GG, REPAR, REPLAN, REVAP, RH, RLAM, RPBC, 
TRANSPETRO/ AUDIN, TRANSPETRO/DTO, TRANSPETRO/DTO/T A, TRANSPETRO/PRES/CORP, 
UN-BA, UN-BC, UN-BS, UN-ES, UN-RIO, UN-RNCE, UN-SEAL 

Deve-se dar prioridade ã consulta a padrões através do SINPEP, evitando a sua in 

IMPRESSA 

DESTINATÁRIOS 

• Clique aqui para acessar ou fechar as informações sobre declaração 
..,.Aprovação 

Justificativas: 

Aprovador: Pedro Aramis de Lima Arruda/RJ/Petrobras Data de Aprovação: 24/06/2010 

* * * ÚLTIMA FOLHA DO PADRÃO * * * 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA: R-9265/201 f 

UN IDADE: 

ÁREA: 

TIPO DA AUDITORIA: 

EQUIPE: 

I - 11\ TRODt (ÃO 

INTERNACIONAL CORPORATIVO (INTER-CORP) 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROGRAMADA (Item 265 do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria lnterna/20 I I) 

LUIZ TELES DE MENEZES NETO 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 
JVONE SANTOS DE OLIVEIRA 

RELATORIO GEREI\CIAL 

Visando implantar a Carteira de SMS (358 projetos classificados nas disciplinas de Integridade 
Mecânica. Passivos de SMS, Gestão de SMS c Contingcnciamcnto) c fornecer suporte técnico à 
certificação da Área Internacional (ANl) para garantia das instalações, pessoas, meio ambiente c 
imagem da Pctrobras no exterior, a INTER- CORP. por meio do DIP 32/10, de 26/01/2010. 
criou uma Comissão Especial para elaborar a documentação técnica necessária à contratação 
dos serviços, ou seja, Memorial Descritivo (MO) c Planilha de Preços Unitários (PPU). 

Concluído o trabalho da Comissão Especial, a INTER-CORP. em 14/05/2010. por intermédio 
do DI P 146/20 I O, sol i citou à DINTER autorização para iniciar o processo li citatório destinado à 
contratação dos serviços necessários à implantação da carteira. Em 02/06/20 I O, a DE autorizou 
o início do processo licítatório (Ata DE 4.812. Item 3. Pauta 559) para contratar a implantação 
do Plano de Ação de Certificação em SMS da ANI. 

Em 30/09/20 I O, a DE autorizou a contratação, c. em 26/ I 0/20 I O. foi firmado o contrato n'' 
6000.0062274.10.2 com a Construtora Norberto Odcbrccht (CNO). destinado aos serviços de 
reabilitação, construção c montagem, diagnóstico c rcmcdiação em 9 países c sifes no total de 
US$ ~25,67 milhões. 

li - OBJit ll\ O 

Avaliar a condução do processo licitatório c a execução dos serviços referentes ao contrato 
mencionado. 

111 - ABRA GÊr-cCIA DOS EXAMES 

Os exames, por amostragem não estatística. contemplaram: 

• processo licitatórío, gerenciamento c fiscalização e desdobramento do contrato nos países: 

• condições e cronograma tisico definidos no contrato: 

Propriedade da Petrobras 
Gestor: AUOITORINASEF/AESP 
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AUDITORIA-R-9265/2011 

• carga tributária considerada na formação do preço contratual: c 

• negociações entre as empresas/unidades c a CNO. 

Foi examinado, também, o contrato SAP 4600323905. destinado aos serviços de 
assessoramento c apoio técnico à gestão do projeto '"Plano de Ação de Certiticação em SMS da 
ANI". no ... ator de R$ 29 milhões. firmado com a ATNAS Engenharia. em 11/11/2010. quanto 
aos aspectos de licitação c medição de serviços. 

1\'- RE l LT \DO 

O exame do processo da contratação da CNO revelou não conformidades na definição do 
escopo dos serviços. na composição dos custos do contrato c na condução do processo 
licitatório, a saber: 

:t) Situações que podem ter eontnbllldo para a ba1xa p~u1•c•pação das empresas com 1dadas na 
hl"•l..,,..;;,.. ''l \1 '11nn' !l<: 1 tf' ncn1 rorb<: ~ .... ...,n,o 11 .... 'l ~on'""N>C(.'r!l 

• contratação com mais foco em serviços de construção c montagem (C&M) em 
detrimento de SMS: 

• inclusão de sen iços de manutenção rotineira ou incompatíveis com as instalações onde 
seriam executados: 

• inclusão de serviços a "'título de reparos provisórios c emergenciais"" não condizentes 
com a natureza c propósito da contratação: 

• inserção de 3.t<56 itens de serviços (52% da PPU de integridade mecânica) sem 
f'IJndamcntação técnica (arbitrados com quantidades "'um .. ou ··dois"'): 

• falta de apresentação do edital em língua inglesa, apesar de solicitado por uma licitante. 
dificultando a participação plena das 4 empresas internacionais convidadas. embora 
uma fosse de ran1o alheio ao da natureza dos serviços pretendidos: 

• exigência de preenchimento manual de aproximadamente 8.800 itens das planilhas de 
preços: c 

• estabelecimento de prazo curto para a apresentação das propostas (inicialmente 20 dias. 
prorrogados para 35 dias) . 

b) detalhamento msufictcntc dos proJetO pr~JUdJcando a dcfimção dos scn rço nccl.-ssano a 
Sll!'l nnn1 ·•- • 

• inexistência de conteúdo c abrangência nos 358 projetos previstos para os 9 países 
objeto do contrato: 

• falta de qualidade c clareza das informações técnicas essenciais ao correto c adequado 
entendimento do escopo contratual: c 

• ausência de especificações ou detalhamento dos serviços c fomecimcntos previstos no 
contrato. 

Obs.: A falta de informações prévias necessárias à execução dos serviços fica evidenciada 
pelo fato de. um mês após a assinatura do contrato com a CNO (out/2010). ter sido 
contratada a A TNAS. por R$ 29 milhões. para elaborar diagnósticos e detalhar os 
projetos, ou seja. serYiços que seriam necessários no início do processo de contratação 

Propriedade da Petrobras 
Gestor: AUDITORIA/ASEF/AESP 
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AUDITORIA-R-9265/2011 

da CNO. Os diagnósticos da ATNAS indicaram, em set/2011, que 80% dos projetos 
analisados não possuíam dados suficientes para a sua execução. 

c) mcons1stênctas rcbc•onada à orçamcntação do ser\ IÇO • analise da proposta \cnccdorn c 
clnbornç;io da docunh.:ntação contratual 

• foram incluídos instalações. projetos c serviços desnecessários, obsoletos ou 
incompatíveis com o propósito contratual. principalmente. porque, para a definição do 
escopo. foram consideradas informações levantadas um ano antes da assinatura do 
contrato nas unidades operacionais a serem atendidas: 

• houve alteração do escopo contratual antes mesmo do efetivo início dos serviços. visto 
que cerca de 60% dos 358 pr~jctos de SMS foram retirados por diversos motivos. 
Entretanto, por força do contrato, o valor dessas supressões integrou a base de cálculo 
dos pagamentos a título de mobilização 

• o MD do contrato define os pagamentos de I I% para mobilização c de 29% para 
supervisão. totalizando US$ 330.9 milhões. dissociados da realização de qualquer dos 
serviços contratados: 

• a mobilização no Brasil (US$ 33.03 milhões) compreende a emissão de plano de ação. a 
contratação de profissionais de direção c supervisão c instalações administrativas. A 
CNO disponibilizou área com cerca de 400 m:! em escritório já existente, para ser 
utilizada por 55 pessoas. com aluguel cobrado à parte. não havendo evidências de outros 
serviços incluídos na mobilização Brasil que possam justificar aquele montante. Para 
efeito de comparação. a aquisição de um imóvel novo. com área equivalente c 
instalações no padrão-Pctrobras. custaria cerca deUS$ 4 milhões: 

foram incluídos na formação de preços da supervisão (Brasil), custos referentes a : 
consumo de óleo diesel a R$ 3.94 por litro: internet a R$ 1.3 milhão (R$ 38 mil/mês): 
telefonia a R$ I milhão (R$ 2R mil/mês): 

• a PPU foi elaborada com o intuito de prever possíveis serviços a serem executados (não 
havia definição do que devia ser realizado), uma vez que seus quantitativos foram 
arbitrados. Como exemplo. os serviços de integridade mecânica, que representam 70% 
do valor contratual total (o que justificou a seleção de empresas de construção c 
montagem). contemplam 3.856 itens (52% da PPU) com quantidades "um .. ou "dois": 

• houve inclusão indevida de tributos na formação de preços. onerando a contratação em 
US$ 15 milhões (VAT de 7% nos EUA: e Sramp Tax no Chile- 0.5% c Argentina - I%): 
c 

• cerca de 40% dos preços unitários contratuais se apresentam duas vezes acima ou 
abaixo em relação aos estimados pela Companhia. não havendo evidência da 
composição da estimativa de custos. 

Propriedade da Petrobras 
Gestor: AUOITORIA/ASEF/AESP 
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AUDITORIA-R-9265/2011 

\ - COMI:. TÁRIOS DAl Nlt>U>E 

Em resposta à minuta de relatório enviada por esta Auditoria. a Unidade apresentou. em 
29/02/20 12, os esclarecimentos c justificativas julgados pertinentes, ratificados por meio do 
O I P INTER - ALI INTEG I 3/20 12, I 6/04/20 12 (Anexo H). no qual. em I inhas gerais. tece 
comentários sobre o histórico das ações de SMES da Pctrobras c a necessidade de 
alinhamento das empresas no exterior às diretrizes corporativas. Além disso. reconhece a 
f~llta de detalhamento dos projetos, mas entende que o processo licitatório atendeu ao MPC. 
c que a estratégia da contratação foi adequada. pois visou: 

• propiciar agilidade e flexibilidade na execução dos serviços. rotineiros ou não: 

• abranger todos os projetos, incluir todos os possíveis itens de serviços c utilizar aqueles 
cuja necessidade fosse confirmada. bem como incluir países inicia lmente não 
contemplados ou excluir outros: 

atender simultaneamente a projetos. siles e países: 

• obter padronização/qualidade nos serviços c procedimentos de gestão (conforme 
diretrizes corporativas). além de ganho de escala com a contratação centra lizada: 

• manter preços irrcajustáveis para itens de serviços: c 

atender às necessidades levantadas a partir de avaliação de riscos de SMS nos países 
envolvidos. mas, como não havia projetos detalhados: ·· ... Foram arbitradas quantidades 
de forma a garantir a existência de .... Itens em todos os possíveis locais ... visando 
minimizar a necessidade de aditivos ou proporcionar ... negociação com a contratada no 
caso de as quantidades se mostrarem insuficientes··. 

Adicionalmente. informou que: 

- o processo em questão foi aprovado pela DE, tendo sido exaustivamente analisado nos 
gabinetes dos Diretores c foi objeto de parecer do SMES: c 

- foi recuperada a composição de formação dos preços do orçamento da Petrobras. c estão em 
processo de negociação possíve is ajustes contratuais com redução estimada de US$ 1.5 milhão. 
tendo em vista que a CNO confirmou a existência de alguns erros na elaboração de seu DFP. 

\I - 01' \ I>A UDITORI 

Diante das informações apresentadas pela Unidade. relativamente ao processo de contratação, 
temos a comentar: 

Conforme ratificado pela própria ANL a solicitação de autorização para contratação foi 
encaminhada à DE com infom1açõcs ultrapassadas, ou seja. oriundas de levantamento básico c 
preliminar. 

Propriedade da Petrobras 
Gestor: AUDITORIAIASEF/AESP 
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AUDITORIA-R-9265/2011 

A possibilidade de abrangência de escopo para países e/ou ativos que não foram contemplados 
nos levantamentos preliminares das empresas. bem como a de retirada em eventuais casos de 
desimestimento em países c empresas, foi outra premissa equiYocada. haja vista que um 
instmmento contratual não deve ter tanta flexibilidade. 

Segundo a AN J. como não havia um projeto detalhado para a execução. foram arbitradas 
quantidades de forma a garantir a existência do item de serviço em todos os possíveis locais de 
aplicação. visando. sobretudo. minimizar a necessidade de aditivos para inclusão de serviços 
adicionais. 

Na resposta da ANI. é mencionado. repetidas vezes. que. durante o processo que culminou com 
a aprovação pela DE. a documentação referente à proposição em tela foi exaustivamente 
analisada nos gabinetes dos Diretores, c que. em reunião de O 1/09/20 I O com Assistentes dos 
diretores. toi solicitado ao SMES Corporativo um parecer sobre o processo. 

Do parecer do SMES Corporativo, permitimo-nos destacar: 

" ... a descrição dos projetos da carteira ocorreu em nível macro. de forma bastante geraL sem 
possibi lidade de detalhamento - pelo menos de forma exaustiva para a maioria deles - c 
dificultando a definição de soluções precisas para desenvolvimento dos projetos nesse 
momento." 

"A abrangência. não homogeneidade c nível de detalhamento atual dos projetos da Carteira 
diticultam a definição de soluções precisas para desenvolvimento dos pr~jetos .. " 

o SMES atim1ou. também. não ter participado das etapas de estabelecimento dos serviços c 
definição da estratégia da carteira. Acrescentou que os pr~jetos estão relacionados à 
continuidade operacional ou necessitam de serviços de construção c montagem industrial. 
principalmente. aqueles relacionados à integridade mecânica (70% da carteira) c que. por 
esse motivo. não foram objeto de análise. jà que não se situam no âmbito da competência 
daquela Unidade. 

Já no que concerne à execução dos serviços. consideramos necessário estender os exames a 
empresas no exterior. situadas em países contemplados no escopo contratual (EUA, Chile. 
Argentina. Bolívia c Paraguai). o~jetivando avaliar a implantação do contrato c atestar a 
pertinência das afim1açõcs contidas nos comentários da ANI. 

O resultado desses exames adicionais nos permite ratificar nossas considerações inic iais. tendo 
em vista as situações destacadas a seguir: 

1. fat urnmento de proporcional a uecução do en aços 

Até julho/20 12. o desembolso contratual atingiu US$ 220 milhões, dos quais US$ 162 
milhões (74%) gastos em mobilização c supervisão c apenas US$ 58 milhões (26%) com 
serviços. 

Propriedade da Petrobras 
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Quadro 1 - IX-st"mbul<~<> r untrntual até julho/2012 - t :m :\IM rss 

11ais 
;\lobilil.ação lnte=•·id:Jdt• 

J>ass h ·o SMS 
( :estão 

Contingência Tota.l 
Supl'J-visão l\feeiink11 SMS 

llr:~si1 60.73 - - - - 60.7:1 

·\rg~ntina 48.11 7.26 2.99 - - 5!<.:\Ci 

n ·,\ 39.1!5 26.53 0.02 0.15 - (,(>.55 

Tapão - - - - - -
n•guai 1.61 - - - - 1.61 

fc,•IJmhia - - - - - -
':~ragua• 10.82 15.9 1 53~ - - 32.o5 

lo lí,·ia - - - - - -
~h i!.: ()_!(( - - - - 0.8~ 

Et1uador - - - - - -
follt1 162.01 .. 9.71 8.33 - - 220.1( 

;t' m1 7 .. % 22% _.o/o 0 °/o 0% H lO% 

Os desembolsos com mobilização foram. em sua grande maioria. alocados a gasto com 
instalação de escritórios, cujas infraestruturas disponibil izadas não correspondcm aos valores 
desembolsados a sc~JU i r: 

• Brasi l: pagamento de US$ 33,02 milhões Uá comentado no item IV.c): 
Argentina: pagamento de US$ 17,35 milhões: 
EUA: pagamento deUS$ 10,34 milhões: c 
Paraguai: pagamento deUS$ 2. 13 milhões (instalações precárias). 

2. Ri co de n negociação conduzida peln I l"ER-A L repre entnr numento no de em boi o 
contratual em lugar da r·edução estimada de l S 1.5 milhão 

A redução pretendida com a negociação. que representa apenas 0. 18% do valor do contrato, 
~stá baseada na alteração de preços unitários de 30 itens de serviços estabelecidos na PPU 
de cada país. sendo que: 

• para 2 deles. referentes a concreto armado, com probabilidade de alta realização fis ica. 
não haverá redução de preços.mas. sim, aumento médio de 2ü<X,; 

para os 28 itens restantes. que deverão sofrer redução nos preços. a realização fis iea 
de\ crá ser baixa ou nula. segundo previsão das empresas: e 

cerca de I 0% do valor estimado para a redução refere-se a países onde não haverá 
serviços (Japão, Equador c Bolívia). 

3. Preços unitários do contrnto dn ( O uperiore ao dos mercndo:s locni (A• gentinn -
métlin de 95%,; Chile - mínimo de 14%, a um rnnxirno de 598'Yc, e Boli\in- mínimo de 
9'Yo n um máximo de 1.654%1 

4. cn iço executado integralmente por ubcontrntndn dn Odebrecht (exceto a 
mobiliznção e n supen i ão) 
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5. ;\lecessidade de negociações pelas emprC!ias no exterior para 'iabilizar a implantação 
menos dispendiosa do contrato 

No contrato, há previsão de pagamento mensal de supervisão (custo indireto) logo após o da 
mobilização, independentemente da realização de qualquer tipo de serviço dentre os 
constantes das PP Us de Integridade Mecânica, Passivo. Gestão e Contingência. 

Considerando que os preços unitários de supervisão se mostram elevados, as empresas no 
exterior vêm adotando ações para fixar o valor total c limitar o número de parcelas para seu 
pagamento. 

6. Inexistência de sen iços em 8 dos 19 \ite~ pre\ istos no contrato (redução de .:12% do 
escopo), o que caracteriza inclusão de \ alores contratuais in de\ idos a título de 
mobilização, conforme demonstrado a seguir: 

Es<.:OI'O (;0:-íTRAT tJi\.L ESCOI'O REAL (**) 
MODILIZA(,"'..\0 - PAi S 

!•AiS 
US$ MILHÕES 

TOTAl. Q l/ANT. DE TOTAL QtJANT . ot: 
(l"S$ i\HLHÜI•:S) SITES(*) (l:S$ i\IIUIÜ .. :S) SITES(*) 

CONTRATADA DE \'riM 

Brasil 84 Z.:ro - 7,.:ro 33.02 

.-\ rg.:ntinn 305 30:3:0.1: 2P 183 I L\! : 31' 17.35 

ElJ,\ 176 IG :JP 17ú l(i : I P IO.J · 

l:tpão 91 [(i - z ... 'fo - -
Jruguai 29 I P 9 IP 1,62 

Colômbia ~I IM ~ I IM 1,74 
Paraguai 3S IM 38 IM 2,1.\ 

Bolivia 22 2P - Zero - -
-:hi lc 31 IM:JP 31 I M:l P 1,(: 

Equador 19 IP - Zero - -
TOTAL 826 19 552 li 67,8( 
("') (J - s11e gnmdc~ M- si/e m<xho; P- s//C' JXXIUcno. 
( **) Conli:mnc --contratos-filhotes .. as~inados no cxk'rior, cujo escopo h :!lll por base os serviços qw.: cml<t 

empresa idcntilicou como m.:cessúrios. 

Obs.: Do total mencionado (US$ 67.8 milhões). já foram pagos US$ 62.8 milhões a título 
de mobilização. 

7. Inclusão. na formação d<' pn•ços, de custos não aplicaveis elou com 'alore.s 
inconsistentes ou excessh os, tais como: 

• serviços em tanques de teto flutuante, torres de resfriamento, equipamentos de grande 
porte, tubulações. conexões e válvulas de 42 polegadas (com previsão de passagem de 
"pig'' ) para instalações em países que não dispõem de tais equipamentos (diversos países): 

• pedreiros com salário mensal de R$ 22 mil c ~judantcs com R$ 14 mil (EUA): 

• (Argentina) - diretor do contrato com salário de R$ 63 mil/mês: aluguel de 3 máquinas 
fotocopiadoras a R$ 7,2 milhões (R$ 200 mil/mês): aluguel de terreno a R$ 3,23 milhões 
(R$ 90 mil/mês) - pelo contrato, sendo que a área será fomccida pela Petrobras: 
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valores indevidos ou em duplícidade, com rdação ao previsto no edital: 

- mão de obra direta no DFP específico para supervisão. implicando faturamento 
antecipado indevido c dissociado da execução de serviços- R$ 46, l milhões (82,9% 
do total desse DFP): 

-mão de obra de supervisão no DFP de serviços (disciplinas de integridade mecânica. 
gestão. passivo c contingcnciamento), como se fosse de mão de obra direta. 
configurando duplicidade, pois esses custos já estão considerados no DFP de 
supervisão- R$ 9,9 milhões; 

- mão de obra direta no DFP de supervisão no Brasil. incompatível com serviços 
realizados exclusivamente no escritório: zelador. arquivista. motorista. comprador. 
etc. - R$ 11, l milhões: 

valores unitários para mobilização. nos siles c nos países. superiores ao limite definido no 
MD c. por consequência. acima, tambÇrn. do limite para o Brasil, o que majorou a 
contratação em US$ 18.6 milhões indevidamente: 

• carga tributária indevida, onerando a contratação em US$ J 5 milhões (V A T de 7% nos 
EUA: c Stamp Tax no Chile- 0,5%: c Argentina -1%): c 

• alíquota indevida (5(Yo em lugar de 3cYo) do Imposto Sobre Serviços (ISS) para 
mobilização c supervisão no Brasil, US$ l, 74 milhão. 

OBS: Os valores incluídos indevidamente têm impacto nos custos de mobilização, os quais são 
calculados com base em percentual do valor do contrato. 

Adicionalmente, merece atenção o tàto de não haver evidência do cumprimento da 
determinação da DE para que a implantação do contrato nos Estados Unidos (Refinaria 
Pasadcna) fosse submetida à aprovação daquele colegiado. 

VIl - C 0:'\CLl SÃO 

A estratégia adotada na implantação da carteira de SMES da ANJ foi inadequada. visto 
que, para definir a necessidade da contratação, delimitar o escopo c o custo dos serviços, 
bem como solicitar a aprovação da DE. foram consideradas informações ultrapassadas ou 
sem o detalhamento requerido, além de premissas que, por inconsistentes, não se 
confirmaram. tais como: agilidade: flexibilidade: execução abrangente de todos os 
projetos: atendimento simultâneo de pr~jctos. siles c países. ganho de escala. etc. 

A forma de contratação - unica na Companhia - mostrou-se equivocada à luz da 
execução contratual, haja vista que, passados 21 meses da assinatura do contrato (posição 
de jul/20 12), muito pouco foi realizado (apenas 12% do valor dos serviços previstos) c. 
mesmo assim, por meio de subcontratações, fato que. inclusive, descaractcríza as 
indicações de risco de SMES c de urgência do processo, assim como, a centralização da 
contratação. 

Na prática. o contrato foi por preço globaL rateado sem qualquer critério pelos itens de 
planilha, c contempla condições excessivamente onerosas para a Companhia. em razão. 
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principalmente, do pagamento de valores elevados por conta de mobilização/supcrvísão 
dissociado da execução dos serviços. 
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\"111 - RECOl\lENDA(ÃO 

Reavaliar. amplamente, a situação do contrato, inclusive a pertinência da sua 
continuidade. 

IX - CONSIDERAÇÜES \DIC'ION \IS 

Às empresas que foram auditadas no exterior. serão encaminhados Relatórios de 
Auditoria específicos (R-9520, 952 I, 9524. 9525 c 9530/20 12) contendo assuntos que 
lhes são pertinentes. 

Do Anexo I. constam informações detalhadas acerca das não conformidades relativas ao 
processo de contratação, as quais foram objeto da Minuta de Relatório de Auditoria 
mencionada anteriormente. 

Por fim, cntàtiz.:1mos a necessidade de serem mantidos, em separado, os documentos 
relativos à regularização das pendências, a fim de otimizar o acompanhamento in loco 
pelos auditores. 

Propriedade da Petrobras 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 

compareceu o Sr. Fernando José Cunha, Engenheiro de Equipamentos Sênior, 

lotado no ENG-GE/PROJEN, matrícula 515636-9, que uma vez instado a 

esclarecer os fatos objeto da presente apuração, instituída pelo DIP 

PRESIDENCIA 121/2013, de 13/08/2013, o qual lhe foi lido e na presença das 

testemunhas adiante nomeadas respondeu que: 

Conheceu João Augusto na festa de 50 anos do Abdala. Somente voltou a 
ter contato com João Augusto em 2007, oportunidade em que recebeu 
ligação do mesmo perguntando se haveria interesse da Petrobras em 
desenvolver um projeto termelétrico no Iraque. Foi dito ao Sr. João 
Augusto que não. O ingresso de Fernando Cunha na área internacional foi 
a convite do diretor Zelada, em fevereiro de 2009, sem que tenha havido 
qualquer contato de qualquer partido político ou de João Augusto. Todos 
obedeciam as determinações do Zelada, nunca tendo sido percebida 
qualquer relação de poder informal na área internacional. Em geral, os 
projetos seguem a estrutura de governança estabelecida na área 
internacional (Comissão de Gerentes Executivos - Comissão de Gerentes 
Gerais - Diretor). Recorda-se que houve projetos que transitaram fora da 
governança instituída, podendo citar o do asfalto e SMS. O projeto da 
Namíbia seguiu a governança. Em relação ao projeto de SMS, somente 
após a aprovação pela Diretoria Executiva é que foi promovida 
apresentação aos Gerentes Executivos da área InternacionaL Havia um 
grupo na área internacional estudando os passivos ambientais dos ativos 
no exterior. Quanto ao contrato com a Odebrecht, sabe dizer quanto aos 
problemas ocorridos na refinaria de Pasadena. Houve resistência do 
Diretor Barbassa em autorizar a assinatura do contrato de SMS específico 
para a aplicação na refinaria de Pasadena, sob o entendimento de que o 
investimento era elevado para um ativo deficitário. O diretor Zelada 
autorizou, por escrito, o início dos trabalhos da Odebrecht na refinaria de 
Pasadena, mesmo sem a aprovação formal pela Diretoria, considerando a 
pressão que o órgão ambiental do Texas estava exercendo. O declarante se 
compromete a enviar ao coordenador desta Comissão a mensagem do 
diretor Zelada com a aludida aprovação. Comentou que Orlando 
caracterizou a planilha anexada ao contrato da Odebrecht como 
inadequada, orientando a ter cuidado quando da medição dos serviços na 
refinaria de Pasadena. A compra do bloco na Namíbia ocorreu em 
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05.02.2009, Ata DE 4.741. A designação do declarante para a INTER
AFE ocorreu em 01.05.2009, Ata DE 4.751. Não sabe dizer quem 
participou do processo decisório para aquisição do bloco na Namíbia. O 
encaminhamento Do projeto à Diretoria ocorreu através do DIP INTER
DN 28/2009, de 19.01.2009, portanto, anterior à designação do declarante 
como gerente na INTER-AFE. A entrada na Namíbia foi estimulada pelo 
E&P, tendo em vista a semelhança geológica com a Bacia de Pelotas. 
Nada sabe sobre a aquisição da refinaria de San Lorenzo nem sobre a 
EDESUR. Quando chegou na INTER-AFE a sonda Titanium Explorer já 
estava contratada, sob responsabilidade da INTER-TEC. 

Perguntado, ainda, se tem algo mais a declarar, respondeu que não. 

E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dá-se por encerrado o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo 

Declarante, pelo Coordenador da Comissão Interna de Apuração e pelas 

testemunhas adiante relacionadas, que firmam o presente. 

Rio de Janeiro, 20:~ c \ 
~~C'-~ 1\1 _'_ ~ 
Fernando José CunhhJDeclarante 

Mi?~ 
Pedro Aramis de Lima Arrud:1rdenador 

Matrícula: 021 00~~4<fc 

~/úl. r~Jf/ 
a íes'~~~o Neto- membro 

Matrícula: O 11509-7 
An ré Lima Cordeiro - membro 

Matrícula: 032335-9 

---
~~~~~~~~a~M:Aaia - membro 

- ~ 
Gerson Luiz Gonçalves- membro 

8 Matrícula: O 11326-4 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 

compareceu o Sr. José Carlos Vilar Amigo, Engenheiro de Equipamentos 

Sênior, lotado no CENPES/GTEC, matrícula 011453-7, que uma vez instado a 

esc1arecer os fatos objeto da presente apuração, instituída pelo DIP 

PRESIDENCIA 121/2013, de 13/08/2013, o qual lhe foi lido e na presença 

das testemunhas adiante nomeadas respondeu que: 

Foi colega de João Augusto na faculdade. A amizade começou por 
volta de 1976, durando até os dias atuais. 
Nunca teve nenhum contato com partidos políticos. Escuta com 
frequência e do próprio João, que este, João Augusto, tem contatos 
políticos, inclusive com o PMDB. Segundo a percepção do dec1arante, 
na área Internacional, era de conhecimento de todos a ascendência que 
o PMDB ali exercia, em especial o PMDB mineiro. 
A aprovação de projetos na área Internacional dependia de alinhamento 
estratégico dos projetos com as estratégias da área, que por sua vez 
buscava alinhamento com os interesses da Companhia, sendo que o 
Zelada reunia os gerentes executivos toda quarta-feira para analisar esse 
alinhamento. Eventualmente, havia participação de técnicos 
convidados, além de algum assistente que era convidado conforme seu 
envolvimento no tema tratado na reunião. 
A aprovação de projetos observava o seguinte encaminhamento: Os 
projetos considerados oportunos (estratégica e economicamente) eram 
apresentados toda segunda-feira na reunião do Comitê de Gestão, o 
qual fazia a primeira análise sobre a viabilidade do projeto. Dessa 
reunião só participavam os gerentes, podendo ser convidada qualquer 
pessoa que tivesse relação com o assunto. Não havia impedimento para 
que os assistentes envolvidos nos temas participassem, apesar de não 
ser algo comum. 
Sobre a fábrica de asfalto, o assunto foi tratado diversas vezes na 
reunião de alinhamento estratégico. 
Pelas informações que possui o entrevistado, o levantamento de 
informações para o contrato de SMS começou em 2009, com o + 
inventário sobre o passivo ambiental na área internacional, que já havia 
sido identificado no data-room (processo onde se identificam ~ 

problemas em geral, durante o processo de;omp7iv~ f} j · 
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demanda pelo contrato surgiu no SMS da área internacional. Segundo 
as informações a que teve acesso, a condução do processo de 
elaboração dos dados para viabilizar a contratação, ficou a cargo de um 
grupo de seis pessoas, cujos nomes não sabe dizer, uma vez que não 
vivenciou este processo. 
Segundo tomou conhecimento, foram constituídos três grupos de 
trabalho para levantamento de dados sobre essa questão de SMS: o 
primeiro grupo verificou as pendências ambientais dos ativos 
adquiridos pela Companhia na área internacional, o segundo validou as 
propostas do primeiro grupo, e o terceiro foi responsável pela avaliação 
da existência de novos passivos de SMS, "in loco", de ocorrência 
posterior ao data-room de compra dos ativos. O entrevistado tomou 
conhecimento da existência destes três grupos a partir de leitura de 
documentação da época, não tendo vivenciado este momento. 
O Contrato, conforme aprovado pela DE da Petrobras, definia que os 
serviços executados deveriam ser medidos e pagos nos locais de 
realização, além de incluir o pagamento de um valor pela mobilização 
em território nacional. 
A planilha do contrato, tendo sido elaborada em 2009, previa itens 
cujos serviços não eram passíveis de realização após a assinatura do 
contrato, ou por já terem sido realizados quando da efetiva vigência do 
contrato, ou por se referirem a países onde a área Internacional não 
atuaria mais, ou por serem inexistentes em algumas 
Unidades/Empresas. 
Além disso, inicialmente o pagamento da mobilização era pelo valor 
global do contrato, o que foi posteriormente corrigido. 
Em relação ao navio sonda Titanium Explorer, segundo informações 
levantadas pelo declarante, ele foi contratado em 19.01.2009 e foi 
assinado pelo Benício Frazão. O declarante nunca trabalhou com essa 
sonda. Não sabe dizer o motivo da vinculação de seu nome com essa 
sonda. 
No que se refere à refinaria de San Lorenzo, a aquisição e venda desse 
ativo ficou a cargo da INTER-DN. 
Quando entrou para a área Internacional, o presidente da Argentina de 
então (Décio Odonni) lhe apresentou uma visão de futuro da PESA, 
onde a Refinaria estava incluída dentre os projetos de desinvestimento. 
A refinaria foi incluída em razão dela não ser operacionalmente viável, 
já que a PESA não produzia petróleo suficiente para a refinaria 
processar e atender à legislação argentina, a qual exigia q~ 

1/ Á- 2 
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empresas de distribuição vendessem no mercado, quantidade de 
derivados igual à capacidade de processamento das suas refinarias. 
Assim, a PESA tinha que comprar petróleo a preço internacional e 
vender derivados a preço de mercado argentino, o que trazia perdas 
acentuadas para seus negócios. A decisão estava alinhada à estratégia 
da Companhia. 
A venda desse ativo teve a participação de empregado da PESA, do 
qual não lembra o nome, e que estava, na ocasião, expatriado no Brasil, 
trabalhando na INTER-DN. 
A atuação do Clóvis estava relacionada ao levantamento das situações 
do mercado, além do relacionamento institucional da unidade com o 
governo argentino. 
Não sabe quem é Sérgio Tourinho. Quanto ao Rotemberg, o conheceu 
após uma reunião do Conselho da PESA, tendo sido apresentado a ele 
pelo diretor da PESA representante do governo Argentino, J uan 
Fatobene, que intermediou uma reunião dizendo que o Rotemberg era 
uma pessoa influente no governo e que queria lhe conhecer. Nesse 
encontro, Rotemberg pediu a participação de empresas locais na 
prestação de serviços para a Petrobras. A conversa terminou tensa em 
razão da postura de Rotemberg, muito incisiva. Somente Rotemberg e o 
declarante participaram dessa conversa. 
Clóvis era o negociador político da refinaria. Que o entrevistado saiba, 
só Cristóban López fez proposta para aquisição da refinaria. 
A EDESUR estava no alinhamento de desinvestimento. O projeto ficou 
a cargo da INTER-DN. A empresa interessada na compra desse ativo 
era a SADESA. A questão foi submetida à Diretoria Executiva, sendo 
que num primeiro momento. a venda do ativo não foi aprovada pela 
DE. Apesar da EDESUR estar na pauta de desinvestimento havia 
alguns anos, a decisão de submeter o tema à DE foi tomada em função 
das dificuldades econômicas que atravessava a empresa, principalmente 
em função das baixas tarifas elétricas fixadas pelo governo argentino e 
em razão de mudanças conjunturais na Argentina, principalmente dos 
apagões que aconteceram naquela época. Quando o entrevistado já não 
estava mais na área Internacional, o tema foi reencaminhado à DE, com 
a mesma proposta anterior, e aprovado. 
Pelo que tem conhecimento, a participação do Venâncio na venda da 

refinaria de San Lorenzo e na EDESUR foi, no máximo, de a~1i~ 

jurídico. Alf' 
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-liMI PETROBRAS 

Venâncio deveria ter assinado o contrato com a Odebrecht, conforme 
determinado pela Diretoria, porém estava viajando na data da 
assinatura. 
Nada sabe dizer sobre exploração na Namíbia. 

Perguntado, ainda, se tem algo mais a declarar, respondeu que não. 

E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dá-se por encerrado o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado pelo Declarante, pelo Coordenador da Comissão Interna de Apuração 

e pelas testemunhas adiante relacionadas, que flnnam o presente. 

Rio de Janeiro, 20/08/2013. 

Jorge 1f~p~embro ~!5:1a: 011509-7 

ntS!f:.~~~;;;(.~~~aia - membro 
8 

And~o~~bro lr~::cula: 032335-9 
~ 

../ -,_____ ..... 
~· ' .. 

Gerson Luiz Gonça ves - membro 
Matrícula: 011326-4 
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-~ PETROBRAS 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos 2 I dias do mês de agosto do ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 

compareceu o Sr. Abílio Paulo Pinheiro Ramos, Engenheiro de Processamento 

Sênior, lotado no AB-CR, matrícula O 13049-4, que uma vez instado a esclarecer 

os fatos objeto da presente apuração, instituída pelo DIP PRESIDENCIA 

121/2013, de 13/08/2013, o qual lhe foi lido e na presença das testemunhas 

adiante nomeadas respondeu que: 

Estava na Colômbia na época em que houve a determinação de 

levantamento de todas as questões existentes e potenciais de SMS 

das empresas no exterior. O montante apurado foi da ordem de 30 

milhões de dólares. O contrato de SMS não foi assinado na 

Colômbia, em razão de muitos dos passivos serem compromissos 

legais e estarem em andamento ou equacionados, tendo sido 

possível a redução do passivo para 1.5 milhão de dólares. Não sabe 

dizer do contrato da Odebrecht após sua saída da Colômbia, mas 

posteriormente envwu documentação ao Coronel Arruda, 

informando que intempestivamente, em 15 de maio de 2012, foi 

enviado pela INTER-AL um contrato suplementar de SMS 

assinado pelo GG Aluísio Teles, pedindo também a assinatura do 

Contrato pela Petrobras Colômbia, o que não foi realizado em 

virtude da Petrobras Colômbia não ter passivos na ocasião que 

justificassem tal contrato. 

Recorda que após uma reunião de RAC da área Internacional, em 

encontro somente do diretor, dos gerentes executivos e dos gerentes 

gerais, o diretor disse que era para "usar e abusar" desse contrato 

com a Odebrecht. 

Relata a existência de contaminação com defensivos agrícolas na 

planta de Puente Aranda e que não foi aceita em sua gestão a posse 

definitiva desse ativo junto a Shell, a menos que a Shell assumisse 

a responsabilidade por qualquer passivo passado, presente ou 
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-~ PETROBRAS 

futuro relativo a defensivos agrícolas, nessa ocasião não houve 

pressão para assinatura de contrato com a Odebrecht. 

No caso do passivo da Estação Mochuelo, onde houve a 

necessidade de evacuação de prédio contíguo a Estação, houve 

pressão do Aluísio para que fosse feita uma avaliação do problema 

pela Odebrecht, que viajou a Bogotá para avaliar o trabalho de 

remediação emergencial contratado e na ocasião a Odebrecht 

atestou que a tecnologia utilizada parecia adequada para o 

problema que era de extrema complexidade, declinando de assumir 

esse trabalho. 

Assumiu oficialmente a Direção Industrial da PESA na Argentina 

dia 1 o de agosto de 20 11. Com uma semana na Argentina houve 

uma explosão na casa de operadores. Entre agosto e dezembro 

aconteceram vários incidentes operacionais e ambientais. Foi 

chamado na sede para apresentar os problemas e o plano de ação. 

Tentaram caracterizar todos os problemas em Bahia Blanca como 

de SMS, com o que o declarante não concorda. Fez um 

levantamento de todos os problemas que estariam dentro do escopo 

do contrato de SMS. Esses passivos somavam cerca de 32 milhões 

de dólares. Fez DIP com pareceres técnicos em janeiro de 2012, o 

qual foi enviado para a sede. Novamente foi chamado a comparecer 

na sede, desta feita pelo Aluísio, o qual questionou que os passivos 

levantados eram baixos para um ativo que tinha sido classificado 

previamente de grande porte, cuja mobilização e supervisão eram 

próximos dos passivos levantados, o que causaria constrangimentos 

para a aprovação do contrato de SMS com a Odebrecht pela 

Diretoria. Como o valor estava baixo, na consideração da Aluísio, 

informou que estava enviando a empresa Atnas para uma auditoria 

na Refinaria. Essa empresa fez um levantamento de 72 milhões de 

dólares em passivos ambientais. Foram incluídos serviços que o 

declarante considera não serem propriamente de SMS e foram 
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-~ PETROBRAS 

contestados formalmente pela equipe técnica da Direção Industrial. 

Esse embate com a sede durou muito tempo. Houve uma pressão 

muito grande do Aluísio e do Sobral. Aluísio disse em reunião que 

o declarante seria o responsável, inclusive criminalmente, caso 

acontecesse alguma coisa em Baía Blanca. Responderia, ainda, 

perante a presidência da Companhia. 

Quanto aos demais contratos de SMS assinados pela PESA para as 

demais Plantas Industriais, antes de assumir a Direção Industrial, a 

implementação do contrato foi muito baixa, pois poucas vezes se 

conseguiu chegar a um acordo de preço. A CNO, no dia a dia, fazia 

muita pressão em relação aos passivos ambientais. O preço que a 

Odebrecht apresentava era muito acima dos preços de mercado. No 

entendimento do declarante, mesmo já tendo sido pago o valor da 

mobilização, isso não significava que deveria a companhia 

concordar com qualquer valor que viesse a ser apresentado pela 

Odebrecht. Entre janeiro e junho houve muita pressão para a 

realização das obras. Havia um assédio moral, no entendimento do 

declarante. 

A venda da refinaria de San Lorenzo já havia acontecido quando o 

declarante chegou à Argentina. Nessa ocasião, Clóvis já havia 

saído de lá. 

A movimentação do declarante para a Argentina, não ocorreu como 

havia sido previsto, pois inclusive havia feito uma visita de 

reconhecimento em maio de 2011 e a efetivação da transferência 

não ocorria, perguntado ao GE da INTER-ALo porquê da demora, 

foi relatado que aparecera restrições ao seu nome e Amigo 

confidenciou que o nome do declarante era mau visto por João 

Augusto e disse que talvez fosse importante uma reunião com João 

Augusto, o que foi prontamente recusado. Posteriormente, foi 

informado que o problema havia sido superado e a transferência da 

/ }/ 
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-~ PETROBRAS 

Petrobras Colômbia para a Petrobras Argentina foi efetivada em 15 

de julho de 2011. 

Perguntado, aind~ se tem algo mais a declarar, respondeu que não. 

E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dá-se por encerrado o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo 

declarante, pelo coordenador da Comissão Interna de Apuração e pelas 

testemunhas adiante relacionadas, que firmam o presente. 

Rio de Janeiro, 21/08/2013. 

~~~V-~-
1, 

Abílio Paulo Pinheiro Ramos - Declarante 
Matrícula O 13049-4 

Pedro Aramis «.a~rdenador 
Matrícula: 021 006-4 

Cl ~ -- {{ 
Gerson Luiz Gonçal~o · 

Matricula: 011326-4 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 
compareceu o Sr. Laércio do Prado Freires, Economista Sênior, lotado no 
INTER-AFE/GEMP/DE, matrícula 018429-9, que uma vez instado a esclarecer 
os fatos objeto da presente apuração, instituída pelo DIP PRESIDENCIA 
121120 13, de 13/08/2013, o qual lhe foi lido e na presença das testemunhas 
adiante nomeadas respondeu que: 

O nome do declarante consta no DIP para formação da comissão de 
licitação. Somente se recorda de apenas uma reunião realizada. Nunca 
havia participado de uma comissão de licitação. O grupo não foi 
convocado para novas reuniões. 
A reunião da qual participou foi conduzida pelo Aluísio Telles. Os 
participantes foram o declarante, Pedro Paulo Lobo, Gatto, e duas pessoas 
das quais não recorda o nome neste momento. 
Essa reunião teve como objeto a tentativa de estruturar os critérios do 
procedimento licitatório, como seria o formato. Aluísio consumiu boa 
parte do tempo explicando com tinha sido a experiência no projeto 
PEGASO, já que Aluísio entendia que esse projeto deveria ser uma 
referência para o grupo nessa contratação. Na época o Aluísio era gerente 
geral para América Latina e Integração de mercados. Não se recorda de o 
gerente de SMS, Téo, ter participado dessa reunião. Não se recorda de ter 
assinado qualquer relatório ou ata dessa reunião. Achou estranho não ter 
havido continuidade dos trabalhos, nem tampouco se recorda de ter havido 
encerramento formal dessa comissão. Sabe dizer que houve outra 
comissão formada, a qual efetivamente tratou da questão. Aloísio era o 
coordenador formal, pelo que se recorda. Não se recorda quem assinou o 
DIP de constituição da comissão. Posteriormente, se recorda de ter sido 
determinado pelas gerências executivas que as empresas da INTER-AFE 
apresentassem quais eram as necessidades de tratamento dos passivos de 
SMS de cada uma delas. A demanda ficou mais concentrada em regiões 
nas quais havia refinarias. Acredita que mesmo sob a perspectiva da área 
de contratação o procedimento adotado nesse processo de SMS foi 
incomum. Dessa reunião não participaram o Sócrates ou o Venâncio. As 
pessoas que participaram da reunião da comissão e das quais não 
recordava o nome eram o Sobral e o Pinaud. Que esse Pinaud não é o 
gerente da INTER-CORP. Acompanhou a execução do contrato de SMS 
na PAI. O contrato local firmado na PAI foi assinado pelo gerente geral da 
PAI. Nunca olhou a documentação desse contrato de SMS, nem mesmo as 
planilhas a ele anexadas, já que não está dentre suas atribuições. A matéria!J 
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-1iM1 PETROBRAS 

da revista Época não é surpreendente ao declarante, já que é sabido que 

havia influência política dentro da área Internacional. Em relação aos 
nomes de empregados citados na revista, o declarante se recorda do Clóvis 
apenas de vista, o Amigo era executivo de outra gerência, com contatos 
esporádicos. O Fernando Cunha e o Sócrates eram mais próximos. 
Conheceu o Sócrates em 2003, quando empregado da gerência do 
Sanches. Estavam na mesma gerência quando o declarante foi designado 
para a gerência de inteligência. Já nesta época o Sócrates comentava a 
proximidade que tinha com João Augusto, inclusive empolgado com a 
possibilidade de João Augusto se tomar diretor. No periodo em que o 
Sócrates se tomou assistente do Zelada o contato foi esporádico. Em 
relação ao Fernando Cunha, o primeiro contato ocorreu quando Fernando 
assumiu a INTER-AFE, apesar de já conhecê-lo de vista, oportunidade em 
que o declarante foi trabalhar nessa gerência. Não tem nada que desabone 
a conduta do Fernando. O único episódio que gerou certo desconforto foi 
em relação à fábrica de asfalto. 

Perguntado, ainda, se tem algo mais a declarar, respondeu que não. 

E, como nada mais disse nem lhe foi perguntado, dá-se por encerrado o presente 
termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo 
Declarante, pelo Coordenador da Comissão Interna de Apuração e pelas 
testemunhas adiante relacionadas, que fumam o presente. 

Rio de Janeiro, 21108/2013. 

~~ 
~iodo Prado eires- Declarante 

Matricula 018429-9 v 

Pedro Aramis de Lima Arruda - Cooli 
Matrícula: 021006-4 

~> 

Gerson Luiz Gonçalves - membro 
Matricula: 0113264 

André~~bro ~=~a: 032335-9 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, 

compareceu o Sr. Teófanes de Almeida Elias, Engenheiro de Equipamentos 

Sênior, lotado no INTER-CORP/SMS, matrícula 012084-5, que uma vez instado 

a esclarecer os fatos objeto da presente apuração, instituída pelo DIP 

PRESIDENCIA 12112013, de 13/08/2013, o qual lhe foi lido e na presença das 

testemunhas adiante nomeadas respondeu que: 

Entre 2004 e 2008 foi gerente de SMS na PAI. Assumiu a gerência de 

SMS da área internacional em 2009. O Luiz Igrejas, seu antecessor, havia 

feito um levantamento de passivos de SMS nas empresas da América 

Latina. Desse trabalho surgiu a necessidade de fazer o mesmo 

levantamento em toda a área InternacionaL Foi formado um grupo de 

trabalho para levantar os passivos de SMS composto por Rui Fonseca, 

Luiz Igrejas, Juan Martin D' Agostino, Jaime de Seta Filho (do SMES) 

Esse grupo coordenou o levantamento feito pelas diversas empresas da 

INTER de uma carteira de projetos, seguindo critérios definidos pelo 

próprio grupo. Esse grupo foi coordenado pelo declarante. Os projetos 

foram definidos por níveis de prioridades. O declarante estava 

subordinado ao Gerente Geral Venâncio. O Gerente Executivo da INTER

CORP mandou um DIP para todas as empresas da área Internacional para 

que estas apresentassem uma relação de projetos de SMS relacionados a 

passivos, integridade mecânica, contingência e gestão de SMS, 

classificados nos termos dos critérios estabelecidos no grupo de trabalho. 

A iniciativa deste levantamento foi do declarante. O projeto PEGASO foi 

importante balizador para essa iniciativa de SMS na área Internacional. 

Houve a apresentação da questão ao Diretor Zelada, em reunião da qual 

participaram o Gerente Executivo Alexandre Pena e o Venâncio. Nessa 

reunião foram sugeridas duas contratações de empresas de consultorias: 

uma para a montagem de um escritório de projetos, de forma que da sede 
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