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Diretoria da PESA trata da venda da 
refinaria San Lorenzo em reunião com 04/05/2010 

Fernando Cunha presença de Amigo 10/05 
DIP INTER-CORP 146 solicita início do GE INTER-AFE 

processo licitatório SMS 14/05/2010 

DIP INTER-CORP 163 designa 22/06/2010 Zelada 21/06 comissão de licitação SMS diretor 
Comunicado do resultado da licitação à 05/08/2010 Fernando Cunha 

07/08 CNO GE INTER-AFE 
DIP INTER-CORP 213 designa 

Sócrates Venâncio para assinar contrato com a 23/08/2010 
assistente do diretor 27/08 

CNO 
Assinatura do contrato com a CNO, por 26/10/2010 Sócrates 28/10 

Renato Pires assistente do diretor 

7. PRINCIPAIS AÇÕES DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NOS PROCESSOS 
DESCRITOS: 

7.1 Contratação da Construtora Norberto Odebrecht (CNO)- SMS 

7.1.1 Aluísio Teles Ferreira Filho 

a) Apesar de ser o coordenador da Comissão Especial de Contratação 
relativa aos serviços de SMS, conforme DIP INTER-CORP 32/201 O 
(26.01.2010), afirmou em sua declaração que o resultado dos trabalhos da 
referida comissão foi a elaboração tão somente do memorial descritivo. 
Não soube dizer a quem incumbiu a elaboração da minuta de contrato, 
tampouco a planilha de preços unitários (PPU). 

b) Declarou, ainda, acreditar que a PPU e a minuta contratual tivessem sido 
elaboradas pela Comissão de Licitação. 

c) Contudo, o e-mail que solicitou ao JURIDICO que analisasse a minuta 
contratual e a planilha de preços unitários foi encaminhado por Aluísio 
Teles em 12.04.2010, evidenciando que as informações contidas na 
declaração do empregado não condizem com a realidade, vez que ele já ,. } 
dispunha da PPU e da minuta contratual antes mesmo da instauração da 1 

I 

Comissão de Licitação, instituída em 22.06.201 O. ~ l / 

d) Não bastasse isso, a Comissão coordenada pelo Aluísio somente se ~ 
reuniu uma vez, conforme reiteradas declarações obtidas por esta CIA, 
ocasião em que foram apresentadas as linhas gerais acerca da \ 

apesar de ser incumbido à comissão "conduzir os processos visando as 
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contratações indicadas" ( ... ) "tendo prazo de 60 dias para a execução dos 
processos licitatórios e a contratação de tais serviços". 

e) Outra evidência importante a demonstrar o prévio conhecimento que 
Aluísio possuía em relação à minuta contratual e à PPU é o fato de a 
minuta do DIP que solicitou a autorização para início de processo licitatório 
ter sido por ele elaborada, conforme demonstram os registros do sistema 
DIP. 

D Ainda que se considere que o único resultado da Comissão Especial de 
Contratação tenha sido a elaboração do memorial descritivo, incumbia ao 
coordenador envolver os demais membros na confecção do trabalho. 

g) Aluísio deveria, enquanto coordenador, pelo menos ter submetido o 
resultado dos trabalhos aos demais membros, o que não ocorreu. Não lhe 
competia, portanto, decidir isoladamente. 

h) Aluísio recebeu seis visitas do diretor da Odebrecht, Rogério Santos de 
Araújo, durante o período imediatamente anterior à designação da 
Comissão Especial de Contratação. Na ocasião, o citado diretor chefiava o 
Sr. Marco Duran, que veio a ser o responsável pelo contrato 
posteriormente celebrado. 

i) Além do acima apresentado, o empregado Aluísio Teles apresentava baixa 
assiduidade ao trabalho, conforme apontam os relatórios de 
acompanhamento de frequência analisados (anexo 82), por amostragem, 
por esta C IA. 

j) Inclusive, convém destacar que no período de fevereiro/2011 a maio/2012, 
Aluísio Teles apresentou uma média de frequência de cerca de 3 horas 
por dia. Em grande parte desse período, a execução do contrato já estava 
sob a responsabilidade da INTER-AL, com este na gerência do contrato, 
uma vez que a partir de 07/04/2011 houve a transferência do contrato da 
INTER-DN para a INTER-AL. 

7.1 .2 Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho 

~1 
I I 
{ , 

~ 
a) As declarações obtidas pela CIA evidenciam que houve sua participação . /J 

desde o início do projeto de SMS da INTER, sendo mais efetiva a partir da I /v-/ v} 
condução do processo licitatório. }JK! 

' 
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b) Foi designado "autoridade competente" (sic) em relação à Comissão de 
Licitação que culminou com a contratação da CNO. Afirmou que constituiu 
a Comissão de Licitação com pessoas experientes no processo ou com 
conhecimento do objeto da contratação. Entretanto, deve-se registrar: 

(1) Agostinho Cândido Gatto, coordenador da Comissão, "ponderou que a 
contratação desse serviço não deveria ser promovida na área 
Internacional e sim por um órgão estruturado para contratação e que o 
prazo para entrega das propostas era muito pouco assim como o prazo 
para colocação do contrato. Mesmo assim o declarante foi designado 
como coordenador da comissão". 

(2) Ulisses Sobral Calile declarou que "não sabe dizer se os documentos 
utilizados na licitação dessa contratação foram elaborados na 
comissão de licitação. Não sabe dizer quem estabeleceu o prazo para 
a licitação. O preenchimento a mão da PPU foi orientação do gerente 
de contratação Pinaud. A análise da proposta foi simplificada, já que a 
verificação item a item era impossível, o que levou a comissão a utilizar 
o preço global como critério. Não sabe dizer o motivo que levou à 
utilização de uma planilha com cerca de nove mil itens, com prazo tão 
exíguo para as empresas apresentarem a proposta, para ao final ser 
utilizado o preço global. ( .. .) Recebeu toda a documentação da CCG 
(Venâncio). Esse projeto ficou sob a responsabilidade do declarante e 
do CCG/SMS. Não se recorda da rotina de trabalhos da comissão de 
licitação. Não tinham muitas reuniões formais, já que todos os 
membros da comissão trabalhavam no mesmo andar. Nem todos os 
membros participaram das reuniões marcadas. O Gatto era o 
presidente da comissão e o declarante era a parte técnica. Os 
questionamentos apresentados pelas empresas ficaram centralizados 
no declarante". 

(3) Teófanes de Almeida Elias declarou ter participado "da comissão 
licitatória que terminou por contratar a Odebrecht. Essa comissão foi 
coordenada pelo Gatto, sendo a maior parte de seus membros da área 
de contratação. A comissão de licitação teve bastante rigor na 
observância dos ritos. Não se recorda de ter havido discussão acerca 
das empresas que participariam da licitação, tampouco sobre o 
memorial descritivo, a PPU e o instrumento contratual, os quais já 
chegaram definidos". (}} 

(4) Pedro Paulo L. Lobo declarou que "foi indicado pelo Venâncio para , [ --/. 
compor a comissão de licitação, cuja coordenação foi do Gatto. Não se )!O~~ 
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recorda de ter participado de qualquer das reuniões da comissão de 
licitação, nem da escolha das empresas ou da abertura de envelopes. 
Recebia periodicamente as informações referentes ao processo 
licitatório diretamente do Gatto. Nunca se envolveu a fundo na 
licitação". 

(5) Levi Rodrigues de Oliveira Júnior disse que "Em relação à comissão de 
licitação, questionou junto ao Venâncio a sua participação, já que não 
tinha experiência como requisitante em SMS. Venâncio justificou a 
participação do declarante em razão da confiança nele depositada. 
Reconhece que apenas assinou os documentos da comissão, com a 
condução ficando a cargo do Gatto, do Mateus e do Pedro". 

(6) Mateus de Andrade Fonseca declarou que 'Yá estava na área 
Internacional havia cerca de quatro anos, quando o gerente Pinaud o 
avisou que faria parte de algumas licitações. O Pinaud sugeriu que o 
declarante observasse o que o Gatto estava fazendo para aprender 
sobre o processo licitatórid'. 

c) Declarou, ainda, que "não se meteu nos trabalhos da comissão, tampouco 
questionou o prazo estabelecido para a apresentação de propostas.". 
Acrescentou que ''ficou sabendo posteriormente que foi solicitado mais 
prazo e que a Comissão ampliou tal prazo". Entretanto, como "autoridade 
competente" (sic), apôs seu de acordo no relatório da Comissão de 
Licitação. 

7.1.3 José Carlos Vilar Amigo: 

a) Como superior hierárquico imediato do empregado Aluísio Teles Ferreira, 
não acompanhou a atuação de seu subordinado no que tange ao contrato 
da Odebrecht, nem mesmo em relação a aspectos atinentes a sua área de 
responsabilidade, a América Latina. Justificou esse comportamento pelo 
fato de o Aluísio haver recebido tarefa diretamente de superiores (diretor). 

b) Apesar de ser de sua área de atuação, ficou alheio às negociações de 
venda da EDESUR. ~ \ 

c) Não realizava o controle da frequência do empregado Aluísio Teles 't' 
Ferreira Filho, o que permitiu elevado absenteísmo, conforme demonstram /7 

7.1.4 

os relatórios de acompanhamento de frequência obtidos pela Comissão. • j,_;v!J 
Alexandre Penna Rodrigues: ~ 
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a) Como gerente executivo da INTER-CORP, sob a qual estava vinculada a 
gerência de SMS, teve envolvimento apenas formal nos assuntos 
atinentes à contratação relativa ao projeto de SMS da INTERNACIONAL, 
inclusive não tendo participado das reuniões da Diretoria Executiva que 
trataram do tema. 

b) Expediu o DIP INTER-CORP 32/2010, de 26/01/2010, que nomeou a 
Comissão Especial de Contratação, coordenada pelo Aluísio Teles, não 
sabendo dizer se houve resultado formal desse trabalho. 

c) Expediu o DIP INTER-CORP 146/2010, de 14/05/2010, que solicitou a 
autorização para o início do processo de licitação dos serviços de 
gerenciamento, execução e fiscalização da carteira de projetos de SMS da 
INTERNACIONAL, no qual constavam os balizadores que serviram de 
suporte ao DINTER. 

d) Emitiu, ainda, o DIP INTER-CORP 213/2010, de 23/08/2010, no qual 
solicita a autorização para a contratação dos serviços de gerenciamento, 
execução e fiscalização da carteira de projetos de SMS da 
INTERNACIONAL ao DINTER. 

e) Disse em depoimento que "ao longo do período de preparação dos termos 
de contratação o GG Aluísio se reportava diretamente ao diretor/ 
Gabinete". 

~ Declarou ter buscado, antes de ser deflagrado o processo, criar uma 
estrutura compatível com a complexidade do contrato a ser licitado, não 
logrando êxito. 

7.1.5 Teófanes de Almeida Elias, Levi Rodrigues de Oliveira Júnior, Pedro 
Paulo Lofego Lobo: 

a) Todos compunham a Comissão de Licitação responsável pelo julgamento 
das propostas atinentes aos serviços em SMS da área Internacional da 
Petrobras, conforme DIP INTER-CORP 163/2010, de 22.06.2010. 

b) Não participaram de quaisquer dos trabalhos da Comissão de Licitação, 
conforme as declarações de Agostinho Gatto (coordenador), além dos 
próprios Levi e Pedro Paulo reconhecerem esse fato perante os membros /1 
desta Comissão Interna de Apuração. ){.// 

Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP PRESIDENCIA 121/2013 \ 
Reportagom ,..;,.a ~poca - ed;ção o• 794 \ 

37
 C

ÓPI
A 

37
 

Po
líc

ia 
Ci
vil

 d
o 
Es

ta
do

 d
o 
Ri
o 
de

 Ja
ne

iro
 

DEL
FA

Z/
CI

DPO
L 



Pág. 41 /52 

• liil PETROBRAS 

c) Reforça a argumentação o e-mail encaminhado por Ulisses Sobral ao 
JURIDICO, no qual solicita parecer para confirmar o atendimento aos 
requisitos legais pela Comissão de Licitação, tendo sido copiados apenas 
o Coordenador, Agostinho Gatto, e Mateus de Andrade Fonseca, que 
foram os membros que efetivamente participaram do processo licitatório. 

d) Apesar disso, todos os membros assinaram o Relatório Final da Comissão 
de Licitação, atestando a veracidade do seu conteúdo sem que tivessem 
condições de assim fazê-lo. 

e) Quanto a Teófanes, em seu depoimento ficou consignado que a sua 
proposta de condução para resolver problemas de SMS nas unidades no 
exterior foi totalmente diferente da que se concretizou com a construtora 
CNO. 

7.1.6 Ulisses Sobral Calile (aposentado): 

a) Não exerceu efetivo controle sobre a contratação da empresa Odebrecht, 
apesar de declarar que sua movimentação para a área Internacional teve 
como principal, se não única, atribuição "entender o contrato, o memorial 
descritivo, a licitação, compreender a área Internacional, o trabalho direto 
na comissão de licitação". Afirmou, ainda, que o motivo de sua 
transferência foi o conhecimento e a experiência adquiridos no projeto 
PEGASO da Transpetro. 

b) Apesar de oficialmente transferido da Transpetro para a INTER
AUINTEG/OGE em 01/05/2010, a partir de janeiro/2010 passou a dar 
expediente parcial na INTERNACIONAL, tendo participado, inclusive, em 
08/02/201 O, da única reunião da Comissão Especial de Contratação 
(anexo 23). 

c) Mesmo não sendo membro da Comissão Especial, que tinha a missão de 
elaborar a documentação técnica para contratação, solicitava informações 
à INTER-CORP/SMS. ) 

~ 
Jklf! 

d) Elaborou a minuta do DIP INTER-CORP 163/2010, de 22/06/2010, que 
designou a comissão de licitação e a minuta do DIP INTER-CORP 
213/201 O, de 23/08/201 O, que solicitou autorização à DE para assinatura 
do contrato. 
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e) Em 30/08/2010, fez a apresentação para DE titulada "Plano de Ação de 
Certificação em SMS da Área de Negócio Internacional", oportunidade em 
que a Pauta 926 foi submetida para aprovação pela primeira vez. 

D Foi também o primeiro gerente designado do contrato, período de 
26/10/2010 a 27/12/201043, e, após essa data, foi designado fiscal de 
contrato até 18/12/2012. Autorizou a mobilização do Brasil em 27/10/2010, 
da Argentina em 10/11/2010, e do Uruguai em 11/11/2010, contrariando a 
orientação de não adotar providências que resultassem em pagamentos 
conforme declaração do Venâncio Igrejas à C IA. 

7.2 Venda da refinaria de San Lorenzo (projeto Atreu) 

7 .2.1 Clóvis Correa de Queiróz 

a) Voltando ao apresentado na reportagem da Revista Época, identificam-se 
os seguintes trechos relacionados ao empregado Clóvis: 

... Começara com apenas uma pista: um contrato assinado em 2009, em 
Buenos Aires, entre o advogado e ex-deputado Sérgio Tourinho e o 
argentino Jorge Rottemberg. (. . .)Clóvis Correa virou diretor da Petrobras 
Argentina, onde a empresa mantinha a refinaria de San Lorenzo. (. . .)De 
acordo com João Augusto e os demais envolvidos no negócio, Clóvis 
participava das reuniões em hotéis e receberia uma parte do "sucesso" de 
US$ 10 milhões. ( .. .)Em setembro e outubro de 2009, os lobistas reuniram
-se muitas vezes na sala de reuniões do Hotel Hilton, em Buenos Aires, 
para avançar nas tratativas. Uma das presenças certas, segundo João 
Augusto, era o diretor Clóvis Correa. ( .. .)Hoje, Clóvis é assessor da 
Transpetro, empresa da Petrobras comandada pelo PMDB, e nega ter 
participado das negociações para a venda da refinaria de San Lorenzo. 
(. . .)0 negócio saiu, mas não recebi nada. Eles (os outros lobistas) 
receberam. E o cara em quem eu achava que eu podia confiar, o Clóvis, foi 
o que recebeu mais. A única atitude que pude tomar foi mandar o Zelada 
tirar o Clóvis da Pesa (Petrobras Argentina). 

b) Em sua declaração à Comissão, Clóvis disse "ter conhecido Rottemberg 
num evento, mantendo contato esporádico". Mais adiante, afirma que 

1 "quanto a Rottemberg, o declarante foi procurado com proposta para ~./ 
compra da refinaria de San Lorenzo, oportunidade em que o orientou a 
encaminhá-/a para a sede da Petrobras". 

c) Declarou também que "qualquer negócio de compra e venda de ativos5~~~ f] 
tinha na área internacional era sempre conduzido e coordenado pela» ltlj 

43Em 17/1 1/2010, através do DIP INTER-CORP 269/2010, houve a transferência da gestão do contrato para a INTER-DN. Entretanto, ) 
só em 28/12/2010, pela correspondência INTER-DN/P-MDI47/2010, o Sr. Demarco Jorge Epifânio foi designado gerente do contrato. 
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• da companhia, seguindo as diretrizes por ela estabelecidas, e nunca pela 
empresa do exterior. Os estudos sobre a refinaria de San Lorenzo 
apresentavam que ela destruía valor, já que ela tinha dificuldade de andar. 
A proposta de venda foi submetida ao diretor Zelada, já que toda a 
negociação era promovida na sede da empresa". 

d) A CIA constatou um conjunto de visitas do Advogado Jorge Rottemberg, 
representante da Oi I M&S, ao empregado Clóvis, a saber: 

Datas das visitas 

08/01 ' 24/02, 
23/03, 07/08 de 

2009 

18/03/2010 

05/05' 1 0/05/201 o 

11/08 19/08 
30/08' 02/09' 
17/09' 18/11 ' 
24/11/2010, 

Eventos relativos ao projeto Atreu 

30/09/2009 - INTER-CS/GP apresenta os motivos para o 
desinvestimento da Refinaria San Lorenzo 

06/10/2009 - Oil M&S apresenta carta com oferta de 
compra 

12/03/2010- DIP INTER-CORP/EPLIEST com parecer de 
aderência estratégica ao projeto Atreu 

23/03/2010- Assinatura da Acta Acuerdo 

29/03/2010- DIP INTER-DN 60/2010 submete à DINTER 
a venda dos ativos físicos da Refinaria San Lorenzo 

08-04-201 O - DE 4803 aprova as proposições de 
desinvestimento da Refinaria San Lorenzo 

30/04/201 O - Conselho de Administração da Petrobras 
(Ata n° 1331) aprova decisão da DE relativa a as 

proposições de desinvestimento da Refinaria San Lorenzo 

04/05/201 O- Reunião da Diretoria da PESA trata da 
venda dos ativos da Refinaria San Lorenzo 

17/05/2010- Pagamento de 3.5 MM USO como parte de 
/os bienes de uso, conforme previsto no item 22 do DIP 

INTER-DN 60 de 29/03/201 O 

Período de negociações para prosseguimento do processo 
de venda 

13/01, 25/01 , Em 25/01/2011, foi assinado o contrato definitivo de 

~
(q 

26101

' 

2410212

~~~<io Fiool do Comi,.ão lotemo de Ap"":~~:~ldo pelo DIP PRESIDENCIA 1211~ t1 JJ 
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13/04/2011 29/04/2011 - foi feito o pagamento principal da operação 

13/05/2010- Encerramento da missão de Clovis na 
Argentina 

7.3 Participação em mais de um processo 

7.3.1 Fernando José Cunha: 

a) Em sua declaração à Comissão, Fernando Cunha disse 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 lraque.". Em declaração complementar, afirmou 
que "nunca ligava para João Augusto, podendo eventualmente ter 
retornado alguma ligação.". 

b) Afirmou, ainda, que "trabalhava num grupo de análise de desinvestimento 
global da INTER", o que ocorreu durante período em que lá esteve. 

c) A CIA constatou um conjunto de ligações de Fernando Cunha para João 
Augusto, a saber: 

Eventos Datas Quem liga e função à 
Datas época 

Designação de Fernando Cunha para GE Fernando José Cunha, 26/02, 06/03, 
01 /05/2009 19/03 e INTER-AFE diretor da PBIO 

01/04 

Concretiza-se a participação em bloco na 18/05/2009 Fernando Cunha, 27/05 
Namíbia GE INTER-AFE 30/05 

Apresentação de proposta da PESA para 
Fernando Cunha 

18/06/2009 GE INTER-AFE 07 e 08/07 
desinvestir Refinaria SAN LORENZO 

Diretoria da PESA trata da venda da 
refinaria San Lorenzo em reunião com 04/05/2010 

Fernando Cunha 
presença de Amigo GE INTER-AFE 10/05 

DIP INTER-CORP 146 solicita início do 14/05/2010 
processo licitatório SMS 

Comunicado do resultado da licitação à 05/08/2010 
Fernando Cunha 

07/08 
CNO GE INTER-AFE 
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7.3.2 Jorge Luiz Zelada (aposentado): 

a) Ao tomar a decisão de não seguir o sistema de governança corporativo 
existente na INTER, inclusive inobservando a estrutura organizacional da 
área sob sua responsabilidade, criou ambiente favorável para que os 
negócios celebrados tivessem não conformidades detetadas pela Auditoria. 
Exemplos: 

• Decisão unilateral de centralizar a execução dos serviços de SMS, sem 
anuência de seu corpo técnico e gerencial. 

• F alta de submissão à DE das alterações ocorridas no caso da aplicação 
do contrato de SMS à refinaria de Pasadena, conforme determinado 
pela Diretoria Executiva. 

• Falta de submissão à autoridade competente (DE) para aprovação do 
início da contratação do navio-sonda junto à Vantage Deepwater 
Company. 

• Recebimento em seu e-mail pessoal Petrobras de diversas propostas 
comerciais para o fornecimento do navio-sonda, apesar de a comissão 
de negociação já estar instaurada. 

7.3.3 Sócrates José Fernandes Marques da Silva (aposentado): 

a) Manteve contatos frequentes com o Sr. João Augusto, tendo admitido ter
lhe, informalmente, passado informações sobre potenciais negócios da 
Área Internacional, como a intenção de venda da Refinaria San Lorenzo e 
da contratação de um navio-sonda. 

b) Foi o contato do então diretor Zelada para o projeto de SMS na INTER, 
sem ter havido, contudo, formalização. 

8. CONCLUSÕES 

8.1 Depois de realizadas vanas entrevistas, analisada grande gama de 
documentos e comparadas as informações obtidas com o teor da 
reportagem que deu origem à presente CIA, é possível verificar que, 
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especificamente em relação ao objeto da apuração, há algumas correlações 
entre eles, conforme demonstram os quadros inseridos nas conclusões 
parciais deste relatório. 

8.2 A possibilidade de que o Sr. João Augusto tenha exercido influência e 
atuado como intermediador de negócios de responsabilidade da área 
Internacional se sustenta pela confirmada proximidade com vários 
empregados que ocupavam posições chave naquela área. O empregado 
José Carlos Vilar Amigo e o aposentado Sócrates declararam grande 
amizade e admiração por João Augusto, além de reconhecerem contatos 
usuais com ele. Sócrates chega a declarar que informalmente comentava 
sobre potenciais negócios da área Internacional com João Augusto. 

8.3 Ademais, várias ligações realizadas por meio de telefones corporativos, 
visitas e reuniões de Sócrates e Clóvis coincidem com períodos relacionados 
aos negócios mencionados na reportagem. Nesse sentido, há dez ligações 
realizadas por Fernando Cunha, não mencionadas em sua declaração à 
Comissão. Na verdade, em sua oitiva ele declarou que teve pouquíssimos 
contatos com o Sr. João Augusto, nenhum deles relacionados aos processos 
que foram objeto desta C IA. 

8.4 Dos cinco casos apontados na reportagem como objeto de intermediação de 
João Augusto, quatro deles encontram sustentação de negócio. Dois 
caracterizam ganhos para a Petrobras - vendas da RSL e EDESUR - dois 
se justificam tecnicamente e não apresentam evidências de perdas para a 
Companhia - farm-in na Namíbia e contratação da sonda da Vantage. No 
entanto, a contratação da Odebrecht para o projeto de SMS, além de ser 
conduzida diretamente pelo então diretor e sua assessoria direta, não seguiu 
os procedimentos normais e apresentou um conjunto de não conformidades, 
como apontado, posteriormente à contratação, no Relatório de Auditoria R-
9265/11. 

8.5 A necessidade de corrigir passivos de SMS era real. As empresas no 
exterior tinham limitações orçamentárias que impunham ritmo mais lento que 
o desejável na mitigação das questões ambientais e de segurança de 
processo. A proposta de contratar um escritório de projetos e uma empresa 
com experiência em SMS para verificar o andamento dos trabalhos 
contratados por cada empresa, localmente, no exterior, estava bem 
fundamentada. Entretanto, em 26 de janeiro de 2010, por orientação do 
então diretor Zelada, a execução de serviços passou a ser centralizada num 
único contrato. 
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8.6 A partir daí, ocorrem pressões por celeridade que acabam por resultar em 
um contrato que geraria pagamentos não correspondentes a serviços 
prestados, não fosse o Relatório de Auditoria R-9265/2011 e a adoção de 
medidas efetivas pela Companhia, por meio de aditivo contratual. 

8.7 As pessoas selecionadas para operacionalizar essa contratação teriam 
plenas condições para produzir um trabalho de qualidade melhor, que não 
expusesse a Companhia. Assim, entende-se que há responsabilidade 
pessoal de empregados neste processo, marcado por procedimentos 
incomuns e geração de documentos questionáveis, o que poderia ter sido 
lesivo aos interesses da Petrobras. 

8.8 Por fim, a reportagem aborda, também, o pagamento de valores em dinheiro 
para empregados que contribuíam para o sucesso dos negócios 
intermediados por João Augusto. Em relação a esse ponto, com os recursos 
disponíveis à Comissão, nada foi possível verificar e comprovar. 

8.9 O número subsequente da revista Época, 795, de 19/08/2013, menciona 
quatro empresas que teriam contratos com a Petrobras e informa que esses 
contratos estariam sujeitos a interferência de interesses políticos. As 
empresas mencionadas são a CNO, a UTC Engenharia, a Mendes Júnior, e 
a Andrade Gutierrez. Pesquisa realizada junto às áreas de Exploração e 
Produção (E&P) e Engenharia, Tecnologia e Materiais (ETM) apontam para 
a existência de diversos contratos com essas empresas. Constatou-se que 
muitos desses contratos foram alvo de trabalhos rotineiros (anexo 85) 
realizados pela Auditoria da Petrobras, não tendo sido registrados indícios 
de descumprimento da legislação e/ou dos padrões em vigor. 

9. RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS 

9.1 A sistemática de governança corporativa deve sempre ser observada pelas 
Áreas da Companhia, de forma a se evitar ambiente propício à 
preponderância de interesses de terceiros em detrimento dos da Petrobras. 

9.2 As substituições eventuais de gerentes devem ser formalizadas, via DIP, de 
forma a permitir maior confiabilidade e rastreabilidade aos atos assumidos 
durante a gestão do substituto. f· 

10. RECOMENDAÇÕES SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARES ~ 
1

, 

10.1 Considerando-se a repercussão dos fatos apurados pela CIA perante ~ 
terceiros, inclusive solicitação deste relatório pelo TCU e CGU, a Comiss~~: I' /:2 
excepcionalmente, apresenta recomendações de medidas disciplinares. JllJS 11/ 

Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP PRESIDENCIA 121/2013 ) 
Reportagem revista Época - edição n° 794 

37
 C

ÓPI
A 

37
 

Po
líc

ia 
Ci
vil

 d
o 
Es

ta
do

 d
o 
Ri
o 
de

 Ja
ne

iro
 

DEL
FA

Z/
CI

DPO
L 



Pág. 48/52 

• lilij PETROBRAS 

10.2 Para tanto, a CIA entendeu ser prudente obter parecer Jurídico, em anexo, 
de forma a respaldar as seguintes recomendações: 

10.2.1 Aluísio Teles Ferreira Filho - possibilidade de aplicação de sanção 
disciplinar até a gradação de suspensão por até 29 (vinte e nove) dias 
em razão dos atos por ele praticados caracterizarem desídia (negligência 
na condução dos trabalhos da Comissão Especial) e ato de indisciplina 
(caracterizado em razão de reiteradas informações que não condizem com 
a realidade documentalmente apresentada, o que poderia ter induzido a 
Comissão Interna de Apuração a erro, além de absenteísmo). 

10.2.2 Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho - possibilidade de aplicação de 
sanção disciplinar até a gradação de suspensão por 1 (um) dia em razão 
da desídia, de moderada gravidade, praticada enquanto coordenador da 
Comissão de Licitação (designação de empregados sem expertise 
necessária e não acompanhamento dos trabalhos, apesar de designado 
autoridade superior) . 

1 0.2.3 José Carlos Vilar Amigo - possibilidade de aplicação da sanção disciplinar 
de advertência em razão da desídia, de menor gravidade, 
consubstanciada na inobservância do dever de disciplinar as atividades de 
seu subordinado (Aluísio Teles) . 

1 0.2.4 Alexandre Penna Rodrigues - possibilidade de aplicação da sanção 
disciplinar de advertência em razão da desídia, de menor gravidade, 
caracterizada pela inadequada avaliação e aprovação de documentos que 
lhe foram confiados. 

10.2.5 Teófanes de Almeida Elias - possibilidade de aplicação da sanção 
disciplinar de advertência em razão de desídia, de menor gravidade, 
caracterizada pela ausência de participação nos trabalhos da Comissão 
de Licitação. Além disso, assinou o Relatório Final sem condição de 
atestar o nele contido. 

1 0.2.6 Levi Rodrigues de Oliveira Júnior - possibilidade de aplicação da sanção 
disciplinar de advertência em razão de desídia, de menor gravidade, 
caracterizada pela ausência de participação nos trabalhos da Comissão 
de Licitação. Além disso, assinou o Relatório Final sem condição de 
atestar o nele contido. 

10.2.7 Pedro Paulo Lofego Lobo - possibilidade de aplicação da sanção 
disciplinar de advertência em razão de desídia, de menor gravidade, 
caracterizada pela ausência de participação nos trabalhos da Comissão 
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de Licitação. Além disso, assinou o Relatório Final sem condição de 
atestar o nele contido. 

10.2.8 Clóvis Correa de Queiróz - possibilidade de aplicação de sanção 
disciplinar até a gradação de suspensão por até 2 (dois) dias, em razão 
de ato de indisciplina praticado, já que prestou reiteradas informações que 
não condizem com a realidade documentalmente apresentada, o que 
poderia ter induzido a Comissão Interna de Apuração a erro. 

10.2.9 Fernando José Cunha- possibilidade de aplicação de sanção disciplinar 
até a gradação de suspensão por até 2 (dois) dias, em razão de ato de 
indisciplina praticado, já que prestou reiteradas informações que não 
condizem com a realidade documentalmente apresentada, o que poderia 
ter induzido a Comissão Interna de Apuração a erro. 

10.3 Vale observar que, nos termos do contido no padrão SINPEP PE-OV4-
00032-B - Regime Disciplinar, a correta aplicação de penalidade deverá 
considerar "o histórico do empregado, a natureza e a gravidade da falta, os 
danos que dela provierem para a Unidade ou para a Companhia e, 
principalmente, as circunstâncias em que a falta foi cometida, que podem 
agravá-la ou atenuá-la". 

10.4 Dessa forma, como as medidas disciplinares propostas encontram 
fundamento exclusivamente nas não conformidades apuradas pela CIA, a 
autoridade competente poderá aplicar sanções disciplinares diferentes das 
contidas no item 10.2, observando-se as condições estabelecidas na norma 
citada. 

11. COMENTÁRIOS FINAIS 

11.1 Considerando as limitações desta Comissão, é recomendável a remessa 
deste relatório ao Ministério Público para as providências julgadas cabíveis. 

11.2 O presente relatório foi confeccionado em duas vias de igual teor que foram 
encaminhadas, a primeira, para a Autoridade Constituinte da Comissão 
Interna de Apuração, e a segunda, para a Segurança Empresarial do 
GAPRE. Ambas estão identificadas e assinadas pelo Coordenador e 
membros. 

12. LISTA DE ANEXOS 

12.1 DIP PRESIDENCIA 121/2013, de 13.08.2013. 
12.2 Reportagem da revista Época, edição n° 794, de 11.08.2013, sob o título "A 
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Rio de Janeiro (RJ), 25 de outubro de 2013. 

Pedro Aramis~~nador 
Matrícula: 021 006-4...,u(e' 
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