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GRUPO I – CLASSE II – Plenário 

TC 000.168/2016-5 [Apensos: TC 004.040/2011-2, TC 
003.586/2011-1] 

Natureza: Tomada de Contas Especial 
Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.   
Responsáveis: Agenor Franklin Magalhães Medeiros (063.787.575-

34); Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); Construtora 
Norberto Odebrecht S. A. (15.102.288/0001-82); Construtora OAS 

S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); César Ramos 
Rocha (363.752.091-53); José Adelmário Pinheiro Filho 
(078.105.635-72); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-

72); Marcelo Bahia Odebrecht (487.956.235-15); Márcio Faria da 
Silva (293.670.006-00); Odebrecht Plantas Industriais e 

Participações S.A. (09.334.075/0001-83); Paulo Roberto Costa 
(302.612.879-15); Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); 
Renato de Souza Duque (510.515.167-49); Rogério Santos de 

Araújo (159.916.527-91); Venina Velosa da Fonseca (550.496.306-
06)   

Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), 
Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ) e outros, representando 
Petróleo Brasileiro S.A.; Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto 

(OAB/DF 21.359) e outros, representando José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo; Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Marcos 

José Santos Meira (35.560/OAB-BA), Ana Luíza Nascimento de 
Souza Polak (OAB/SP 342.501) e outros, representando 
Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Márcio Gomes Leal 

(84.801/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque; 
Cristiano Nascimento e Figueiredo (OAB/MG 101.334), Ademir 

Antônio de Carvalho (121.890/OAB-MG) e outros, representando 
César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da 
Silva e Rogério Santos de Araújo; João Mestieri (13.645/OAB-RJ) 

e outros, representando Paulo Roberto Costa; João Berchmans 
Correia Serra (6.122/OAB-DF), André de Sá Braga (OAB/DF 

11.657) e outros, representando Venina Velosa da Fonseca; José 
Carlos Cal Garcia Filho (19.114/OAB-PR) e outros, representando 
José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães 

Medeiros; Bruno Menezes Brasil (OAB/SP 199.522); Marçal 
Justen Filho (OAB/PR 7.468), Camila Batista Rodrigues Costa 

(46.475/OAB-DF) e outros, representando Construtora OAS S.A. 
Em Recuperação Judicial; Igor Fellipe Araújo de Sousa 
(41.605/OAB-DF), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e 

outros, representando César Ramos Rocha, Marcelo Bahia 
Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo e 

Consórcio Rnest – Conest; Antônio Nabor Areias Bulhões 
(OAB/DF 1.465-A), representando Marcelo Bahia Odebrecht. 
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SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECORRENTE 

DO ACÓRDÃO 2.960/2015-PLENÁRIO. REFINARIA ABREU E 
LIMA (RNEST). IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE 

DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA - UDA (U-11 E U-12). 
IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE HIDROTRATAMENTO 
DE DIESEL (U-31 E U32), DE HIDROTRATAMENTO DE 

NAFTA (U-33 E U-34) E DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO (U-
35 E U-36) – CONTRATO UHDT-RNEST. 

SUPERFATURAMENTO POR PREÇOS EXCESSIVOS. 
CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. REJEIÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES DE DEFESA E RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. 
CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. INABILITAÇÃO 

PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU 
FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOLICITAÇÃO DE ARRESTO 

DE BENS À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. 
 

RELATÓRIO 
 
 

Transcrevo, com os ajustes que entendo pertinentes, a instrução inserta à peça 276, de lavra de 
auditores da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe), a qual 

contou com a anuência do Sr. Diretor da 1ª DT da mencionada unidade técnica: 
 

“INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de processo de tomada de contas especial instaurado a partir da conversão do 
TC 004.040/2011-2 e do TC 003.586/2011-1, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

252 do Regimento Interno desta Corte (RITCU), consoante determinações exaradas nos subitens 9.1 e 
9.3 do Acórdão 2.960/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler. 

2. O presente processo tem o objetivo de identificar os responsáveis e calcular os prejuízos 

causados pela execução dos contratos para construção da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) 
e da Unidade de Hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu Lima (Rnest) em Ipojuca/PE, sob a 

execução do Consórcio Conest-Rnest, formado pelas construtoras Odebrecht e OAS (em Recuperação 
Judicial). Vale dizer que foram utilizados dados compartilhados pela Justiça Federal do Paraná, os 
quais foram obtidos no âmbito da Operação Lava Jato, entre eles, a documentação fiscal da dita 

contratação. 

3. Esta Corte já identificou sobrepreços no empreendimento em suas diversas fiscalizações, 

independentes do andamento das apurações judiciais. Paralelamente, os resultados da Operação 
Lava Jato demonstraram a ocorrência de fraudes em licitações para contratação de obras, serviços e 
equipamentos para a implantação da Rnest, mediante ajuste prévio entre as licitantes e corrupção de 

ex-dirigentes da Estatal, sendo essas ilicitudes mencionadas em ações civis e penais, as quais 
abarcaram os dois contratos objeto desta instrução, e em Representação tratada no 

TC 016.119/2016-9 e apartados. 

4. Em sentença proferida no âmbito da ação penal 503652823.2015.4.04.7000/PR pela 13ª 
Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR, o Juízo responsável considerou que resta comprovada a 

existência de um esquema criminoso que envolvia fraude à licitação, cartel, pagamento de propinas a 
agentes públicos e lavagem de dinheiro no âmbito de várias obras da Petrobras, incluindo neste rol 
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obras da Rnest. Ressalta-se, entretanto, que o sobrepreço ou o superfaturamento não foram 

quantificados naqueles processos judiciais. 

5. Confirmaram-se os indícios aventados no início da Operação Lava Jato acerca de 

promessa de pagamento de vantagens indevidas aos ex-gestores das áreas da Diretoria de 
Abastecimento e da Diretoria de Serviços da Petrobras com a finalidade de intervir no interesse das 
empresas cartelizadas em procedimento licitatório e em contratos no âmbito da Estatal. Essa 

informação culminou, inclusive, na proposição, por parte do Ministério Público Federal no Estado do 
Paraná, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa – a exemplo dos Autos 5006628-

92.2015.4.04.7000 (peças 44 e 45). 

6. Ante o quadro de transgressão às normas jurídicas acima relatado, somado à ausência de 
referências oficiais de preços para boa parte dos insumos presentes nas obras da UDA e da UHDT da 

Rnest, notadamente aqueles do grupo “Fornecimentos” dos Demonstrativos de Formação de Preços 
(DFP) contratuais, afigurou-se adequado considerar os próprios custos dos fornecedores do 

Consórcio para fins de avaliação da compatibilidade dos preços contratados com os praticados pelo 
mercado, de modo a expandir a análise que já havia sido realizada por este Tribunal. 

7. Nesse sentido, a instrução acostada à peça 88 destes autos apresentou os valores de 

sobrepreço apurados nos contratos da UDA e da UHDT da Rnest, calculados a partir da ampliação 
da amostra analisada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo (SeinfraPetróleo), 

viabilizada em face da quebra do sigilo fiscal e posteriormente compartilhamento de tais informações 
com esta Corte de Contas (peça 52). 

8. Reforça-se que as notas fiscais, elementos compartilhados pela Justiça Federal, foram 

utilizadas para ampliar a amostra da análise que já havia sido realizada (cf. Relatório que embasou o 
Acórdão 2.960/2015-TCU-Plenário, copiado à peça 3 destes autos). 

9. A presente instrução realiza a análise de alegações de defesa e de razões de justificativa 
apresentadas pelos responsáveis chamados em citação e audiência no Acórdão 2.109/2016-TCU-
Plenário. 

HISTÓRICO 

10. Devido à clareza e à concisão com que as informações foram apresentadas, são aqui 

trazidos novamente os dados de histórico constantes da instrução da unidade técnica acostada à peça 
88, com a necessária atualização e algumas adaptações. 

11. O início das fiscalizações do TCU na Refinaria do Nordeste – Rnest (ou Refinaria Abreu e 

Lima) – remonta a 2008 (TC 008.472/2008-3), ocasião em que foi analisado o contrato de 
terraplenagem da área de implantação do empreendimento, resultando nos seguintes achados: (i) 

projeto básico deficiente; (ii) superfaturamento decorrente de preços excessivos em relação ao 
mercado; (iii) ausência de assinatura de termo aditivo; (iv) ausência, no edital, de critério de 
aceitabilidade de preços máximos; e (v) inadequação ou inexistência de critérios de aceitabilidade de 

preços unitários e global. 

12. À época dessa primeira fiscalização, a estimativa de custos globais para o 

empreendimento (não apenas para as obras de terraplenagem) era da ordem de R$ 10 bilhões e o 
início de operação da refinaria estava previsto para 2011. 

13. Em 2009 (TC 009.758/2009-3), o custo estimado da obra já tomava proporções da ordem 

de R$ 23 bilhões, ano em que foram fiscalizados os contratos e procedimentos licitatórios referentes 
ao início das implantações das unidades da refinaria – Casa de Força (Cafor), Estação de Tratamento 

de Água (ETA), Tanques, Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), Unidade de Destilação 
Atmosférica (UDA) –, bem como realizado o acompanhamento do contrato de terraplenagem. 

14. Em 2010 (TC 009.830/2010-3), ainda com o início da construção das unidades de 
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processo da refinaria, a fiscalização do Tribunal apontou indícios de sobrepreço em quatro contratos: 

0800.0053456.09.2 (UDA), 0800.0053457.09.2 (UCR), 0800.0057000.10.2 (Tubovias) e 
0800.0055148.09.2 (Unidade de Hidrotratamento/Geração de Hidrogênio - UHDT/UGH). 

15. Naquela auditoria, foi identificado, com base nos orçamentos estimativos da estatal, 
sobrepreço de R$ 1,3 bilhão nesses quatro contratos, o que levou a classificá-los como indícios de 
irregularidade grave com recomendação de paralisação (IG-P), conforme Acórdão 3.362/2010-TCU-

Plenário. Em face da materialidade do sobrepreço e do estágio inicial das obras, por meio do subitem 
9.4 desse Acórdão, o TCU comunicou à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades detectados se enquadravam 
no disposto no art. 94, § 1º, inciso IV, da Lei 12.017/2009 (LDO/2010). 

16. No entanto, foi vetada a inclusão dessas obras no Volume VI - Orçamento de 

Investimentos, anexo à Lei 12.214/2010 (LOA 2010), conforme Mensagem de Veto 41/2010 da 
Presidência da República (peça 46, p. 9-11 e p. 20). 

17. Ressalte-se que alguns aspectos do sobrepreço apontado à época, como “Quantidades 
Determinadas - QD” e “Faixa de Variação”, foram tratados em processo específico 
(TC 006.810/2011-0), já arquivado. 

18. Ainda em decorrência do Acórdão 3.362/2010-TCU-Plenário, instaurou-se processo 
específico para cada um dos quatro contratos: TC 003.586/2011-1 (UDA), TC 004.025/2011-3 (UCR), 

TC 004.038/2011-8 (Tubovias) e TC 004.040/2011-2 (UHDT). Tais processos, contudo, foram 
sobrestados por força do subitem 9.5 do Acórdão 1.784/2011-TCU-Plenário (TC 009.830/2010-3), 
após análise de embargos de declaração opostos pela Petrobras. 

19. Destaca-se que, por ocasião do Fiscobras nos anos de 2011 e 2012 (TC 007.318/2011-1 e 
TC 006.583/2012-1, respectivamente), acolhendo manifestação da unidade técnica, o Tribunal 

ratificou a indicação de IG-P aos contratos. Isso porque não foram adotadas quaisquer medidas 
saneadoras por parte da Petrobras, tampouco foram oferecidas garantias suficientes à cobertura 
integral dos supostos prejuízos potenciais ao erário, conforme exigiam as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias respectivas (art. 94, § 2º, da Lei 12.309/2010 - LDO/2011; e art. 91, §§ 3º e 8º, da Lei 
12.465/2011 - LDO/2012). 

20. Assim como ocorreu na LOA 2010, nos anos seguintes foram mantidas as previsões de 
investimentos nas obras de implantação da Rnest, sem qualquer medida saneadora por parte da 
Petrobras. 

21. Em 2013, entretanto, por meio subitem 9.1 do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário, 
considerando o estágio de execução física dos contratos, o TCU determinou a reclassificação dos 

achados de IG-P para indícios de irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C), 
remetendo a análise do sobrepreço para cada processo autuado. 

22. Ainda, por meio dos subitens 9.2 e 9.3.1 daquele Acórdão, o TCU levantou o 

sobrestamento dos respectivos processos TC 003.586/2011-1 (UDA), TC 004.025/2011-3 (UCR), 
TC 004.038/2011-8 (Tubovias) e TC 004.040/2011-2 (UHDT). 

23. Vale registrar que, no primeiro semestre de 2014 o Ministério Público Federal no Paraná 
procurou os auditores do TCU para obter informações sobre os trabalhos realizados na Rnest e em 
outras obras da Petrobras. É possível concluir que os trabalhos do TCU auxiliaram a subsidiar as 

investigações sobre ex-Diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa (nomeado em 2004), permitindo 
aprofundar a conexão entre os crimes de lavagem de dinheiro e a corrupção nas obras da Petrobras. 

A atuação integrada entre as instituições foi uma das bases para o desenrolar da Operação Lava Jato. 
Esse histórico faz parte inclusive do livro “A Luta Contra a Corrupção: A Lava Jato e o Futuro de um 
País Marcado pela Impunidade”, de autoria do coordenador da Força-Tarefa, Procurador da 
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República Deltan Dallagnol, reconhecendo que o TCU já apontava superfaturamentos de centenas de 

milhões de reais na Rnest (Capítulo 3 - Os Primórdios da Lava Jato, p. 67-70; Editora Primeira 
Pessoa, 2017). Também a denúncia apresentada contra Paulo Roberto Costa pela Força Tarefa da 

Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná em 23/4/2014 na ação penal n. 
5026212-82.2014.404.7000/PR e acatada no despacho do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba se 
baseou na ocorrência de superfaturamento nas obras da Refinaria Abreu e Lima com base no 

Acórdão 572/2013-TCU-Plenário. 

24. No ano de 2015, nova análise realizada pela SeinfraPetróleo, examinando uma amostra de 

45,7% do DFP da UHDT e de 44,3% da UDA, apontou sobrepreço de R$ 746 milhões no contrato da 
UHDT (0800.0055148.09.2), de R$ 327 milhões no contrato da UDA (0800.0053456.09.2), bem como 
de R$ 673 milhões no contrato da UCR (0800.0053457.09.2), elevando o montante do potencial 

prejuízo inicialmente apontado de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,75 bilhão nesses contratos. Registra-se que 
esse novo trabalho deixou de utilizar como base para análise a estimativa de preços elaborada pela 

Petrobras, passando a analisar os preços unitários dos itens identificados no Demonstrativo de 
Formação de Preços (DFP) – documento elaborado pelo consórcio contratado para demonstrar seus 
preços –, confrontando esses valores com os obtidos a partir de referenciais da Administração, como 

o Sicro e o Sinapi. 

25. Na mesma esteira, mediante o Acórdão 2.428/2016-TCU-Plenário, apurou-se sobrepreço 

no contrato da Tubovias (0800.0057000.10.2) no montante de aproximadamente R$ 689 milhões 
(valores originais) frente ao valor de R$ 316,9 milhões quantificado anteriormente. 

26. A partir daquela nova análise realizada no caso da Rnest, o Acórdão 2.960/2015-TCU-

Plenário determinou a conversão do TC 004.040/2011-2 e do TC 003.586/2011-1 em tomada de 
contas especial para averiguação do sobrepreço nos contratos da UHDT e da UDA, tornando sem 

efeito as oitivas já realizadas em razão dos sobrepreços anteriormente apontados. 

27. Ato contínuo, tendo em vista o compartilhamento da Justiça Federal do Paraná (JF/PR) 
com o TCU dos dados provenientes da quebra de sigilo fiscal do consórcio executor dos contratos da 

UDA (0800.0053456.09.2) e da UHDT (0800.0055148.09.2) da Rnest, instaurou-se o presente 
processo de tomada de contas especial (TC 000.168/2016-5) com os objetivos quantificar – em amiúde 

– os prejuízos causados, com a respectiva identificação dos responsáveis, ampliando-se a amostra 
considerada no cálculo do sobrepreço apontado. 

28. Conforme consta na instrução à peça 88 dos presentes autos, a partir dos dados fiscais 

compartilhados pela JF/PR com este Tribunal, foi possível ampliar a amostra analisada pela 
SeinfraPetróleo, o que aumentou o sobrepreço então apurado de R$ 1,073 bilhão para 

R$ 1,364 bilhão (valores históricos) nos contratos da UHDT e da UDA da Rnest, sendo 
R$ 985,9 milhões (data-base em junho/2009) referentes ao contrato da UHDT e R$ 378,2 milhões 
(data-base em maio/2009) referentes ao contrato da UDA, conforme resumo detalhado à peça 51. 

29. Por meio das medições e pagamentos já efetuados em ambos os contratos, apurou-se que 
o sobrepreço apontado resultou em superfaturamento de R$ 1,433 bilhão (valores históricos), sendo 

R$ 1,004 bilhão (ref. junho/2009) referentes ao contrato da UHDT e R$ 429,7 milhões (ref. 
maio/2009) referentes ao contrato da UDA, conforme detalhado na Tabela 1, que já considera os 
valores de reajustes. 

Tabela 1 – Demonstrativo do superfaturamento nas datas contratuais 

Descrição/Contrato 

0800.0053456.09-2 

(UDA-Rnest) – data 

base em maio/2009 

0800.0055148.09-2 

(UHDT-Rnest) – data 

base em junho/2009 

Valor contratado R$ 1.485.103.583,21 R$ 3.190.646.503,15 

Aditivos R$ 286.001.121,16 R$ 539.728.419,63 
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Descrição/Contrato 

0800.0053456.09-2 

(UDA-Rnest) – data 

base em maio/2009 

0800.0055148.09-2 

(UHDT-Rnest) – data 

base em junho/2009 

Total do Contrato R$ 1.771.104.704,37 R$ 3.370.374.922,78 

Total do sobrepreço R$ 378.223.494,43 R$ 985.953.115,96 

% do sobrepreço 21,35% 26,43% 

% de execução financeira 98,10% 95,20% 

Total de pagamentos (principal) R$ 1.737.453.714,99 R$ 3.551.316.926,49 

Total de reajustes R$ 297.861.519,47 R$ 781.593.880,29 

Total de pagamentos (principal + reajustes) R$ 2.012.861.519,47 R$ 3.799.243.476,23 

Valor do superfaturamento (principal) R$ 370.946.368,15 R$ 938.613.063,67 

Superfaturamento (reajustes) R$ 59.649.995,69 R$ 116.294.339,38 

Superfaturamento total (principal + reajustes) R$ 429.745.934,50 R$ 1.004.140.050,74 

[Fonte: peça 88, p. 11]  

30. Conforme já apresentado em instruções anteriores, é conveniente ressaltar que os valores 

do prejuízo apontado foram calculados sobre os DFPs originais dos contratos e não compreendem a 
verificação de eventuais sobrepreços nos aditivos contratuais das duas obras, excluídos do escopo do 

presente processo. Não envolveram também qualquer avaliação a respeito dos quantitativos 
considerados, restringindo-se, frise-se, à análise dos preços pactuados. 

31. Por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, esta Corte de Contas decretou 

cautelarmente, com fundamento art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 273 e 274 do RITCU, pelo 
prazo de um ano, a indisponibilidade de bens dos responsáveis listados naquele dispositivo. Conforme 

as informações constantes das peças 134 e 227 dos autos, autuou-se o processo apartado de 
acompanhamento (TC 024.438/2016-2) e expediu-se notificação para todos os responsáveis 
arrolados. 

32. O mesmo Acórdão, com fundamento nos art. 10, § 1º, art. 12, incisos I e II, e art. 16, § 2º, 
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§ 5º e 6º, do RITCU, determinou a citação 

dos responsáveis solidários relacionados naquele dispositivo, para que, no prazo de sessenta dias, 
apresentassem alegações de defesa e/ou recolhessem aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. as 
quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo 

recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da 
legislação em vigor, em decorrência das irregularidades apontadas, das quais resultaram 

injustificado dano ao erário. 

33. O Acórdão ainda determinou, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c 
o art. 250, inciso IV, do RITCU, a audiência da Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF 550.496.306-

06), na condição de Gerente Executiva de Abastecimento, para que, no prazo de quinze dias, 
apresentasse as razões de justificativas por propor o refazimento da Licitação-convite mantendo os 

convites para as mesmas empresas convidadas no certame anterior, conforme Documentos Internos 
do Sistema Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009 e 000154/2009, facilitando a prática de conluio 
entre os licitantes, o que resultou na formalização dos Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 

0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, em 
descumprimento ao item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. 

34. O quadro a seguir sintetiza as peças dos ofícios e das manifestações apresentadas para as 
citações e para a audiência deste processo. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

7 
 

Quadro 1 – Resumo das alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas 

Responsável Natureza Peça do Ofício 
Peça de defesa 

apresentada 

Sr. Pedro José Barusco Filho Citação 114 194 

Sr. Renato de Souza Duque Citação 117 197 

Sr. Paulo Roberto Costa Citação 118 185 

Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo Citação 129 195 

Consórcio Rnest-Conest Citação 115, 130 204 

Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. Citação  204 

Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial Citação 116, 120 204 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. Citação 119, 121 204 

Sr. Marcelo Bahia Odebrecht Citação 122 205 

Sr. Márcio Faria da Silva Citação 123 205 

Sr. Rogério Santos de Araújo Citação 124 205 

Sr. César Ramos Rocha Citação 125 205 

Sr. José Adelmário Pinheiro Filho Citação 126 225 

Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros Citação 127 224 

Sra. Venina Velosa da Fonseca Audiência 128 196 

[Fonte: peça 227] 

35. Sobre o quadro acima, registra-se que não foi referenciado ofício de citação à empresa 
Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. devido à sua incorporação à empresa Construtora 

Norberto Odebrecht S.A. (peça 105). Ainda, vale observar que o consórcio e suas empresas 
constituintes apresentaram defesa em conjunto (peça 204). 

36. Encerrados os prazos e prorrogações para a apresentação das citadas alegações de 

defesa e razões de justificativa, são analisadas na presente instrução as alegações de defesa e as 
razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis neste processo. 

EXAME TÉCNICO 

37. O presente exame técnico tem como objeto a análise da manifestação dos responsáveis 
citados e da responsável chamada em audiência no presente processo. Antes de adentrar na análise 

individualizada das peças de defesa apresentadas, é necessário que sejam tecidas considerações 
iniciais sobre tópicos recorrentes nas manifestações de defesa e sobre o caso concreto. 

I.  Considerações iniciais 

38. Serão feitas considerações acerca dos seguintes assuntos: (i) contexto em que ocorreram 
as contratações em tela; (ii) cartel como fraude à licitação; (iii) possibilidade de utilização de 

elementos oriundo de outras instâncias; e (iv) responsabilidade de pessoas colaboradoras. 

I.1.  Contexto em que ocorreram as contratações em tela 

39. As informações apresentadas neste tópico sobre a Operação Lava Jato, documentadas 
pelo Ministério Público Federal (MPF), são encontradas nas Denúncias às peças 44 e 45. 

40. A denominada Operação Lava Jato, deflagrada em 17/3/2014, revelou a existência de um 

esquema criminoso na Petrobras que envolvia a prática de crimes contra a ordem pública, corrupção 
e lavagem de dinheiro, com a formação de cartel, autodenominado de “Clube”, do qual participaram 

as empresas Odebrecht, Engevix Engenharia, OAS, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade 
Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, Iesa, Galvão, GDK e Setal (cf. 
peça 44, p. 7). Nesse esquema, que durou pelo menos dez anos (2004-2014), grandes empreiteiras 

organizadas em cartel, pagavam propina para altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos 
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para obter contratos com a Estatal, impondo gastos adicionais nestes contratos (cf. peça 44, p. 20) e 

os utilizando para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou outros 
agentes políticos. 

41. Esses executivos da Petrobras não só se omitiam em relação ao cartel, do qual tinham 
conhecimento, mas o favoreciam, restringindo quais empresas eram convidadas para participar das 
licitações para execução das obras e incluindo a empresa escolhida pelo cartel para ser a ganhadora 

entre as participantes, de forma a fazer um rodízio entre elas (cf. peça 44, p. 20-21). 

42. Em um cenário normal, de livre concorrência, as empreiteiras disputariam entre si as 

licitações públicas para conseguirem os contratos da Petrobras, e a Estatal contrataria a 
empresa/consórcio que aceitasse executar o empreendimento pelo menor valor, respeitando a técnica 
necessária. Porém, no caso concreto, as empreiteiras, por meio do Clube, substituíam a concorrência 

real por uma concorrência aparente, meramente formal, o que implicou contratações descoladas do 
preço de mercado. 

I.2.  Cartel como fraude à licitação 

43. Para esta subseção, recorre-se às informações constantes do estudo elaborado pela 
unidade técnica desta Corte, transcrito no Relatório do Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, de 

relatoria do Ministro Benjamin Zymler, com algumas adaptações. 

44. O conceito de cartel não enfrenta grande controvérsia na literatura especializada. Gico 

Jr. (GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Cartel: Teoria unificada da colusão. São Paulo: Lex Editora, 2006, 
p. 169) define cartéis como coligações entre empresas da mesma categoria objetivando vantagens 
comuns decorrentes da supressão da livre concorrência, mantendo-se a autonomia interna. Para 

Santacruz (SANTACRUZ, Ruy. Cartel na lei antitruste: o caso da indústria brasileira de aços planos. 
In: MATOS, César (coord.). A revolução da antitruste no Brasil – A teoria econômica aplicada a 

casos concretos. São Paulo. Singular, 2003, p. 415), cartel é um acordo entre empresas com objetivo 
de elevar os preços ao comprador, por meio da redução da concorrência, aproximando o resultado do 
mercado em termos de lucratividade ao que seria alcançado numa situação de monopólio. 

45. No âmbito administrativo, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da 
Justiça (SDE/MJ. Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Combate a cartéis em 

licitação: guia prático para pregoeiros e membros de comissão de licitação. Brasília. Publicação 
Oficial, 2008, p. 8) define que “Cartel é um acordo explícito ou tácito entre concorrentes para, 
principalmente, fixação de preços ou quotas de produção, divisão de clientes e de mercados de 

atuação”. Já o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) define o termo cartel no Anexo 
I da Resolução 20/1999, da seguinte forma: “Cartéis – acordos explícitos ou tácitos entre 

concorrentes do mesmo mercado, envolvendo parte substancial do mercado relevante, em torno de 
itens como preços, quotas de produção e distribuição e divisão territorial, na tentativa de aumentar 
preços e lucros conjuntamente para níveis mais próximos dos de monopólio”. 

46. O cartel consiste de um grupo de fornecedores que cooperam para limitar a competição. 
Tais mecanismos surgem quando os fornecedores percebem a inconsistência do processo 

concorrencial do comprador e o fato de que a cooperação mútua leva à maximização da lucratividade 
do grupo frente a um prejuízo do comprador. 

47. Em licitações públicas, o cartel pode ser operacionalizado de diversas formas, a depender 

das características do mercado em questão e de outras condições fáticas. De acordo com a Secretaria 
de Direito Econômico – SDE/MJ (SDE/MJ. Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

Combate a cartéis em licitação: guia prático para pregoeiros e membros de comissão de licitação. 
Brasília. Publicação Oficial, 2008, p. 9-10), a experiência internacional demonstra que as empresas 
participantes de cartéis em licitações públicas utilizam-se das seguintes estratégias: propostas 

fictícias ou de cobertura (“cover bidding”); supressão de propostas (“bid suppression”); propostas 
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rotativas ou rodízio (“bid rotation”); divisão do mercado (“market allocation” ou “market 

division”); e subcontratação. 

48. Outra característica comum dos cartéis que atuam no setor público é a corrupção de 

servidores para facilitar, por exemplo, o direcionamento das licitações a determinada empresa ou 
grupo empresarial. Nesses casos, os acordos entre os membros do cartel são viabilizados pelo 
direcionamento do edital, por meio de cláusulas restritivas nos editais. A literatura internacional faz 

referência à forte ligação existente entre os cartéis atuantes em licitações e a corrupção de agentes 
públicos. 

49. Além das diversas formas pelos quais os agentes econômicos operacionalizam seus 
acordos, a OCDE (http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/diretrizes-ocde.pdf - acesso em 
7/6/2018, p. 4-5) destaca que o cartel em licitações depende de determinadas condições estruturais do 

mercado afetado, tais como: pequeno número de empresas; nível reduzido ou nulo de entrantes no 
mercado; condições do mercado (procura e oferta); atuação de associações de classe e sindicatos 

patronais; propostas recorrentes/licitações frequentes; produtos ou serviços idênticos ou simples; 
nível reduzido ou nulo de alternativas e nível reduzido ou nulo de inovação tecnológica, o que não se 
confunde com complexidade gerencial da obra. 

50. Abramo, Capobianco e Naves (ABRAMO, C. W.; CAPOBIANCO, E.; NAVES, R. Áreas de 
vulnerabilidade. In: SPECK, B. W. (Org.). Caminhos da transparência: transparência Brasil. 2002, p. 

109), ao analisarem o mecanismo de funcionamento da corrupção em licitações contratos, afirmam 
que: 

As empresas fornecedoras estabelecem regras informais de “igualdade de oportunidades”, 
cartelizando-se em torno de especialidades ou mesmo de clientes específicas. Todos os que 
compõem o cartel contribuem para corromper o administrador. Quem se recusa a participar é 
impossibilitado de concorrer, o que é garantido pela ação discriminatória do administrador. Por 
outro lado, a necessidade de manter “igualdade de oportunidades” dentro do grupo faz com que 
os concorrentes decidam entre si quais serão os vencedores das diferentes licitações, firmando ao 
mesmo tempo acordos de preço, com aval do administrador. Dessa forma, o processo de 
concorrência desaparece, para dar lugar a uma distribuição de fatias de um bolo privatizado, com 
preços superfaturados. 

(Grifos acrescidos) 

51. A livre concorrência é um dos princípios fundamentais da ordem econômica nacional, 
conforme prescreve o art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, sendo, por isso, a cartelização uma 

das mais severas formas de condutas anticompetitivas. Com efeito, o ordenamento jurídico vigente 
confere especial atenção em matéria de formação de cartel, cuja responsabilização pode ocorrer em 

três esferas distintas: penal, civil e administrativa. 

52. Sob a ótica penal, a configuração de cartel segue os preceitos da Lei 8.137/1990, em seu 
art. 4º, no qual estão previstas duas situações distintas. O inciso I determina que os crimes são 

cometidos usando o abuso de poder econômico para restringir ou eliminar a concorrência. O inciso 
II, do mesmo art. 4º, prevê expressamente a formação de acordo entre ofertantes que vise à fixação de 

preços, à divisão de mercados ou ao controle da rede de distribuição ou de fornecedores. 

53. No caso de licitações públicas, na seara penal, a prática de cartel constitui crime previsto 
no art. 90 da Lei 8.666/1993: “Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”. O art. 83 da Lei de Licitações 

estabelece que os crimes definidos nesta Lei, ainda que tentados, sujeitam os seus autores, quando 
servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

54. Constatada a prática de cartel em licitações, ainda poderão ser tomadas providências com 

http://www.comprasnet.gov.br/banner/seguro/diretrizes-ocde.pdf
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base na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), que prevê a aplicação de sanções, 

dentre elas, a proibição de contratar com o Poder Público, fixando os respectivos prazos: dez anos, 
na hipótese de condenação prevista no art. 9º (enriquecimento ilícito); cinco anos, por condenação 

constante do art. 10 (dano ao erário); e três anos, pelo reconhecimento da improbidade 
administrativa prevista no art. 11 (ofensa aos princípios que regem a administração pública). 

55. Além disso, cartéis em licitações públicas geram prejuízos ao erário ao impedir que a 

Administração adquira seus produtos e serviços ao preço compatível com o valor que seria praticado 
no mercado concorrencial. 

56. Mais ainda, no que toca ao prejuízo mencionado, há de se trazer explicações 
complementares que atestam o caráter conservador da presente instrução, uma vez que os danos – 
quando há como pano de fundo a atuação de um cartel – são de duas naturezas: i) superfaturamento; 

e ii) peso morto do mercado. Explica-se. 

57. Do ponto de vista econômico, se o pagamento a título de reparação imposto às empresas 

infratoras de um cartel for igual à soma do sobrelucro, o efetivo dano à sociedade sequer terá sido 
reparado. Primeiro, porque existe possibilidade de que, em diversas ocasiões, estas empresas não 
sejam flagradas. Quando o são, existe ainda o risco de não serem punidas adequadamente. Dentro de 

um ambiente cartelizado, sabe-se que o dano causado é sempre maior do que o ganho auferido, uma 
vez que geram ineficiência econômica, elevando preços e reduzindo a oferta, o que diminui o poder de 

compra dos consumidores e propicia a obtenção de sobrelucros pelos participantes do conluio. No 
caso de contratações públicas, toda essa ineficiência será monetizada, em último grau, ao 
contribuinte. 

58. Assim, as empresas cartelizadas, além dos danos resultantes dos sobrepreços que 
praticaram, causam, ainda, prejuízos estruturais ao mercado, revelando o altíssimo grau de lesividade 

da conduta. O contundente voto da economista conselheira do CADE, Cristiane Alkmin, exemplifica 
com clareza: 

Vale enfatizar – para não se perder a verdadeira dimensão de quão ruim é o crime do “colarinho 
branco” como o cartel hard core – que a ineficiência trazida pelos cartéis hard core tem impacto 
relevante na produtividade agregada do país, tornando-o menos competitivo. O encarecimento de 
um insumo como aço, vergalhão, cimento, etc. aumenta o custo não só das empresas compradoras, 
mas do restante da cadeia produtiva, reduzindo a produção em todas as etapas e aumentando o 
preço de cada produto desta cadeia até afetar o consumidor final. 

(Processo Administrativo no 08012.002568/2005-51-CADE. Segundo a OCDE, cartel hard core é 
aquele em que as firmas participantes concordam em não competir entre si. 
http://www.oecd.org/competition/cartels. Acessado em 31/10/2017) 

59. A partir da análise do gráfico abaixo, fica mais clara a perda causada a um mercado 

consumidor em um ambiente cartelizado. 
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Figura 1 – Efeitos de mercado cartelizado 

 
[Fonte: Adaptado de Kobayashi, Bruce H. e Burtis, Michelle. Regarding the Optimality of Cartel Fines. Cartel and 

Criminal Conduct Newsletter, ABA Antitrust Section, George Mason Law & Econ omics Research Paper No. 17-14, Março 

de 2017, p. 7. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2941698. Acessado em 18/7/2018.]  

60. Para facilitar o entendimento, o gráfico supõe uma curva de oferta constante. O ponto E 
mostra o ponto de equilíbrio num ambiente competitivo, no qual o preço estimado de mercado (Pbf) 

encontra a quantidade de equilíbrio (Qbf), exatamente onde as curvas de oferta e demanda se 
encontram. A combinação de preços resultante da formação do cartel aumenta artificialmente o preço 

de oferta (Pcartel) e, consequentemente, diminui a quantidade de consumidores dispostos a pagar por 
este bem mais caro, deslocando a quantidade para a esquerda (Qcartel). 

61. A área T representa o ganho dos produtores que formam o cartel, seria o lucro adicional 

devido ao sobrepreço. Essa área representa a transferência do ganho (ou bem-estar), que antes 
pertencia aos consumidores, para os produtores. Percebe-se que, a partir do deslocamento do preço 

do cartel para cima e da quantidade para a esquerda, forma-se uma outra área triangular DWC, que 
representa a quantidade de consumidores que não estão dispostos a pagar o maior preço pelo bem, 
excluindo-os do mercado. Esta área se chama de peso morto causado pelo cartel, resultando em perda 

de bem-estar dos consumidores que, como diz o nome, simplesmente é perdida, não é sequer 
transferida para o cartel, à medida que estes são excluídos do mercado. No caso da Petrobras, como 

se trata de um consumidor único, a área DWC pode ser interpretada como o custo de oportunidade de 
recursos dispendidos por remunerar empresas cartelizadas com preços superiores aos adequados. 

62. O sobrepreço que o TCU apura em suas auditorias representa a diferença entre Pbf e 

Pcartel, e o débito é representado pela área T do gráfico. A área triangular DWC é de difícil 
mensuração, pois, para isto, seria preciso identificar todos os consumidores ou empresas adquirentes 

que saíram do mercado em virtude do cartel formado. No caso específico da Petrobras, para 
encontrar a área DWC seria necessário identificar os custos de oportunidade gerados pelos preços 
excessivos de empresas cartelizadas. Dessa forma, conclui-se que mesmo a reparação causada a título 

de sobrepreços praticados não é suficiente para restituir o dano total causado ao mercado (T + 
DWC). 

63. O que se verifica, também, é que o Controle Externo está diante de um dano de múltiplas 
causas (concausalidades) oriundas de ações e omissões dos gestores e das empreiteiras, mas que 
tiveram resultado único, o de superfaturar obras. Superfaturamento tanto de preços excessivos 

(chamado de sobrepreço), quanto pela execução de obras que do ponto de vista econômico-financeiro 
sequer deveriam ter sido contratadas, pois não apresentavam viabilidade econômica – outro tipo de 

superfaturamento nos termos metodológicos do TCU –, como é o caso da Rnest e do Comperj (cf. 
Acórdãos 3.090/2014 e 3.052/2016, ambos do Plenário). 

64. Retomando, além das sanções aos cartéis previstas simultaneamente nas três esferas de 
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responsabilidade citadas anteriormente (penal, civil e administrativa), em princípio autônomas e de 

competência de instância judicial ou administrativa própria, a formação de cartel em licitações 
públicas demanda a reparação do dano ocasionado pela falta de concorrência. 

65. No caso específico da consequência administrativa sob a égide do TCU, a prática de 
cartel em licitações públicas também pode, além de multa específica, ensejar a declaração de 
inidoneidade das empresas participantes de conluio para fraudar licitações, com base no art. 46 da 

Lei 8.443/1992. Ainda, devido ao prejuízo ao erário, o Tribunal tem o dever legal de quantificar o 
dano e identificar os responsáveis, condenando-os ao pagamento da dívida atualizada 

monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa devida 
(art. 57 da Lei 8.443/1992). 

66. Sobre o caso concreto, há denúncias e condenações judiciais, no contexto da Operação 

Lava Jato, que evidenciam a atuação do cartel nos processos licitatórios dos contratos da UDA e da 
UHDT, a exemplo das denúncias acostadas às peças 44 e 45 destes autos e da sentença proferida em 

12/7/2017 pela 13ª Vara Federal de Curitiba na ação penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR. 

67. É importante ressaltar que, embora algumas áreas da Petrobras possam ser consideradas 
mercados monopsônicos, em que há apenas um único comprador, ainda assim, tal estrutura de 

mercado pode ser objeto de cartelização, consoante corroboram a teoria e a evidência empírica. 
Nesse caso, o dano imposto pelo cartel ao monopsonista (área T do gráfico apresentado) seria a 

diferença entre o que este pagaria caso não houvesse cartel e o que pagaria de fato pelo bem, o que 
geraria substanciais prejuízos ao monopsonista. De outra forma, ambientes colusivos só são factíveis 
em mercados monopsônicos quando há envolvimento do contratante no esquema criminoso, 

exatamente como ocorreu no caso concreto. Como consequência, considerando um mercado 
monopsônico, a área DWC pode ser interpretada como o custo de oportunidade de recursos 

dispendidos ao se remunerar empresas cartelizadas com preços superiores aos adequados (conforme 
explicado anteriormente), ao passo que investimentos em outras áreas essenciais ao país tenham sido 
preteridas. Ademais, a manutenção de um ambiente que propicia lucros excedentes a seus 

participantes pressiona a demanda por recursos (mão de obra e fornecedores) a todos os demais 
participantes, sejam do setor público ou privado, que compartilham da mesma cadeia produtiva. O 

prejuízo é sistêmico e, portanto, de difícil mensuração. 

68. Assim, considerando o ambiente de fraude à licitação e de cartelização dos contratos em 
tela, reforçam-se os indícios de sobrepreço – e consequente superfaturamento devido ao pagamento 

da execução contratual – nos respectivos contratos. 

69. Não obstante os elementos probatórios que apontam a atuação do cartel, o 

superfaturamento quantificado neste processo correu de forma paralela, utilizando-se (i) de métodos 
tradicionais de análise de orçamento e (ii) de notas fiscais compartilhadas. Ou seja, a atuação de 
cartel reforça o entendimento sobre a ocorrência de superfaturamento e explica sua origem, mas não 

é fator decisivo neste processo no que se refere à existência ou à quantificação do débito, uma vez que 
os elementos utilizados independem da atuação do cartel ou mesmo da fraude à licitação. 

I.3.  Possibilidade de utilização de elementos oriundos de outras instâncias 

70. Sobre a possibilidade de utilização de informações de outras instâncias, as decisões nas 
esferas cível e criminal não vinculam o TCU, exceto quando a decisão proferida na instância penal 

taxativamente declare a inexistência do fato ou a negativa da autoria. Nesse sentido é o Mandado de 
Segurança (MS) 23.625/DF, do Plenário do STF: 

MANDADO DE SEGURANÇA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS 
PENAL E ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Sentença 

proferida em processo penal poderá servir de prova em processos administrativos apenas se a 
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decisão concluir pela não-ocorrência material do fato ou pela negativa de autoria . Exceção ao 
princípio da independência e autonomia das instâncias administrativa e penal. 2. Decisão judicial 
em sede penal incapaz de gerar direito líquido e certo de impedir o TCU de proceder à tomada de 
contas. 3. Questões controvertidas a exigir dilação probatória não são suscetíveis de análise em 
mandado de segurança. Segurança denegada (MS nº 23.625/DF, Tribunal Pleno, Relator o 
Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24/6/2003). (Grifos acrescidos) 

71. Também, a despeito da legalidade de utilização das provas trasladadas de processos em 
outras instâncias, o presente caso não se trata de utilização única e exclusiva dessa tipologia, mas 
também de elementos probatórios decorrentes de trabalhos percucientes acerca do dano 

potencialmente causado pela atuação do cartel nas licitações da Petrobras. Como já explicado, a 
quantificação do dano no caso concreto foi feita a partir de metodologia tradicional e, pontualmente, 

devido à ausência de referenciais de mercado, de notas fiscais compartilhadas pela 13ª Vara 
Criminal. 

72. Em todo o caso, a rigor, trata-se de mero traslado de documentos, que foram 

incorporados ao processo do TCU como elementos probatórios sujeitos ao amplo contraditório, à 
semelhança do pronunciamento proferido pelo Ministro Marco Aurélio, do STF, no julgamento do 

Resp. 1.554.986-SP, de 8/3/2016: 

(...) no que tange ao argumento de que não seria possível a utilização de prova emprestada por 
aquele que não compôs a relação processual em que produzida a prova, esclareço, primeiramente, 
que não se trata aqui, propriamente de empréstimo de prova. Aqui, contudo, o que se pretende é 

o traslado de documentos encartados em procedimento administrativo, deles extraindo-se cópias. 
Esses documentos serão incorporados à ação cível, não como prova tecnicamente, mas como 

elementos sujeitos ao amplo contraditório sob a condução do juízo competente . Aliás, essa é a 
condição imprescindível até mesmo para o empréstimo de provas, conforme jurisprudência 
assentada na Corte Especial do STJ (EREsp 617.428-SP, DJe 17/6/2014). Isso porque, como bem 
assinalado pela Corte Especial naquela oportunidade, a admissão da prova emprestada cumpre o 

objetivo precípuo de otimização da prestação jurisdicional, incrementando a celeridade e 

economia processuais, sendo recomendável sua utilização quando possível a observância do 
necessário contraditório. Assim, reconhecida pelo Tribunal de origem a relevância e utilidade do 
traslado de documentos do procedimento administrativo para instrução da demanda reparatória, 
não há óbice que inviabilize a juntada destes, tampouco sigilo que impeça a parte de ter acesso 

aos referidos documentos, mormente quando a ação tramita na origem sob o igual manto do sigilo 
processual. (Grifos acrescidos) 

73. Portanto, registra-se, desde logo, a legalidade da utilização de elementos trasladados de 
outras instâncias para este processo. 

I.4.  Responsabilidade de pessoas colaboradoras 

74. Um ponto que merece destaque nesta instrução é sobre a responsabilização de pessoas 
físicas e jurídicas colaboradoras com o Estado. Ocorre que a Construtora Norberto Odebrecht, uma 

das empresas integrantes do consórcio, celebrou, junto ao MPF, acordo de leniência no contexto da 
Operação Lava Jato e, mais recentemente, também com o Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União. De forma similar, pessoas físicas responsabilizadas neste processo 
também celebraram acordo de colaboração premiada. Portanto, não se pode deixar de considerar 
esses fatos na análise ora realizada. 

75. Esta Corte de Contas já reconheceu a importância dos acordos celebrados entre empresas 
infratoras e outros órgãos do Estado, a exemplo do Acórdão 483/2017-TCU-Plenário, de relatoria do 

Ministro Bruno Dantas, que sobrestou a decretação de inidoneidade de empresas colaboradoras junto 
ao MPF. Também pode-se citar o Acórdão 1.214/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 
Benjamin Zymler, que deixou de aplicar sanção de inidoneidade a uma empresa frente à utilidade e à 

eficácia das informações trazidas por elas nos processos. 
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76. Nos dois exemplos acima, o Tribunal reconheceu a importância dos acordos celebrados e 

ponderou sua utilidade na dosimetria da aplicação da sanção. Entretanto, ressalta-se que, ao menos 
naqueles momentos processuais, os processos não tinham débito como objeto. 

77. Sobre o ressarcimento, tem-se o Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário, de relatoria do 
Ministro-Substituto Augusto Sherman. Nesse caso, o Tribunal entendeu que, pelo fato de o débito ter 
caráter de ressarcimento, e não de sanção, era possível que o responsável, celebrante de colaboração 

premiada, fosse citado, ainda que seu acordo tivesse cláusula explícita sobre sua não 
responsabilização em diferentes instâncias. Dada a relevância daquele Acórdão para o tema, vale 

trazer maiores detalhes de seu Voto e Relatório. 

78. Como mencionado, a principal questão enfrentada naquele caso era sobre a possibilidade 
de citação de responsável que tinha celebrado acordo de colaboração, no qual constava cláusula 

específica que vedava o uso, em diferentes instâncias, das informações prestadas em seu desfavor. O 
Relator daquele processo elencou que a solução para a questão envolvia o equacionamento das 

seguintes questões: (i) a natureza do acordo de colaboração premiada e sua inserção no ordenamento 
jurídico nacional; (ii) o escopo dado pelo ordenamento jurídico aos acordos judiciais e suas 
repercussões em outras esferas; (iii) a existência de doutrina e jurisprudência no sentido da 

impossibilidade de extensão dos benefícios da delação premiada para a esfera civil; (iv) os objetivos 
do acordo de colaboração premiada; e (v) as competências e jurisdição do TCU. 

79. Acerca dessas questões, a primeira conclusão daquele Relator é que o instituto da 
colaboração premiada se insere integralmente na esfera do Direito Penal, sendo meio de obtenção de 
provas para a persecução penal. Em sua análise da repercussão de acordos judiciais em outras 

esferas, examinando à luz do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, conclui: 

Analisados esses aspectos, concluo não ser juridicamente possível, ou viável, ou eficaz, que 
cláusula eventualmente incluída em acordo homologado judicialmente venha a impedir que 
terceiro, a vítima por exemplo, utilize-se de quaisquer provas contra a pessoa que as produziu, no 
intuito, por exemplo, de obter reparação. 

Tal impossibilidade se dá, a meu ver, pela ausência de fundamento legal específico combinada 
com a existência de disposições de direito público inafastáveis pela vontade das partes.  

(Trecho do Voto condutor do Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário) 

80. Sobre a existência de jurisprudência e doutrina no sentido de impossibilidade de extensão 

dos benefícios da delação premiada à esfera civil, o Relator inicialmente aponta que ainda há pouco 
material sobre o assunto, mas destaca decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, nos autos da Apelação Cível 0000174-15.2004.4.01.4200/RR. Naquela decisão, aquele 

Tribunal indicou que “não se figura juridicamente possível a extensão dos benefícios da delação 
premiada aos requeridos em ação de improbidade, uma vez que se trata de benefício penal e a 

legislação não prevê qualquer extensão dos benefícios à esfera cível, como fez o julgador”. Após 
apresentação de texto doutrinário, o Relator conclui: 

O conteúdo desses parágrafos, extraídos do referido artigo, encaixam-se perfeitamente ao caso 
sob apreciação, e apoiam as ponderações que apresentei nas seções anteriores desse voto, no 
sentido de não ser juridicamente razoável estabelecer, por meio de acordo homologado na esfera 
penal, limitações ou barreiras ao exercício do direito de terceiros na esfera civil ou administrativa, 
não apenas pela ausência de fundamentação legal específica para tanto, mas também por, a toda 
aparência, contrariar significativo conjunto de disposições legais direta ou indiretamente em 
sentido contrário. 

(Trecho do Voto condutor do Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário) 

81. Quanto aos objetivos do acordo de colaboração premiada, o art. 4º da Lei 12.580/2013 

preconiza que o colaborador poderá obter os benefícios negociados em seu acordo desde que dessa 
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colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

a) a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 

b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 
organização criminosa; 

c) a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização 

criminosa; 

d) a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 

penais praticadas pela organização criminosa; e 

e) a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada; 

82. O Ministro-Substituto Augusto Sherman continuou seu Voto: 

Em seu parecer, o MPTCU ressaltou a diferença entre essas disposições e aquela constante do 
acordo de leniência, qual seja, enquanto nos acordos de colaboração premiada a reparação do 
dano não seria o objetivo principal, no acordo de leniência a reparação integral do dano é sempre 
necessária. 

Embora respeite e louve a boa argumentação apresentada, com as devidas vênias, divirjo de tal 
avaliação, conforme, aliás, já havia adiantado em minha análise preliminar quando do despacho 
por meio do qual solicitei a manifestação da unidade técnica e do MPTCU. Entendo que a 
obtenção de reparação do dano é objetivo tanto nos acordos de leniência quanto nos acordos de 
colaboração premiada, e o fato de não ser um resultado necessário para a eficácia desse último 
significa apenas que, paralelamente à reparação, existem outros objetivos também significativos 
para o processo judicial penal. Entendo, entretanto, que o sentido da lei é o de que o acordo de 
colaboração deve procurar atingir o maior número de objetivos possível, se possível todos eles, 
mas, em nenhuma hipótese, porque seria contraditório, o de o acordo estabelecer condição que 
possa impedir o atingimento de qualquer um deles. 

Mais do que apenas um mero jogo de palavras, entendo que essa diferença de posicionamento é 
essencial para o deslinde da questão sob análise. Explico.  

Vamos imaginar uma situação na qual o colaborador se comprometa a “identificar os demais 
coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas” 
(objetivo I), mas que, em contrapartida, exija que sejam dadas garantias no sentido de que suas 
informações não poderão ser utilizadas para “a prevenção de novas infrações penais decorrentes 
das atividades da organização criminosa” (objetivo III). Ou outra situação, na qual o colaborador 
se comprometa a colaborar na “recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 
infrações penais praticadas pela organização criminosa” (objetivo IV), mas exija garantias no 
sentido de que as informações prestadas não poderão ser utilizadas para a “localização de 
eventual vítima com a sua integridade física preservada” (objetivo V). 

Parece-me concordar com o estabelecimento de tais garantias seria incompatível com os objetivos 
da lei e finalidades do acordo de colaboração. Em termos de lógica interna, não me parece 
juridicamente correto interpretar a lei de forma que seja possível buscar a concretização de um de 
seus objetivos e, ao mesmo tempo, impedir a consecução de outros. 

(...) 

Desse modo, entendo inexistir fundamento, legal e lógico, para que, em contrapartida ao 
atingimento de um objetivo previsto em lei, o acordo de colaboração premiada estabeleça cláusula 
que impeça que as provas produzidas sejam utilizadas no atingimento de outros objetivos previstos 
na mesma lei. 

(Trecho do Voto condutor do Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário – grifos adicionados) 

83. Por fim, sobre as competências do TCU, o Relator explicou, fundamentadamente, que 
aquele acordo, mesmo contendo cláusula prevendo expressamente que as informações não poderiam 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

16 
 

ser utilizadas em desfavor do colaborador, “encontra limites de ordem constitucional ao impedir o 

uso de provas dele emprestadas para obtenção de reparação de dano ao erário apurado pelo Tribunal 
de Contas da União”. Vale destacar que o Acórdão 2.342/2017-TCU-Plenário, também de relatoria 

do Ministro-Substituto Augusto Sherman, segue a mesma linha de entendimento do mencionado 
Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário. 

84. A argumentação apresentada pelo Relator do Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário em seu 

Voto condutor é feita de maneira didática no sentido de que o Tribunal pode se utilizar de 
informações obtidas por meio de acordos judiciais para fins de ressarcimento do dano. Isso porque, 

tanto no caso de colaboração premiada como no caso de acordos de leniência, um dos objetivos das 
respectivas leis é a reparação do dano à pessoa ou à entidade lesada pelo responsável, o que não se 
confunde com sanção. 

85. Ademais, observa-se que, ainda que o Acórdão 1.411/2017-TCU-Plenário se refira a 
acordo de colaboração premiada, ou seja pessoa física, o art. 6º, § 3º, da Lei 12.846/2011 (Lei 

Anticorrupção – LAC) deixa claro que eventual sanção aplicada a pessoas jurídicas por atos lesivos 
não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. 

86. Fica clara, portanto, a necessária diferenciação entre (i) sanção, que pode ter sua 

dosimetria avaliada de acordo com a efetividade de colaboração, e (ii) débito, cuja reparação é 
exigência da legislação vigente. Nessa toada, é de suma importância registrar que este caso concreto, 

em exame neste processo (TC 000.168/2016-5) tem como objeto principal a apuração do débito com 
vistas à reparação de dano pelos responsáveis. 

87. Ainda assim, é de conhecimento comum que em processos de tomada de contas especial 

existe a possibilidade de aplicação de sanção pelo TCU, a exemplo de multa de até cem por cento do 
valor do dano (art. 57 da Lei 8.443/1992) e de inabilitação, de cinco a oito anos, para exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública (art. 59 da Lei 
8.443/1992). 

88. Para as sanções, o Tribunal já sinalizou em mais de um momento sobre a possibilidade de 

abrandamento, ou mesmo de não aplicação, para empresas colaboradoras (Acórdão 1.214/2018-
TCU-Plenário). Para o débito, por sua vez, não há previsão legal para que deixe de ser exigida a 

reparação. 

89. Vale observar que a Nota Técnica 1/2017 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
MPF (5ª CCR) – documento que lança o conceito de Microssistema Anticorrupção por meio do qual o 

Ministério Público Federal concebeu sua competência para firmar acordos de leniência (com pessoas 
jurídicas) na esfera da improbidade administrativa mesmo sem autorização expressa em lei nesse 

sentido – tem entendimento similar ao exposto até aqui. Cabe colacionar alguns trechos de tal 
documento a fim de corroborar o entendimento defendido nesta instrução: 

A utilidade das informações, por seu turno, relaciona-se com o potencial de otimizar as 
investigações e punições, acelerar os procedimentos a tanto necessários, conferir maior certeza às 
apurações e sanções impostas e quando possível, oferecer a reparação total do dano, ou ao menos 
promovê-la na melhor medida possível, sem outorga de quitação integral, ainda que a reparação 
seja apenas um efeito possível e colateral, não essencial da leniência. Ou seja, o objetivo 
fundamental da leniência é angariar provas e não obter ressarcimento (ao menos no momento em 
que realizado o acordo). Portanto, o pagamento em dado caso concreto, pode ser apenas um 
adiantamento de caráter parcial do ressarcimento, que não dá quitação e não é requisito do 
próprio acordo. 

(...) 

Afigura-se, deste modo, que melhor constitui e realiza o interesse público a celebração do acordo 
de leniência, presentes seus pressupostos, do que a alternativa oposta. Sob a perspectiva do direito 
administrativo sancionador, o instrumento negocial da LAC traz reflexo positivo na concretização 
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do interesse público, pois não exime a pessoa jurídica infratora da obrigação de ressarcimento 
integral do dano causado pelas condutas ilícitas, o que se considera o núcleo irrenunciável de 
tutela do interesse público (LAC, art. 16, § 3º), na matéria. A recomposição do dano não constitui 
sanção ou pena, mas obrigação legal, no campo da responsabilidade civil.  

(...) 

Mesmo com tais salvaguardas, os ônus para a pessoa jurídica celebrante não são poucos, 
conquanto compatíveis com as contrapartidas e benesses que pode receber.  

Do lado do interesse público, sobressai o potencial desestabilizador que a técnica especial de 
investigação engendrada pela leniência pode provocar nas estruturas do vínculo associativo que 
envolve as pessoas físicas e jurídicas infratoras, relação esta que dificilmente seria afetada sem o 
instituto legal, possibilitando o descortinamento de todos os envolvidos nos ilícitos, assim como a 
obtenção de material probatório útil e consistente para, através do devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, propiciar a punição devida, incluindo o efetivo e integral 
ressarcimento ao erário. 

(...) 

A reparação integral do dano, por sua vez, tem status constitucional e não configura, de fato, 
espécie de sanção. Consiste, antes e essencialmente, em obrigação ex lege: a de restituição de uma 
situação ao estado anterior ao do dano causado a outrem, inclusive ao erário. Assim, não é 
passível de dispensa automática e imediata nem de isenção, em sede de acordo de leniência. 
Deduz-se que por sua natureza, em contrapartida às finalidades precípuas do instituto premial, a 
reparação dos danos ao erário não tem que fazer parte do objeto essencial de acordo de leniência, 
mas pode nele ser incluída, sobretudo para ser antecipada a restituição da parte incontroversa ou 
de parcela passível de liquidação adiantada. 

(...) 

Outra implicação prática concreta da aplicação do paradigma da consensualidade e da ampla 
disseminação de seus reflexos no microssistema anticorrupção relacio na-se com o completo 
adimplemento das sanções aplicadas à pessoa jurídica com base no acordo efetivado, bem como 
do integral ressarcimento do dano, a que se refere o art. 12, incs. I, II e III, da LIA. 

(Nota Técnica 1/2017 da 5ª CCR, disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf - 
acessado em 15/6/2018 - grifos adicionados) 

90. Portanto, fica clara a posição do MPF, expressa na Nota Técnica da 5ª CCR, de que, 

ainda que o colaborador obtenha algum tipo de benefício na dosimetria de sua sanção, as provas 
podem ser utilizadas para que seja obtido o devido ressarcimento da entidade lesada, cuja última 
instância de decisão na esfera administrativa, quando se trata de recursos da União, é esta Corte de 

Contas, por força do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c o art. 71, inciso II. 

91. Não obstante, durante a instrução do presente processo, sobreveio a informação de que a 

13ª Vara Federal de Curitiba/PR aditou decisões concernentes ao compartilhamento de provas com 
diversos órgãos e entidades federais, conforme informado no Despacho do Ministro Bruno Dantas, de 
13/6/2018, no âmbito do TC 016.991/2015-0. A referida decisão foi encaminhada em anexo à 

comunicação do MPF com este Tribunal, da qual se colaciona o seguinte trecho: 

No ofício 10325/2017-PRPR/FT, em resposta àquele ofício deste Tribunal, destacamos a 
importância central que as colaborações e leniências desempenham nas investigações da 
Operação Lava Jato bem como o cuidado que é tomado para que os acordos atendam plenamente 
ao interesse público, sendo justificados pelo potencial investigatório ou probatório aliado à 
antecipação parcial do ressarcimento, à implantação de regras de compliance e outros fatores 
vantajosos. 

Sublinhamos ainda, naquela oportunidade, a necessidade de se manter um ambiente favorável à 
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colaboração por meio de respeito à regra de que o indivíduo ou empresa colaboradora deve 
receber do Estado um benefício, sendo colocada em situação mais favorável do que estaria se não 
colaborasse. 

Cientes de que a implementação dessa regra se torna complexa quando existem vários órgãos 
públicos que podem atuar sobre um mesmo fato, pontuamos que, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a busca por uma uniformidade de atuação nesse ponto recebeu especial atenção da 
respectiva Câmara de Combate à Corrupção, que elaborou estudo técnico e nota técnica sobre o 
assunto. 

O estudo foi lastreado em diversas premissas que, dentre outros aspectos, englobaram a 
necessidade de cooperação interinstitucional para se conferir tratamento transversal ao instituto, 
com base no já mencionado princípio de que o acordo deve beneficiar o colaborador quando se 
compara sua situação com aquela em que estaria caso não tivesse optado pelo acordo, conferindo, 
ao mesmo tempo, certo grau de previsibilidade das consequências jurídicas gravosas para o 
colaborador/leniente. 

Com base nessas premissas, foram apresentadas seis ordens de proteção cabíveis aos 
colaboradores/lenientes: benefício de ordem na cobrança do ressarcimento, insubsistência dos 
requisitos para constrições patrimoniais, inaplicabilidade de sanções com base nas provas 
derivadas da leniência, suspensão da inidoneidade, limitações subjetivas no uso válido das provas 
e proteção contra retaliações. 

Demos ênfase, naquela oportunidade, à posição ministerial de que a validade do uso da prova 
decorrente de acordos de leniência/colaboração é limitada intrínseca e subjetivamente, não 
podendo se dar contra os próprios colaboradores para produzir punições para além daquelas 
pactuadas no acordo, inclusive quando compartilhada com outros órgãos estatais, como esse 
TCU. (...) 

(Ofício 5140/2018 – PRPR/FT – grifos adicionados) 

92. Primeiramente, observa-se que a manifestação da Força Tarefa do MPF/PR fez referência 
expressa à nota técnica da 5ª CCR, já mencionada nesta instrução, a qual claramente diferencia 

débito de sanção e indica que um dos objetivos desejáveis da celebração dos acordos, seja de 
colaboração ou de leniência, é obter o ressarcimento do dano, inclusive por meio de provas obtidas 

nos acordos. 

93. Ainda, é ressaltado que os valores obtidos judicialmente por meio dos respectivos acordos 
no caso concreto foram a título de “antecipação parcial do ressarcimento” (grifo acrescentado). 

Portanto, caso os valores apurados neste processo sejam maiores do que aqueles, ainda há valores 
para serem restituídos. Registra-se que não há bis in idem caso ocorra condenação do responsável ao 

ressarcir o erário em diferentes esferas, uma vez que a parte pode demonstrar a uma das instâncias a 
quitação do débito já efetuada em à outra (cf. Acórdãos 1.000/2015, 2.059/2015 e 344/2015, todos do 
Plenário). 

94. Por fim, novamente, aquele Parquet reitera sua posição de ser contra a utilização de 
provas para “produzir punições além daquelas pactuadas no acordo”. Ou seja, não foram feitas 

ressalvas quanto às ações de ressarcimento. 

Sobre a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, destacam-se os seguintes trechos: 

A inaplicabilidade de sanções diretas ou indiretas aos colaboradores ou lenientes com base em 
provas e elementos probatórios colhidos ou ratificados em processos de colaboração é medida que 
tende a amplificar a eficácia dos acordos. 

O acordo envolve obrigações bilaterais entre as partes e garantias, tanto durante as tratativas, 
quanto na fase posterior à homologação judicial. Se, de um lado, o colaborador reconhece a sua 
culpa e participa da colheita e produção de provas, do outro, o órgão de persecução não só 
oferece benefícios como deve garanti-los. 
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De todo modo, a questão é relativamente complexa tendo em vista a autonomia entre as esferas 
criminal, civil e administrativa, a vinculação subjetiva dos acordos e a inexistência de um 
posicionamento assente na jurisprudência das Cortes superiores.  

(...) 

Apesar do compartilhamento de provas para a utilização na esfera cível e administrativa ser 
imperativa, já que atende ao interesse público, faz-se necessário proteger o colaborador ou a 
empresa leniente contra sanções excessivas de outros órgãos públicos, sob pena de assim não 
fazendo desestimular a própria celebração desses acordos e prejudicar o seu propósito principal 
que é de obter provas em processos criminais. 

Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as referidas 
decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos informativos e provas 
cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por este Juízo contra pessoas que celebraram 
acordo de colaboração com o Ministério Público no âmbito da assim denominada Operação 
Lavajato, bem como contra empresas que celebraram acordo de leniência.  

Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade, ficará ela sujeita 
à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de novo requerimento.  

Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa, poderá este Juízo ser 
especificamente provocado para decidir a respeito da manutenção da autorização ou não. 

(Despacho/Decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, de 2/4/2018, no âmbito da Petição 
5054741-77/2015.4.04.7000/PR – grifos adicionados) 

95. Portanto, a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, acolhendo o pedido do MPF/PR, veda a 
utilização de elementos informativos e provas cujo compartilhamento foi autorizado anteriormente, a 

fim de proteger o colaborador ou a empresa contra “sanções excessivas de outros órgãos públicos”. 
Ou seja, a decisão também não trata explicitamente do ressarcimento do dano, sem adentrar na 
caracterização do que seria excessivo ou não para fins de sanção. 

96. Outrossim, vale destacar que em diferentes denúncias feitas pelo MPF no contexto da 
Operação Lava Jato fica expresso que os processos não tratam de sobrepreço, a exemplo da denúncia 
à peça 44: 

Registra-se que não é objeto desta ação o sobrepreço ocorrido em cada licitação e nos respectivos 
contratos celebrados pelas empreiteiras cartelizadas, derivados da frustração da licitude de 
diversos procedimentos licitatórios da empresa em razão da atuação do cartel em conluio com 
PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e outros empregados da 
PETROBRAS. Ou seja, o sobrepreço decorrente da formação do cartel e de benefícios concedidos 
às empresas cartelizadas nos procedimentos licitatórios será objeto de ações de improbidade 
específicas para cada licitação ou contrato (art. 10, V e VIII, da Lei 8.429/92), limitando-se esta 
ação ao recebimento de vantagens indevidas por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, 
PEDRO BARUSCO e CELSO ARARIPE, pagas pelas empresas rés. 

(Peça 44, p. 6) 

97. Assim, entende-se que, no contexto das ações judiciais, ainda não houve um detalhamento 
do débito a ser ressarcido. 

98. Em 18/6/2018, também, foi emitida a nota técnica 2/2018 pela 5ª CCR, disponível em 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/Nota%20Tecnica%202_2018.pdf 
(acesso em 19/6/2018). Trata-se de nota técnica para “esclarecer e corroborar os fundamentos da 

recente decisão judicial proferida em 13.06.2018, (...), atinente à utilização de provas decorrentes de 
celebração de acordos no âmbito da Operação Lava Jato, compartilhada com órgãos de controle”. 
Ao longo dessa nota, a 5ª CCR discorre sobre a inviabilidade de se utilizarem elementos obtidos em 

processos judiciais para fins de sanção, sem fazer qualquer menção sobre o ressarcimento: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-tecnicas/docs/Nota%20Tecnica%202_2018.pdf
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A ressalva da utilização da prova contra os colaboradores eleva -se como medida de 
fortalecimento do instituto da colaboração premiada. O interesse público, de um lado, exige o 
compartilhamento das provas para as esferas civil e administrativa. De outro lado, o instituto 
exige proteção da situação de colaboradores contra sanções excessivas de outros órgãos públicos, 
e proteção de seu “propósito principal”, que se afigura como forma de “obter provas em 
processos criminais”. Referidas proteções asseguram incentivo real para que as colaborações 
alcancem o fim público por elas colimado. 

(...) 

Como bem assinala o normativo, as provas não poderão ser utilizadas contra os próprios 
colaboradores para produzir punições além daquelas pactuadas no acordo. Considera-se uma 
limitação intrínseca e subjetiva de validade do uso da prova.  

(trechos da Nota Técnica 2/2018 – 5ª CCR – grifo adicionado) 

99. Ou seja, conjugando-se o entendimento de (i) que as provas não poderão ser utilizadas 
contra os próprios colaboradores para produzir punições além daquelas pactuadas no acordo e (ii) 

que a reparação integral do dano não configura espécie de sanção; entende-se que não há 
impossibilidade de que as provas sejam utilizadas para fins de reparação do dano, ainda que contra 
os próprios colaboradores. 

100. Por fim, vale registrar que, mesmo que a empresa colaboradora deva, de fato, ficar em 
situação melhor do que aquela não-colaboradora, ainda assim ela deve ressarcir o dano causado. 

Primeiro, porque não se trata de penalidade, mas de mera devolução do produto do ilícito. Segundo, 
porque ela também não pode ficar em situação melhor do que a empresa que não foi contraventora. 
Em uma “hierarquia de situações”, entende-se que a melhor situação deve ficar com a empresa “não 

contraventora”, seguida pela “contraventora colaboradora” e, por fim, pela empresa “contraventora 
não-colaboradora”. Caso se inviabilize o ressarcimento pela empresa “contraventora-colaboradora”, 

estar-se-ia sinalizando que a contravenção, em alguma escala, compensa. A busca por esse equilíbrio 
também pode ser embasada matematicamente, como explicitado no artigo: “Eficiência, atratividade e 
dissuasão de acordos de leniência e combate à corrupção: o caso da Operação Lava Jato” 

(https://goo.gl/VALgMF, acesso em 11/7/2018). 

101. De conhecimento da decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e do exposto nestas 

considerações iniciais, entende-se que não há óbice de, neste momento, prosseguir-se com o processo 
de responsabilização de pessoas físicas colaboradoras ou pessoas jurídicas lenientes para fins de 
ressarcimento do dano ao erário. Por sua vez, para os não-colaboradores, pessoa física ou jurídica, 

além do ressarcimento, deve ser aplicada, por exemplo, a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, a qual 
tem caráter sancionatório, e não de ressarcimento. 

102. Também pode ser considerado para as empresas colaboradoras, por exemplo, o benefício 
de ordem para o ressarcimento, como aventado pelo MPF em sua comunicação. Dessa forma, 
claramente, a pessoa colaboradora estaria em uma situação melhor do que a não-colaboradora, o que 

é um dos fundamentos da nota técnica da 5ª CCR. Aliás, vale aqui anotar que esta Unidade Técnica 
recentemente propôs metodologia mais robusta – embasada em fundamentos jurídicos e econômicos – 

para regrar o tratamento diferenciado em conformidade com os três tipos de empresa ao alcance das 
competências desta Corte: i) contraventora-colaboradora junto ao TCU; ii) contraventora-
colaboradora noutras instâncias, e; iii) contraventora não colaboradora (TC 009.491/2018-0, 

TC 009.498/2018-4, TC 009.504/2018-4 – todos processos sigilosos). 

103. Ato contínuo, da forma aventada nesta instrução, estar-se-ia em consonância com a 

mencionada Decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, bem como com os fundamentos técnicos da 
colaboração, na qual busca-se o ressarcimento aos entes lesados, mas, ao mesmo tempo, coloca-se o 
colaborador em uma situação mais benéfica do que aquela que estaria caso não optasse pela 

colaboração. 

https://goo.gl/VALgMF
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104. Não é demais ressaltar que, no que tange à face objetiva desta TCE, a quantificação do 

dano já havia sido efetuada pela unidade técnica antes do compartilhamento das provas, conforme 
relatório de fiscalização à peça 123 do TC 004.040/2011-2, datado de 28/10/2015. Naquela ocasião, 

ao analisar aproximadamente R$ 2,372 bilhões a valores históricos dos contratos (aproximadamente 
43,12% do total dos contratos – R$ 5,5 bilhões), encontrou-se um sobrepreço de R$ 1,073 bilhão 
(valores históricos). Ato contínuo, ao ampliar a amostra e utilizar-se de notas fiscais compartilhadas, 

a amostra aumentou para aproximadamente 55% dos contratos e o sobrepreço aumentou para 
R$ 1,364 bilhão (valores históricos). 

105. Além disso, as referidas notas fiscais poderiam ter sido obtidas diretamente com a Receita 
Federal do Brasil pela aplicação do art. 198 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Diz-se 
isso não para desvalorizar o compartilhamento autorizado pelo juízo – muito pelo contrário, pois ele 

permitiu um incremento significativo do processo e evitou a necessidade de esforços adicionais para 
se obter os documentos junto à RFB –, mas apenas para esclarecer que o Tribunal poderia conseguir 

esses elementos por outros meios, ainda que de maneira mais custosa. 

106. Ante o exposto, não se vislumbra óbice na condenação em débito de pessoas físicas ou 
jurídicas colaboradoras, haja vista que tal decisão de mérito não tem caráter sancionatório, mas sim 

de ressarcimento. 

107. Ademais, vale registrar que a citação dos responsáveis, neste caso concreto, foi anterior à 

Decisão do Juízo da 13ª Vara Federal em Curitiba/PR. 

II.  Responsável Consórcio Rnest-Conest, formado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. e 
pela Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial 

108. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, o Consórcio Rnest-Conest (CNPJ 
11.045.775/0001-08) e suas empresas integrantes, Odebrecht Plantas Industriais e Participações 

(CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A. (CNPJ 14.310.577/0001-04) e Construtora 
Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82) foram citadas por praticarem preços acima dos de 
mercado, agirem em conluio e pagarem vantagens indevidas a agentes públicos para que atuassem, de 

forma omissiva ou comissiva, garantindo a realização dos certames por meio de licitação na 
modalidade Convite e o envio de convites às empresas do grupo cartelizado previamente definidas em 

listas entregues aos gestores corrompidos, para maximização indevida de sua lucratividade por meio 
de condutas delitivas que resultaram na formalização do Contrato 08000053456.09.2 (UDA-Rnest) e 
do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, com 

infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 
11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

109. Os responsáveis tomaram ciência dos ofícios que lhes foram encaminhados (peças 115, 
130, 116, 120, 119 e 121), conforme documentos constantes, respectivamente, das peças 136, 152, 
135, 145, 161 e 156, tendo apresentado suas alegações de defesa conjuntamente (peça 204). 

110. Vale destacar que não foi encaminhado ofício de citação à empresa Odebrecht Plantas 
Industriais e Participações (CNPJ 09.334.075/0001-83) pois houve baixa no seu registro ao ser 

incorporada à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82), conforme 
documentação à peça 105 dos autos. Também é importante registrar que a empresa OAS S.A., 
integrante do consórcio, se encontra em recuperação judicial (cf. peça 155, p. 1). 

111. Considerando a extensão da peça de alegações de defesa apresentada pelo consórcio 
responsabilizado neste processo, a análise será dividida em seções definidas por tópicos específicos, 

nas quais será apresentado o resumo das alegações de defesa referente àquele tópico e, logo em 
seguida, a respectiva análise. 
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II.1.  Considerações iniciais (peça 204, p. 1-13) 

II.1.1.  Resumo das considerações iniciais 

112. Inicialmente, o consórcio apresenta um breve histórico do processo desde o início da 

fiscalização no ano de 2010 (TC 009.830/2010-3). Sobre o Acórdão 2.960/2015-TCU-Plenário, em 
síntese, a defesa faz os seguintes apontamentos: (i) tornou sem efeitos as oitivas determinadas pelos 
Acórdãos 3.362/2010, 1.319/2011 e 1.784/2011, todos do Plenário; (ii) entendeu desnecessário o 

contraditório antes da instauração deste processo de tomada de contas especial; e (iii) instaurou o 
presente processo (cf. peça 204, p. 7). 

113. Ao fim do resumo, defende que os referenciais utilizados pela unidade técnica não 
refletiriam integralmente os preços de mercado de uma obra industrial no setor de óleo e gás, uma vez 
que, em sua visão, teria um escopo mais complexo do que as obras comuns de engenharia. 

114. Explica que, a fim de comprovar que não haveria superfaturamento, as alegações de 
defesa, segundo consórcio, compreendem: (i) referenciais de preços que seriam compatíveis com os 

preços de mercado; (ii) custos unitários reais com mão de obra; e (iii) apresentação do valor total 
recebido da Petrobras relativo à mão de obra e o valor total despendido pelo consórcio. 

115. Além dos resumos do histórico e das alegações de defesa, o consórcio explica que teria 

realizado aprimoramentos nos mecanismos internos de controle de integridade, com vistas a adotar 
“medidas práticas e efetivas para sanar quaisquer inconformidades não aderentes ao princípio da 

legalidade e à boa governança corporativa” (peça 204, p. 11). 

116. Nesse sentido, a Construtora Norberto Odebrecht teria noticiado à imprensa a 
constituição de Conselho de Administração e de Conselho de Conformidade. De forma similar, o 

Grupo OAS teria implementado programa de compliance. 

II.1.2.  Análise das considerações iniciais 

117. As considerações iniciais da empresa, em sua maior parte, não tratam em detalhes do 
mérito das irregularidades pelas quais o consórcio e suas empresas integrantes são responsabilizados 
neste processo. Nesse sentido, entende-se que não há elementos concretos a serem analisados neste 

tópico, considerando que maior detalhamento será apresentado nas seções seguintes. 

118. Não obstante, cabe fazer observações acerca de alguns argumentos lançados pelo 

consórcio. 

119. Inicialmente, vale destacar que, para os itens os quais foram considerados os referenciais 
da Administração, a unidade técnica considerou apenas os custos unitários dos insumos, de forma que 

foram mantidos quantitativos e especificidades definidos pelo consórcio no DFP. Ou seja, elementos 
que foram definidos explicitamente pelo consórcio para abarcar as peculiaridades das obras no que 

tange a serviços diferenciados ou mesmo quantitativos não foram objeto de análise por parte da 
unidade técnica do TCU e, consequentemente, não contribuíram para o superfaturamento apontado. 
Isso porque apenas os custos de insumos, subempreiteiros e itens de mão de obra foram questionados 

pelo Tribunal, além da aplicação de BDI diferenciado para itens de mero fornecimento. Para fins de 
comparação de preços, aplicou-se o BDI contratual, exceto para os itens de fornecimento, nos quais 

incidiu BDI diferenciado, conforme será detalhado nesta instrução. 

120. Também deve ser ressaltado que o princípio da ampla defesa foi respeitado pelo Acórdão 
2.960/2015-TCU-Plenário. A decisão que determina a instauração de tomada de contas especial tem 

natureza preliminar, sem caráter punitivo, inexistindo, portanto, obrigação legal para que o TCU 
ofereça contraditório prévio, a exemplo das manifestações desta Corte na Decisão 970/2001 e nos 

Acórdãos 161/2010, 1.464/2013, 696/2014, 2.423/2015, todos do Plenário. 

121. Quanto aos itens de mérito constantes das considerações iniciais, suas respectivas 
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análises serão realizadas em tópicos específicos. Isso porque esses itens são detalhados ao longo das 

alegações de defesa apresentadas pelo consórcio. Portanto, esses argumentos serão analisados em 
maiores detalhes em seções posteriores desta instrução. 

122. Adicionalmente, cabe destacar que o fato de a empresa ter aprimorado seus mecanismos 
internos de controle e integridade não tem relação com o objeto do presente processo – quantificação 
e responsabilização do dano ao erário devido a superfaturamento nos contratos da UDA e da UHDT 

da Refinaria Abreu e Lima –, e, portanto, é indiferente à responsabilização das pessoas jurídicas ou à 
quantificação do débito. 

123. Em todo o caso, cabe aduzir que, enquanto à unidade técnica cumpre de fato adotar 
referências que espelhem os preços de mercado, ao consórcio resta a intricada missão de comprovar 
que um cartel hard core executou uma obra bilionária também a preços de mercado. Diz-se 

“intricada” porque tal fato iria na contramão de tudo o que se conhece sobre os efeitos de um cartel 
dessa envergadura. 

124. Ante o exposto, não são acolhidas as alegações de defesa do consórcio constantes das 
considerações iniciais do documento apresentado (peça 204, p. 1-13). 

II.2.   Considerações iniciais sobre o mérito (peça 204, p. 13-18) 

II.2.1.  Resumo das considerações iniciais sobre o mérito 

125. Inicialmente, o consócio explana que, para elaborar o orçamento de uma obra pública, 

seria necessário analisar, entre outros fatores, os seguintes itens: (i) condições de contratação; (ii) 
especificações dos serviços técnicos; (iii) estudos realizados e disponibilizados na licitação; (iv) 
levantamentos preliminares; e (v) condições locais de execução. Alega que, no caso em tela, os 

empreendimentos seriam de alta complexidade e vulto, e não refletiriam custos de tabelas 
referenciais. 

126. Nesse sentido, lista uma série de aspectos que, na sua visão, seriam comuns às obras da 
UDA e da UHDT e, ao mesmo tempo, diferenciá-las-iam de empreendimentos de obras convencionais 
(peça 204, p. 13-14). Em síntese, os principais argumentos apresentados são: exigência de normas 

técnicas específicas, exigências de materiais específicos para o setor, exigências de serviços 
específicos, execuções de engenharia não convencionais, prazos reduzidos, complexidade logística e 

mão de obra específica. 

127. Explica que, por consequência, o contratado para tais empreendimentos deveria reunir 
características importantes, como estrutura organizacional para gerenciar empreendimentos de 

grande porte, capacidade de alavancar grandes volumes financeiros com brevidade, disponibilidade 
de equipe técnica e capacidade de gerenciar rede de fornecedores e parceiros. 

128. Alega que os referenciais utilizados pela unidade técnica não levariam em conta 
especificidades dos empreendimentos, como grau de maturidade do projeto analisado, características 
e complexidades da obra, qualidade dos dados disponibilizados aos licitantes, requisitos contratuais, 

e conjuntura do mercado. 

129. Em relação à ordem de grandeza do débito imputado às pessoas jurídicas, argumenta que 

os orçamentos utilizados pela unidade técnica do TCU como paradigma seriam considerados 
inexequíveis pela Petrobras caso tivessem sido ofertados nos respectivos processos licitatórios, uma 
vez que estariam abaixo do limite inferior de 15% abaixo da estimativa da Petrobras. 

130. Explana que as contratações dos empreendimentos são do tipo empreitada por preço 
global, e não por preços unitários. Sobre a utilização do demonstrativo de formação de preços (DFP), 

apresenta o seguinte argumento: 

Como é de conhecimento do TCU, para fins de pagamento não se utiliza o DFP, mas sim os 
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valores e percentuais relativos da obra, estabelecidos na Planilha de Preços, anexa aos contratos, 
em conjunto com os critérios de medição e Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também 
estabelecidos no instrumento contratual. 

Desta forma, a análise realizada pela unidade técnica (que se limitou a uma simples comparação 
de custos unitários no DFP com paradigmas de sistemas referenciais ou referências isoladas de 
custos unitários), desconsiderou aspectos relevantes, a saber: (i) os contratos não são por custos 
unitários e sim por preço global; (ii) os custos unitários indicados nos DFPs são resultados de 
composições de diversos custos; (iii) o formato padronizado e engessado do DFP leva a uma 
simplificação da apresentação das composições dos custos envolvidos na definição do orçamento; 
e (iv) documentos contratuais necessários para a compreensão dos serviços que compõem os itens 
indicados no DFP não foram analisados pelo TCU. 

(peça 204, p. 15-16) 

131. Conclui que, apesar de, no seu entendimento, os valores globais do contrato estarem em 
consonância com os de mercado, a análise individualizada dos DFPs não retrataria com fidelidade o 

orçamento da obra, uma vez que a formação de preço seria feita dentro de parâmetros previamente 
definidos pela Petrobras. 

132. De forma a corroborar seu entendimento, apresenta trecho do Voto condutor do Acórdão 

621/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rego, no qual é destacado que “em virtude 
de tal modelo, ao ofertar seus preços, os empreiteiros não indicam os serviços que estão sendo 

precificados, nem apresentam quaisquer composições e/ou memórias justificativas que minudenciem a 
forma como os preços propostos foram constituídos” (apud peça 204, p. 16). Complementa indicando 
trecho de instrução da unidade técnica do TCU colacionada no Relatório do Acórdão 621/2015-TCU-

Plenário: “a falta de detalhamento do DFP prejudica a análise do preço contratado” (apud peça 204, 
p. 16). 

133. Sintetiza o seu entendimento explicando que o DFP seria “meramente formulário padrão 
simplificado da Petrobras para decomposição deste preço global” (peça 204, p. 17). Assim, conclui 
que alguns custos unitários sugeridos pela unidade técnica não refletiriam os serviços efetivamente 

executados e, por esse motivo, o presente estudo (item não digitalizável junto à peça 204) foi 
elaborado. Registra, por fim, que, nos estudos apresentados pela defesa, eventuais variações de 

preços, tanto para maior, como para menor, em relação aos valores dos DFPs não resultariam de 
reconhecimento de erros pelo consórcio, mas da aplicação do que considera como critérios da 
auditoria que, de acordo com o consórcio, teriam sido preservados na defesa apresentada. 

II.2.2.  Análise das considerações iniciais sobre o mérito 

134. Acerca de eventuais aspectos da UDA e da UHDT que, segundo o consórcio, poderiam 

onerar os empreendimentos frente a referenciais utilizados pela unidade técnica do TCU, observa-se 
que, até esse ponto da defesa, não foram apresentados elementos probatórios referentes ao caso 
concreto, ou mesmo explicações ou quantificações que relacionassem de forma quantitativa os 

argumentos apresentados com eventuais onerações ao empreendimento. Consequentemente, o 
argumento não é acolhido. 

135. Inclusive, vale ressaltar que os empreendimentos em tela também têm características que 
poderiam desonerar seus custos frente os referenciais, como efeito cotação, efeito barganha, efeito 
administração pública e efeito embalagem, observados precipuamente em obras de grande vulto 

financiadas por recursos públicos, conforme entendimento externado por este Tribunal por meio dos 
Acórdãos 56/2013 e 2.984/2013, ambos do Plenário. 

136. Ainda sobre os efeitos mencionados acima, a literatura especializada indica que o efeito 
barganha apresenta um desconto adicional médio da ordem de 10% e, associado ao efeito cotação, há 
uma economia de aproximadamente 15% sobre o custo global da obra orçada pelo Sinapi [SILVA 
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FILHO et al. Efeito Barganha e Cotação: Fenômenos que Permitem a Ocorrência de 

Superfaturamento com Preços Inferiores às Referências Oficiais. In: XIII SINAOP – SIMPÓSIO 
NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. Porto Alegre, 2010]. 

137. Em diferentes pontos da seção ora em análise, o consórcio alega que deveria ser 
considerada a conjuntura do mercado. Contudo, conforme já explicado na contextualização destes 
empreendimentos, há provas de que houve fraude à licitação e atuação de cartel. Logo, a conjuntura a 

ser sopesada é a de um mercado cartelizado. Nesse sentido, a bem da verdade, o sobrepreço (e 
consequente superfaturamento) são, por definição, coerentes com essa conjuntura. Isso porque, 

conforme melhor detalhado na contextualização inicial feita neste exame técnico, a teoria econômica 
demonstra que a atuação de cartel leva a preços acima daqueles considerados de mercado. 

138. Sobre os referenciais utilizados, a jurisprudência desta Corte de Contas é clara no sentido 

de que a unidade técnica deve utilizá-los como balizadores de preços, sendo que ilações em contrário 
têm ônus de quem as apresenta (Acórdão 1.891/2008, 1.789/2011, 3.061/2011, 1.918/2013, todos do 

Plenário, entre outros). Prioriza-se o uso do Sinapi e do Sicro, utilizando-se, subsidiariamente, outros 
referenciais quando necessário, inclusive pesquisas de preços, mantendo-se sempre a compatibilidade 
entre as especificações comparadas. Cabe relembrar que os referenciais, em regra, são aferidos para 

regiões e períodos de tempo determinados. Nesse diapasão, caso eventualmente os empreendimentos 
em tela tenham especificidades que impliquem aumento de seus custos, esse aumento usualmente é 

refletido também nos referenciais da Administração, já que estes são aferidos para a localidade e 
para o período da obra. 

139. Ademais, para os itens do DFP que não puderam ser aferidos por meio de comparação 

com referenciais da Administração, foram utilizadas notas fiscais relacionadas ao empreendimento, 
compartilhadas pela Justiça Federal, para aferir os custos de itens específicos. Para esses itens, a 

priori, há aderência entre o custo da construtora e o valor de referencial, uma vez que esse teria sido 
o valor pago pela contratada. 

140. Registra-se, novamente, que, neste processo, avaliaram-se os preços (custos adicionados 

de BDI) dos itens constantes do DFP, não sendo avaliados os quantitativos indicados no DFP. 

141. Em relação às alegações sobre as características do consórcio contratado, frisa-se que a 

análise de preços não entra nesse mérito. O que se analisa é a aderência entre os preços indicados no 
DFP e os preços de mercado. 

142. Por sua vez, sobre as alegações referentes ao grau de maturidade do projeto no momento 

do processo licitatório e à complexidade da obra, não foram apresentados elementos que justificassem 
circunstanciadamente e quantitativamente os alegados efeitos nos preços. Ainda, eventuais 

necessidades de alterações de projeto, por modificações de escopo, poderiam ter sido tratadas por 
meio de aditivos contratuais, como de fato, ao menos em tese, foram, haja vista os mais de 45 aditivos 
firmados, se considerados os dois contratos sob análise. 

143. O argumento sobre a alegada inexequibilidade do orçamento paradigma considerado pelo 
TCU também não é acolhido. Para os empreendimentos em tela, não foram feitas análises tão 

minuciosas dos orçamentos referenciais elaborados pela Petrobras quanto se tem feito para o DFP do 
consórcio contratado. Com efeito, não é possível que esta unidade afirme que aqueles preços são 
adequados para serem utilizados como referenciais, até porque altos gestores da Petrobras também 

estavam comprometidos com a eficiência do cartel e poderiam afetar os valores estimativa da estatal, 
o que inclusive já restou evidenciado em outro contrato da mesma refinaria (https://goo.gl/MzSvmR, 

visitado em 17/7/2018). 

144. Corroborando a problemática acima aventada, para a amostra analisada neste processo, 
identificaram-se indícios de que também o orçamento elaborado pela empresa estatal poderia estar 

acima do paradigma utilizado (cf. peça 88, p. 30-33). Inclusive, no Voto condutor do Acórdão 

https://goo.gl/MzSvmR
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2.109/2016-TCU-Plenário, o Relator não afastou a possibilidade de haver futura responsabilização 

dos funcionários da área de estimativa de custos da Petrobras caso a unidade técnica reúna novos 
elementos de convicção ou que o exame dos termos aditivos a ser realizada em processo apartado 

demonstre falhas na atuação desses profissionais. 

145. Acerca da alegação de que a contratação seria por preço global e não por custos 
unitários, o argumento também não é acolhido. Cabe colacionar o item 9.6 do Acórdão 1.595/2006-

TCU-Plenário: “alertar à Petrobras que, mesmo nos casos de contratação por preço global (Lump 
Sum), impõe-se à estatal a adoção de providências com vistas à adequação dos valores unitários 

quando se revelarem incompatíveis com os preços de mercado”. Ou seja, mesmo que a contratação 
seja por preço global, os preços unitários devem ser aderentes ao mercado, os quais são, em regra, 
aferidos por meio de referenciais da Administração (cabendo comprovação contrária). 

146. Ainda assim, a quantificação de superfaturamento de contratos realizada pela unidade 
técnica desta Corte é apurada de forma global. Considera-se a compensação de itens com preços 

acima e abaixo do referencial, a exemplo dos Acórdãos 2.482/2008, 2.540/2008, 1.887/2010 e 
2.279/2011, todos do Plenário. 

147. Em relação ao pagamento, o qual o consórcio ressalta que é feito com base na medição e 

na estrutura analítica de projeto e não no DFP, eventuais irregularidades decorrentes de medições e 
pagamentos não foram utilizadas como balizadoras para o débito imputado ao consórcio, sendo 

irrelevante na presente análise. Inclusive, por se tratar de um contrato obtido em um ambiente não-
concorrencial (cartelizado), não há estímulos para que a construtora reduza seus custos apresentados 
e aumente sua eficiência. Assim, pode-se dizer que a restrição da análise aos custos unitários e a 

ausência de exames dos quantitativos torna a quantificação do débito conservadora. 

148. Passa-se à análise da alegação de que o DFP seria “meramente formulário padrão 

simplificado da Petrobras para decomposição deste preço global” (cf. peça 204, p. 17). Em síntese, a 
empresa explica que o DFP não refletiria o orçamento, uma vez que seria formulário simplificado 
padronizado pela Petrobras e que seus custos unitários seriam definidos pela composição de outros 

custos unitários. 

149. Contudo, o consórcio deveria utilizar o DFP para apresentar a composição dos preços 

contratuais. Para isso, poderia incluir itens os quais não seriam padronizados pela Petrobras e 
especificá-los adequadamente. Nesse sentido, caso o DFP não reflita o custo global da obra por falta 
de detalhamento adequado e suficiente, o fato é atribuído ao próprio consórcio. 

150. O trecho de instrução da unidade técnica colacionada pelo defendente, inclusive, 
evidencia que há falta de detalhamento do DFP, o que dificulta a análise de preços. No entanto, trata-

se de uma dificuldade, não de uma impossibilidade. Exemplifica-se com o caso concreto, no qual 
foram analisados os custos unitários dos itens do DFP, mas não os seus quantitativos. Considerando 
essa dificuldade, é possível que a quantificação do dano seja subestimada, mas, mesmo diante desse 

empecilho, foi feito um exame referente aos preços unitários. 

151. Sobre o trecho do Voto condutor do Acórdão 621/2015-TCU-Plenário, o qual ressalta que 

o modelo do DFP não detalha os serviços precificados, reitera-se, novamente, que justamente por esta 
razão, analisou-se os preços unitários dos insumos discriminados e não as quantidades. Frisa-se que, 
do ponto de vista da contabilidade de custos, os serviços nada mais são que um conjunto de atividades 

que utilizam materiais, equipamentos e mão de obra. Ainda, de forma meramente ilustrativa, vale 
destacar que, no mesmo Acórdão, o Tribunal determinou à Petrobras que exigisse das licitantes a 

fundamentação técnica ou memória de cálculo dos preços ofertados por meio de informações 
detalhadas no DFP (item 9.1.3). 

152. Por fim, o consórcio explica que os custos unitários utilizados pela unidade técnica não 

refletiriam os serviços efetivamente executados e, por esse motivo, elaborou o estudo apresentado em 
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suas alegações de defesa, no qual apresenta o que considera critérios adequados para a análise de 

preços do empreendimento. Ainda, ressalta que eventuais variações de preços em relação do DFP não 
resultam de reconhecimento de erros pelo consórcio, mas apenas de aplicação de critérios de 

auditoria. 

153. Sobre essa conclusão, observa-se que o consórcio, ao discordar dos critérios utilizados 
pela unidade técnica, buscou elaborar estudos que apresentassem os critérios que julga adequados 

para a auditoria realizada. Sobre o assunto, cabe colacionar trecho do Parecer do Ministério Público 
junto ao TCU (MPTCU) no contexto do TC 008.472/2008-3, que tratou da fiscalização da elaboração 

do projeto básico e execução de serviços de terraplenagem da Rnest: 

Observo, por oportuno, que a cada avaliação técnica produzida pela secretaria especializada, os 
interessados oferecem nova impugnação. Isso se deve ao fato, como já disse antes, de o 
procedimento de contratação adotado pela Petrobras não declarar adequadamente a motivação 
dos preços unitários máximos para a contratação. A situação enseja anômala e improdutiva 
inversão de papéis. O controle externo é quem busca motivar os preços que devem ser praticados, 
enquanto as empresas contratante e contratada exercem suas críticas. 

Em minha manifestação anterior, destaquei a gravidade dessa irregularidade e os transtornos que 
traz ao TCU no desempenho de sua missão constitucional de avaliar a regularidade da 
contratação, em especial o alinhamento dos preços praticados pela Petrobras com os preços de 
mercado. Mencionei, então, que, embora o TCU já tivesse observado o devido processo legal, 
concedendo ampla oportunidade de defesa, deveria insistir uma vez mais junto aos interessados 
para que apresentassem todas as composições de custos unitários, de forma que teriam influência 
sobre os preços controversos neste processo. 

O Consórcio contratado, em vez disso, insistiu na apresentação de novas impugnações aos 
critérios adotados pela Secob. Mais uma vez foram respondidas suas indagações e apresentados 
novos cálculos. É certo que se pode esperar nova impugnação.  

(Trecho de Parecer do MPTCU, de 26/4/2011 - TC 008.472/2008-3 – grifos acrescidos) 

154. Apesar de se tratarem de diferentes consórcios, trata-se do mesmo cartel e observa-se a 
semelhança do presente processo com aquele que tratou da execução de terraplenagem no qual foi 
proferido o Parecer colacionado acima. No presente processo, em vez de apresentar os estudos 

técnicos e as composições de custos que levaram ao DFP apresentado à Petrobras, o consórcio 
preferiu elaborar estudo alternativo em cima dos critérios utilizados pela unidade técnica no qual, 

segundo o próprio consórcio, “eventuais variações, tanto para maior, quanto para menor, obtidos em 
relação aos valores dos DFPs, não resultam de qualquer reconhecimento de erros pelo consórcio, 
mas sim da própria aplicação dos critérios da auditoria, preservados neste estudo sempre que 

possível” (peça 204, p. 17). Em outras palavras, o consórcio se propõe a apresentar estudos que 
entende serem melhores critérios de auditoria, e não a composição dos preços apresentados no DFP, 

instrumento esse que pautou a contratação. 

155. Por outro lado, compromete-se a apresentar os “custos unitários reais com mão de obra” 
(peça 204, p. 9). Observa-se a existência de dois critérios diferentes pelo consórcio: para 

determinados itens, apresentará o que considera ser um melhor critério de auditoria, enquanto para 
outros, apresentará o que chama de “custos unitários reais”. Ressalta-se que a utilização de notas 

fiscais pela unidade técnica foi feita de forma excepcional, ante à impossibilidade de se obterem 
referenciais de mercado. Diferente é a situação do consórcio, o qual conta com meios probatórios de 
apresentar seus custos reais da obra. Sobre o assunto, vale colacionar trecho do voto condutor do 

Acórdão 3.061/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo: 

Nos processos de fiscalização de obras desta Corte, como presunção, adotam-se os referenciais 
oficiais da Administração como balizador de preços; estes seriam os preços de mercado. Ilações 
em contrário tem o onus probandi de quem as apresenta.  
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Eis que, no caso concreto, contestaram-se as referenciais do Sicro – tanto no que se refere às 
despesas diretas com relação às indiretas –, sistema numerosas vezes utilizado como referência em 
licitações na área ferroviária (como faz o DNIT em suas obras de ferrovia). Não identifiquei nos 
elementos apresentados pela empresa, entretanto, a musculatura probatória necessária à 
motivação dos referenciais de BDI apresentados. A construtora tem meios de demonstrar in 
concreto o que efetivamente foi gasto, por meio de notas e livros fiscais, com a apresentação da 
RAIS, GFIP e com a disponibilização de outros documentos obrigatórios, mormente com relação à 
Administração Local. Nesses termos, se preferiu apresentar ilações in abstrato, os referenciais do 
Sicro se fazem presunções juris tantum, por mais específicos.  

156. Ou seja, o consórcio tem condições de apresentar elementos probatórios sobre seus custos 

incorridos no empreendimento, por meio de, por exemplo, notas fiscais, contratos de subcontratação, 
ou mesmo estudos preliminares à apresentação do DFP, nos quais indica quais foram as premissas 
adotadas para as composições de custos que levaram às definições indicadas no DFP. Nada disso 

consta nos autos. 

157. Ademais, vale ressaltar que não foram feitas análises relacionadas aos quantitativos do 

DFP pela dificuldade de se relacionar os insumos ali apresentados e as frentes de serviço. Como o 
consórcio alega que, de forma geral, os itens do DFP são “resultados de diversas composições de 
custos”, apenas com o conhecimento dos custos globais do empreendimento seria possível fazer um 

juízo de valor sobre as possíveis relações entre diferentes custos presentes no DFP. 

158. Nessa esteira, caso fossem acolhidos plenamente os custos parciais apresentados pelo 

consórcio, como no caso da mão de obra, é possível que ocorram compensações de custos entre itens 
analisados pela unidade técnica do TCU e itens não analisados. 

159. Por exemplo, é possível que, além dos itens especificados como mão de obra direta e 

indireta indicados no DFP, existam pagamentos a trabalhadores cujo centro de custo tenha sido um 
item na forma de verba (por exemplo “limpeza de linhas”, no caso da montagem eletromecânica da 

UDA). Isso porque o consórcio contratante não detalhou de forma adequada e suficiente o DFP. 
Assim, mesmo com a apresentação de todos os comprovantes de pagamentos de mão-de-obra, há 
margem para que ocorra uma compensação com itens cujos custos não foram analisados em detalhe. 

O mesmo risco ocorre, por exemplo, para a administração local, haja vista que, apesar de existirem 
dois contratos com especificações de administração local distintas, a execução é feita pelo mesmo 

consórcio e no mesmo canteiro de obras, cenário que poderia justificar o emprego de recursos 
gerenciais em comum. 

160. Conforme jurisprudência desta Corte de Contas, para afastamento dos referenciais da 

Administração, seriam necessários elementos probantes para o caso concreto e justificativa 
circunstanciada. Contudo, não é possível que sejam apresentados apenas parcialmente os custos de 

mão de obra, uma vez que, existe a possibilidade de que esses custos não se relacionem de forma 
direta e inequívoca com os custos do DFP. Por outro lado, uma avaliação global dos custos do 
empreendimento poderia mitigar esses riscos. 

II.3.  Alegações de defesa relacionadas a custos de mão de obra (peça 204, p. 18-42) 

II.3.1.  Resumo das alegações de defesa relacionadas a custos de mão de obra 

161. O consórcio inicia apresentando os critérios utilizados pela unidade técnica do TCU para 
os custos de mão de obra. Explica que os preços de mão de obra foram divididos em mão de obra 
direta, mão de obra indireta horista e mão de obra indireta mensalista. Sobre os referenciais, explica 

que foram utilizados o Sinapi, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigente na data-base da 
proposta e, para a mão de obra indireta, também se utilizou do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

162. Ressalta que, em sua visão, não haveria conservadorismo da unidade técnica ao utilizar a 
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CCT, uma vez que esses valores seriam o piso salarial, os quais ainda não incluiriam encargos e/ou 

benefícios complementares. 

163. Apresenta que, para a mão de obra direta, o Sinapi não seria adequado por não refletir 

obras industriais complexas. Para corroborar com seu entendimento, traz trecho do voto condutor do 
Acórdão 807/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler: “não se defende 
a imutabilidade e a limitação aos valores disponíveis no Sicro e no Sinapi. Admite-se a existência de 

circunstâncias tais que justifiquem a adoção de valores diferentes daqueles constantes nesses 
sistemas. Tais circunstâncias, contudo, devem ser devidamente explicitadas (...)” (apud peça 204, p. 

19). 

164. O consórcio apresenta o mesmo entendimento para a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), de que não refletiria as especificações do DFP. Explica que a convenção adotada pela 

auditoria foi a de 2008/2009, que teria como base funções típicas de terraplenagem. Além disso, tal 
convenção teria previsão de apenas três funções: “não qualificado ou semiqualificados”, 

“qualificados” e “operadores”. Assim, no entendimento da defesa, a unidade técnica teria feito 
considerações próprias para o enquadramento das funções do DFP dentro dessas funções. Ademais, 
explica que para uma obra de tal complexidade, com dezenas de funções distintas, não é coerente 

considerar apenas três possíveis faixas salariais. 

165. Argumenta que, no seu entendimento, a fim de melhorar a aderência da análise feita pela 

unidade técnica do TCU, seria necessário adotar convenções posteriores, as quais incluiriam outras 
funções. Sobre o Sinapi, apresenta uma lista de itens do DFP (peça 204, p. 20) que, no entendimento 
do consórcio, não correspondem ao referencial utilizado pela unidade técnica. 

166. Alega que a mão de obra direta deveria atender requisitos de experiência e qualificação 
estritos para realizar o empreendimento, inclusive com necessidades de treinamento específico em 

alguns casos. Exemplifica que as equipes de tubulação não se tratavam de encanadores que montam 
sistemas de água pluvial. 

167. Apresenta os pisos salariais definidos pela CCT em 2012 (peça 204, p. 22-23), 

argumentando que as quantidades de funções seriam semelhantes às indicadas no DFP e esses valores 
seriam adequados. Alega que a CCT teve vigência a partir de 1º/10/2012, quando a execução física já 

estava em aproximadamente 40%, e o consórcio necessitava considerar um padrão salarial desde a 
época da elaboração do DFP. Justifica essa decisão pelo fato de a jurisprudência considerar que o 
aumento salarial resultante de convenção não autorizar reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Nesse diapasão, entende que caberia à empresa considerar, em sua proposta de preços, 
aumentos salariais acima dos índices oficiais (cf. peça 204, p. 24). 

168. O consórcio apresenta tabelas comparando os salários do DFP, os valores da CCT e os 
valores paradigma utilizados pela unidade técnica do TCU (peça 204, p. 25-27). Argumenta que o 
surgimento de benefícios e encargos trabalhistas imprevisíveis não estariam na esfera de controle do 

particular e teriam sido afetadas apenas no decorrer da execução do empreendimento. 

169. Ainda sobre as convenções coletivas, explica que, no seu entendimento, caso algumas 

questões com trabalhadores não fossem resolvidas rapidamente, o andamento do empreendimento 
poderia ter sido prejudicado. Por fim, alega que, ante os elementos apresentados, não haveria 
sobrepreço nos valores propostos no DFP para a mão de obra direta. 

170. Sobre os valores de mão de obra indireta, inicialmente argumenta que a unidade técnica 
não teria utilizado apenas os valores do Caged, como explicado no relatório de auditoria, mas 

também teria adotado custos do Sinapi e da CCT, inclusive com enquadramentos inadequados, na sua 
visão. 

171. Sobre o Caged, explica que, no seu entendimento, não seria uma fonte segura para 
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estabelecer o valor de mercado para o caso concreto, uma vez que: (i) possui base de dados 

extremamente ampla, incluindo profissionais de diferentes graus de qualificação, diferentemente da 
mão de obra utilizada pelo consórcio, por exigências contratuais; (ii) baseia-se apenas no salário-

base informado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, o que não refletiria incrementos 
salariais decorrentes de plano de carreira, promoções, bonificações e demais benefícios da categoria. 

172. A fim de exemplificar sua tese de que o Caged não refletiria os salários para o caso 

concreto, o defendente apresenta tabela (peça 204, p. 29), apresentando exemplos que considera 
distorcidos pelo Caged, inclusive utilizando-se de exemplos de legisladores e servidores públicos. 

Anota que, por meio do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário, esta Corte teria afastado supostos 
sobrepreços de itens de mão de obra indireta ao adotar valores superiores aos constantes do Caged. 
Reforça seu entendimento de que o caso concreto apresentando lista de condicionantes que trariam 

maiores custos àqueles previstos nos referenciais (cf. peça 204, p. 31-32). 

173. Acerca dos encargos sociais, inicialmente o consórcio expõe que a análise do TCU teria 

adotado encargos sociais do Sinapi, sendo 74,32% para os funcionários mensalistas e 134,54% para 
os horistas. Ressalta que os memoriais para o cálculo dos encargos sociais referentes ao Sinapi do 
ano de 2009 não foram encontrados, e, dessa forma, a defesa analisou o manual referente ao Sinapi 

2015 para avaliar os percentuais. 

174. O consórcio apresenta tabelas (peça 204, p. 32-34; e item não digitalizável) contendo 

cálculos para os valores que entende serem adequados para o caso concreto, quais sejam: 90,49% 
para mensalista e 138,84% para horista. Em síntese, defende que o referencial do Sinapi não 
abarcaria, entre outros, os seguintes itens: (i) licença maternidade da mão de obra feminina; (ii) 

obrigação contratual da empresa de contratar seguro de vida; (iii) impactos no prazo contratual 
devido a chuvas; e (iv) adicionais de trabalho noturno. 

175. Por fim, o consórcio apresenta seu entendimento sobre referências de mercado. Inicia 
falando sobre o contexto macroeconômico do segundo semestre de 2008 e do primeiro de 2009, 
momentos em que a economia brasileira acompanhava o crescimento de grandes economias mundiais. 

Relaciona esse crescimento à escassez de mão de obra especializada para o setor, que exigiria 
também experiência comprovada. 

176. Ainda sobre o contexto, exemplifica que, à época, o governo federal anunciou obras de 
grande porte, como a construção do complexo do Comperj e das refinarias Premium I e II, 
empreendimentos que concorreriam entre si por mão de obra. Explica que a Rnest teria sido a 

primeira grande obra nesse segmento e que precisaria mobilizar grande quantidade de mão de obra 
qualificada. 

177. O consórcio explica que a composição dos salários de seus funcionários seria influenciada 
por fatores internos (valor do trabalho, valor relativo do trabalho e fôlego financeiro da empresa) e 
externos (mercado de trabalho, custo de vida no local do empreendimento, negociação sindical e 

legislação). 

178. Apresenta, então, valores que seriam de empreendimentos similares, os quais, conforme 

explicado pelo consórcio, teriam sido utilizados para balizar os preços constantes do DFP. Além 
disso, explica que também teriam sido acrescidos encargos previsíveis, como cesta básica e folga do 
dia de pagamento. A fim de reforçar a alegação, apresenta estudo sobre o mercado de 2009 (peça 

204, p. 37). Ressalta que a composição de valores para os salários foi encaminhada a esta Corte por 
meio de item não digitalizável da sua manifestação (peça 204). 

179. Sobre a mão de obra indireta, explica que o Brasil passou muito tempo sem construir 
refinarias e, por não investir em mão de obra qualificada, teria ocorrido o “apagão de talentos”. Com 
efeito, seria necessária uma contraprestação financeira mais atraente para obter profissionais com o 

nível exigido pela Petrobras. 
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180. Ressalta que a equipe de auditoria do TCU teria reconhecido a necessidade de alterar os 

preços referenciais do item de mão de obra indireta, afastando o referencial Datafolha, uma vez que a 
Petrobras teria apresentado as folhas de pagamento dos Consórcios com os salários efetivamente 

praticados. Apresenta o Acórdão 1.624/2009-TCU-Plenário e o Relatório de Fiscalização 271/2010, 
nos quais a equipe técnica, à época, considerou o maior valor do sistema Datafolha em seus 
procedimentos de auditoria. 

181. Por último, em tópico posterior, retoma o tema apresentando estudos feitos com base nas 
folhas de pagamentos, incluindo todos os encargos complementares e ajustes propostos a fim de 

comprovar que não haveria sobrepreço de mão de obra, tendo a empresa incorrido, inclusive, em 
prejuízos na obra devido ao aumento de quantitativos e preços mais elevados. Ato contínuo, conclui 
que não haveria superfaturamento nos itens de mão de obra, uma vez que, os referenciais utilizados 

pelo TCU não seriam adequados. 

II.3.2.  Análise das alegações de defesa 

Para melhor organizar a análise, dividiu-se o texto nos seguintes tópicos: 

II.3.2.1. Adequação do Sinapi, Sicro e das Convenções Coletivas como referencial de preço de mão de 
obra; 

II.3.2.2. Adequação do Caged como fonte de referencial do preço de mão de obra; 

II.3.2.3. Tratamento dos dados do Caged para o caso concreto; 

II.3.2.4. Análise da Convenção Coletiva referencial para as obras da Rnest; 

II.3.2.5. Requisitos de experiência, qualificação, treinamento e outros benefícios oferecidos pelo 
Consórcio; 

II.3.2.6. Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra; 

II.3.2.7. A previsibilidade dos salários, o aquecimento da demanda e o reajuste contratual; 

II.3.2.8. Referências de mercado e encargos complementares; 

II.3.2.9. Referencial Datafolha, taxa de atratividade e adicional de transferência; 

II.3.2.10. Folhas salariais e valor total despendido com mão de obra; 

II.3.2.11. Sobrepreço após análise dos argumentos da defesa; 

II.3.2.12. Resumo da análise dos argumentos sobre mão de obra. 

II.3.2.1.  Adequação do Sinapi, Sicro e das Convenções Coletivas como referencial de preço de 
mão de obra 

182. O art. 611, “caput”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei 

5.452/1943, define Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) como o acordo de caráter normativo pelo 
qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 

condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de 
trabalho. Assim, ao estipularem o piso salarial de categorias profissionais, por exemplo, as 
convenções tornam obrigatória a observância desse patamar por quem contrate trabalhadores 

daquela categoria. 

183. Desde 2004, as Leis de Diretrizes Orçamentárias expressamente determinam que obras e 

serviços de engenharia custeadas com recursos públicos tenham como balizador de seus custos 
unitários os preços dos referenciais Sinapi; e o Sicro, a partir de 2010. A partir de 2013, o Decreto 
7.983/2013 incorporou estas regras e critérios. De acordo com estas normas, o custo global de 

referência de obras e serviços de engenharia deve ser obtido a partir dos custos unitários de 
referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi; ou do 

Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro nos casos de serviços e obras de infraestrutura de 
transportes (arts. 3º e 4º). A Lei do RDC também apresenta essa disposição no art. 8º, § 3º. Esses dois 
referenciais (RDC e Decreto), mais recentes, servem para demonstrar uma consolidação de 
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entendimentos, os quais à época foram ignorados pelas empresas, já que não acolhiam o uso das 

aludidas bases preconizado nos Acórdãos 2.350/2007, 2.062/2007, 2.603/2007, 2.006/2006 e 
1.891/2008, todos do Plenário. 

184. Essas normas, além da jurisprudência mencionada, obrigam ao gestor público utilizar os 
sistemas Sinapi e Sicro na elaboração dos orçamentos que embasam as licitações para a contratação 
de obras e serviços de engenharia. Tais sistemas, por sua vez, consideram as convenções coletivas na 

formação dos custos referenciais de mão de obra publicados em suas tabelas. Senão, vejamos: 

185. O Livro “Sinapi – Metodologias e Conceitos”, editado pela Caixa Econômica Federal, na 

condição de gestora do sistema, apresenta as seguintes observações sobre os custos com mão de obra 
adotados neste sistema (grifos acrescidos): 

O valor da mão de obra é pesquisado junto às construtoras ou entidades representantes das 
categorias profissionais. (...) os dados de mão de obra do Sistema correspondem a custos de 
equipes próprias, não sendo considerados custos de regimes de empreitada ou de terceirização.  

(...) 

O Sinapi incorpora aos custos de mão de obra os Encargos Sociais Complementares, por meio de 
composições de custo horário de mão de obra. Essas composições, além do insumo principal – o 
profissional representado em cada composição - incluem os custos de alimentação, transporte 
urbano, equipamentos de proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos , seguros 
obrigatórios e custos de capacitação. Tais custos são oriundos de exigências estabelecidas nas 
convenções coletivas de cada estado do País e/ou Normas Regulamentadoras, obtidos através de 
pesquisa de mercado e representados por insumos do Sinapi.  

(...) 

Encargos Sociais são os custos incidentes sobre a folha de pagamentos de salários (insumos de 
mão de obra assalariada) e têm sua origem na CLT, na Constituição Federal de 1988, em leis 
específicas e nas convenções coletivas de trabalho.” 

(Sinapi - Metodologias e Conceitos, versão out/2017, p. 16, 27 e 66 – grifos acrescentados) 

186. Quanto ao Sicro2, a documentação disponível traz o seguinte: 

(...) 

A determinação de preços regionais obedecerá ao seguinte critério: 

Mão de obra: maior piso salarial da região pesquisada, resultante de Convenção Coletiva de 

Trabalho. Para as categorias não contempladas nas Convenções Coletivas de Trabalho, realizar 
pesquisa salarial e adotar valor médio. 

(...) 

Os custos relativos a uniformes, equipamentos de segurança, alimentação e transporte de pessoal 
serão considerados como integrantes dos Adicionais sobre Mão-de-Obra, por estarem diretamente 
relacionados com a força de trabalho empregada e por serem previstos, em muitos casos, nas 
próprias convenções coletivas de trabalho. 

(...) 

A coleta dos custos da mão-de-obra será feita, em todos os estados, através de: 

- pisos salariais acordados nas Convenções Coletivas de Trabalho, celebradas entre os 
Sindicatos dos Trabalhadores e Patronais, da Construção Pesada e, na ausência deste, no da 

Construção Civil 

- pesquisa dos valores médios praticados, obtidos junto aos Sindicatos regionais ou em outras 
fontes 

(Manual de Custos Rodoviários. Volume 1 – Metodologia e Conceitos, 2003. p. 2, 20 e 29 – grifos 
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acrescentados). 

187. Por último, o novo referencial Sicro, que passou a ser publicado em janeiro de 2017, 

também reflete o disposto em convenções coletivas, conforme consta em seu manual: 

(...) 

Os salários tiveram sua referência estabelecida a partir do levantamento dos dados de salário de 
mercado constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged do Ministério 
do Trabalho e Emprego, respeitando-se os pisos advindos dos acordos e convenções coletivas de 

trabalho celebrados entre sindicatos patronais e de trabalhadores, preferencialmente da 
construção pesada. 

Além disso, foram realizados estudos para atualização dos encargos sociais, complementares e 
adicionais, tanto em função da desoneração da mão de obra no setor de infraestrutura, quanto da 
diversificação de categorias profissionais e aumento das exigências nos acordos e convenções 

coletivas. 

(...) 

Além dos Encargos Sociais estabelecidos pela CLT e pela Constituição Federal, existem ainda os 
aqui denominados Encargos Complementares, que são suportados pelo empregador em função da 
natureza do trabalho e de acordos e convenções coletivas que regulamentam a atividade das 

categorias da construção civil e pesada. 

(...) 

Os encargos adicionais da mão de obra são caracterizados como benefícios a que fazem jus os 
trabalhadores, em função de determinações específicas de acordos ou convenções coletivas de 
trabalho de diferentes regiões e entidades sindicais representativas, os quais resultam em 
desembolsos que devem ser acrescidos aos encargos sociais e complementares.  

(...) 

Por serem diferenciados, são contemplados no sistema apenas os encargos adicionais mais 
relevantes e recorrentes em cada unidade da federação. Este levantamento foi realizado em 

função dos acordos e convenções coletivas de trabalho firmados entre os sindicatos d a 

construção pesada e/ou da construção civil, (...) 

(Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 - Metodologia e Conceitos, 2017. 
p. 41, 65, 71, 72 – grifos acrescentados) 

188. Visando verificar os procedimentos de coleta de preços e o tratamento de dados na 

elaboração das tabelas do Sinapi, o TCU, no âmbito do TC 017.260/2012-4, realizou Diálogo Público 
e analisou informações trazidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

Caixa Econômica Federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC. 

189. Na ocasião, o IBGE esclareceu que o Sinapi adotava como referência na coleta de 
salários o piso salarial das empresas para as categorias pesquisadas. Assim, a remuneração da mão 

de obra deste referencial é obtida por meio de pesquisa direta de mercado, cujo procedimento tende a 
considerar os valores de pisos salariais estabelecidos em acordos e convenções coletivas de trabalho, 

ao passo que outros benefícios, tais como alimentação dos trabalhadores, são avaliados diretamente 
de acordo ao estipulado em convenções coletivas de trabalho. 

190. No referido Diálogo Público, a CBIC afirmou que os salários levantados pelo Sinapi 

reproduzem os pisos das convenções coletivas de trabalho, apresentando dados neste sentido. Sem 
adentrar na especificidade daquela discussão e daqueles dados, questionados pela Unidade Técnica à 

época, não se descartou a hipótese de que algumas empresas pudessem pagar salários superiores aos 
do Sinapi, mas sendo o parâmetro divulgado a mediana do piso salarial nas empresas pesquisadas, 

seria natural que esse valor fosse aderente ao piso salarial da convenção coletiva. 
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191. Resta claro, portanto, que tanto o Sinapi (por meio da publicação da mediana dos pisos 

salariais dos estabelecimentos pesquisados), quanto o Sicro2 (por meio da utilização do maior piso 
salarial da região) e o novo Sicro (utilizando a pesquisa do Caged, mas também respeitando os pisos 

vigentes), refletem os dados salariais adotados pelas convenções coletivas firmadas entre 
empregadores e trabalhadores. É justamente o que afirma o recente Acórdão 719/2018-TCU-
Plenário, de relatoria do Min. Bruno Dantas: 

9.2.4. os sistemas referenciais Sicro e Sinapi, utilizados para fundamentar o orçamento estimativo 
das contratações de obras e serviços de engenharia pelo Poder Público, consideram, de forma 

direta ou indireta, os parâmetros salariais e outras disposições de instrumentos de negociação 
coletiva de trabalho na formação de custos com a mão de obra; (grifos acrescidos) 

192. Importante mencionar que, no Acórdão 302/2011-TCU-Plenário (posterior à contratação 

da UDA e da UHDT), Relator Min. Raimundo Carreiro, que apreciou auditoria realizada nos custos 
com mão de obra praticados no Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, constatou-se que os salários 
referenciais do Sicro se encontravam expressivamente acima do piso salarial estabelecido na 

convenção coletiva de trabalho, o que ensejou a adoção de medidas corretivas pelo próprio DNIT. No 
mesmo sentido, foi o entendimento consubstanciado nos Acórdãos 2.046, 2.490 e 2.951, todos 

deliberados em 2010 pelo Plenário desta Casa, que também apreciaram casos semelhantes. Nesta 
última deliberação, o voto condutor deixou o seguinte entendimento: 

41. A alegação do DNIT de que salários superiores aos fixados na convenção coletiva são para 
pagar trabalhadores mais capacitados e preparados tampouco pode prosperar. Isto porque, se de 
um lado é razoável admitir que um trabalhador melhor capacitado ganhe mais, por outro há que 
se exigir uma contrapartida na produtividade desse mesmo trabalhador, que obviamente deverá 
produzir mais. Essa maior produtividade deve ser traduzida nas composições de preço unitário, 
algo que o DNIT não demonstrou aqui. 

(...) 

222. Ademais, o piso da convenção coletiva de trabalho é uma das melhores referências de salário, 
pois resulta da negociação entre trabalhadores e empregados, de forma que a oferta e procura por 
trabalho terá influência no piso salarial mesmo em épocas de mercado de trabalho extremamente 
aquecido. Tal situação foi observada, por exemplo, nas convenções coletivas de trabalho de 
Rondônia (disponíveis em www.sindusconro.com.br), estado escolhido em função do notório 
aquecimento do mercado de construção civil. O piso do salário do servente, a par tir de 
janeiro/2008, passou de R$ 430/mês para R$ 880,00/mês, em janeiro/2013, demonstrando um 
reajuste de 104,65% nos pisos salariais, muito acima do índice de inflação oficial observado pelo 
IPCA (31,88%). Tal situação foi ocasionada pelo aquecimento do mercado de trabalho no estado 
originado pelas obras das hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio, ocorrido em função do início 
das obras a partir do ano de 2008. 

193. Com base no exposto, conclui-se que os parâmetros salariais definidos em convenções 
coletivas, oriundas da vontade entre empregadores e empregados, fornecem informação fidedigna 

para a formação de custos com a mão de obra e seus encargos, estando direta ou indiretamente 
representada nos sistemas referenciais de preço oficiais adotados pela administração pública – Sinapi 

e Sicro. 

II.3.2.2.  Adequação do Caged como fonte de referencial do preço de mão de obra 

194. A defesa afirma que o Caged não seria uma fonte segura para estabelecer o valor de 

mercado da mão de obra, uma vez que: (i) possui base de dados extremamente ampla, incluindo 
profissionais de diferentes graus de qualificação, diferentemente da mão de obra utilizada pelo 

consórcio, por exigências contratuais; (ii) baseia-se apenas no salário-base informado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, o que não refletiria incrementos salariais decorrentes de plano de 
carreira, promoções, bonificações e demais benefícios da categoria. 
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195. Ambas as alegações são improcedentes. Primeiro, quanto à amplitude da base de dados 

do Caged, a mesma pode ser desagregada por diversos filtros, como região geográfica, atividade 
econômica (CNAE), porte da empresa, grau de instrução, entre outros. Segundo, o Caged é um 

cadastro que institui a obrigatoriedade de as empresas informarem não somente do salário de 
admissão da carteira assinada, mas também os desligamentos e transferências. De fato, constam nos 
arquivos dos microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged os dados dos 

salários nominais de mercado (considerando os valores referentes a salários de entrada e de 
desligamento). 

196. No caso do Caged, sendo os salários de contratação geralmente mais baixos que os 
salários de demissão, a média salarial dos registros é o valor mais apropriado a representar o 
referencial da mão de obra.  Analisando-se a base Caged de todo o Brasil, de forma ampla, entre 

2008 e 2017, constata-se que o número de contratações e desligamentos são geralmente próximos, 
havendo pouca possibilidade de distorção causada pela diferença entre o número de admitidos e 

desligados. A quantidade de registros de admissões e demissões, utilizados para análise do caso 
concreto – considerando período, porte da empresa, setorização, ocupações envolvidas e exclusão de 
outliers (metodologia explicada no próximo tópico) – está representado no gráfico da Figura 2. 

Figura 2 – Número de registros do Caged por região (abr a set/2009 – setorizado) 

 

197. Na verdade, como se percebe, ocorreram mais demissões (8,4 mil) do que admissões 

(7,1 mil) no período analisado. Sendo os salários de demissões geralmente mais elevados que os de 
admissões, a análise torna-se mais conservadora. 

198. O Caged foi criado pela Lei 4.923/1965 e passou por vários aperfeiçoamentos ao longo do 

tempo. Segundo o portal do MTE (http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-caged, acessado em 15/8/2018): 

A metodologia de tratamento dos dados tornou esse registro administrativo uma das principais 
fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural. O Caged apresenta 

desagregações idênticas às da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, em termos 

geográficos, setoriais e ocupacionais, possibilitando a realização de estudos que indicam as 

tendências mais atuais. No aspecto conjuntural, é a única fonte de informação com tal nível de 
desagregação, sendo, portanto, imprescindível a elaboração de diagnósticos acerca das melhores 
alternativas de investimentos, para estimar o PIB trimestral e para formular previsões do emprego 
no País. 

(...) 

Características 

-Natureza: Registro Administrativo. 

-Periodicidade: mensal. As declarações de estabelecimentos com movimentação são prestadas até 
o dia 7 do mês subsequente, exceto para o trabalhador em percepção do Seguro-Desemprego, cuja 
declaração deve ser enviada no dia do início das atividades.  
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-Processamento: essas informações, após processadas, apresentam duas séries distintas: uma, com 
origem em jan/85 se prolongando até dez/97 e outra com início em jan/92, em nível mais 
agregado, e desagregado a partir de 1996. 

-Abrangência: todo o território nacional. 

-Desagregação geográfica: Brasil, Regiões Naturais, Mesoregiões, Microregiões, Unidades 
Federativas e Municipais. 

-Cobertura: varia de acordo com a área geográfica. A média situa-se em torno de 85% do 
universo de empregados celetistas. 

-Principais variáveis investigadas: um conjunto de informações que possibilita o cálculo do índice 
de emprego, taxa de rotatividade e a flutuação de emprego, desagregados em nível geográfico, 

setorial e ocupacional. Permite igualmente a obtenção de dados sobre os atributos dos 
empregados admitidos e desligados: gênero, grau de escolaridade, faixa etária, salários e tempo 
de emprego. 

-Número de estabelecimentos declarantes: cerca de 900 mil por mês. 

-Rendimentos: representam os salários de fluxo dos admitidos e desligados, e não da totalidade do 
estoque de trabalhadores. Correspondem aos salários que constam na Carteira de Trabalho.  

(grifos acrescidos) 

199. Verifica-se, portanto, que o referencial possui desagregação de dados suficiente para 

diferentes análises, possui cobertura bastante representativa (aproximadamente 85% dos celetistas) e 
capta os salários de admissão e demissão, absorvendo, assim, também os aumentos decorrentes de 
promoção na carreira. Ademais, não se está a tratar de salários de cargos ou funções comerciais, 

onde podem haver distorções pela omissão de informações sobre as comissões recebidas. 
Bonificações, gratificações e participações nos lucros não costumam entrar no cálculo do salário 
assinado em carteira de trabalho. Tais valores, todavia, são condicionados a aumentos de 

produtividade e devem estar contemplados em BDI ou rubrica específica, não se prestando para servir 
de base para referencial de preço de mão de obra. 

200. A fim de exemplificar sua tese de que o Caged possuiria distorções insuperáveis, a defesa 
apresenta exemplos de salários de legisladores e servidores públicos. Porém, sendo a base do Caged 
formada por salários de admissão e demissão registrados em carteira, torna-se evidente que nela 

estão retratados os contratos de trabalho do setor privado, não sendo passível de comparação com 
cargos pertencentes a regime jurídico de direito público. É cediço que ofícios de legisladores, 

magistrados, delegados de polícia e auditores fiscais consistem em cargos típicos de Estado, 
possuindo regimes trabalhistas estatutários e não celetistas. É provável que as categorias a que a 
defesa se refere estejam abarcando assistentes e auxiliares, além de erros de registro (explicação 

plausível para as categorias que possuem poucas movimentações). 

201. Por último, a defesa anota que, por meio do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário, Relator 

Min. Benjamin Zymler, esta Corte teria afastado supostos sobrepreços de itens de mão de obra 
indireta ao adotar valores superiores aos constantes do Caged. Na verdade, à época do referido 
acórdão, a equipe técnica relatou que não possuía elementos para imputar o sobrepreço utilizando-se 

o referencial do Datafolha, devido às diferentes nomenclaturas dos cargos gerenciais, estimativas da 
Petrobras e folhas de pagamento apresentadas. 

202. Após a eclosão da Operação Lava-Jato, informações e documentos, antes sigilosos, 
passaram a ter publicidade, desnudando o sistema de Cartel que atuava no âmbito dos contratos da 
Petrobras. Estas informações impulsionaram novas auditorias e análises deste Tribunal que, ao final, 

permitiram auferir com razoabilidade os sobrepreços aqui discutidos e apontados no Acórdão 
2.109/2016-TCU-Plenário, inclusive sobre a mão de obra indireta. Estas análises fizeram uso dos 

salários de mercado constantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
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Ministério do Trabalho e Emprego, da mesma forma que o novo Sicro, referencial oficial de custos de 

serviços de obras de infraestrutura de transportes, publicado pelo DNIT a partir de 2017. 

203. Portanto, rejeitam-se as alegações da defesa quanto à inadequação do Caged como 

referencial de custos de mão de obra na execução de obras públicas. 

II.3.2.3.  Tratamento dos dados do Caged para o caso concreto 

204. Como explicitado anteriormente, a auditoria que resultou na citação do Consórcio por 

meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, utilizou-se do Caged como referencial de custo de mão 
de obra, cuja adequação foi analisada no tópico anterior. A extração da base de dados do Caged, 

disponível à época, levou em conta o filtro temporal (dados de janeiro a junho de 2009) e geográfico. 
Neste último filtro, optou-se por considerar os dados do Brasil, por completo, uma vez que muitas 
categorias profissionais possuíam quantidades de registros insuficientes para a análise. 

205. Neste quesito, há de se reconhecer que é válido o argumento do Consórcio quanto a 
possibilidade da existência de distorções quando se utiliza uma base de dados ampla, constando todas 

as empresas do Brasil, independente de porte ou setor de atuação. É plausível que, sem um tratamento 
mínimo na base, a fim de mitigar erros de lançamentos e inadequações na declaração do Caged, se 
obtenham valores salariais distorcidos (tanto para mais quanto para menos). Sendo assim, acatando-

se parcialmente os argumentos da defesa, os cálculos foram refeitos utilizando-se a metodologia de 
tratamento da base do Caged empregada pelo novo Sicro, que será detalhada a seguir. 

206. O Volume 4 – Mão de Obra, dos Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do 
novo Sicro, apresenta os conceitos e as premissas necessários ao cálculo dos salários médios das 
categorias profissionais do Sicro, dos encargos sociais, trabalhistas, complementares e adicionais. No 

item 2 – Salários (peça 270, p. 15 a 18) – apresentam-se os parâmetros utilizados para a extração de 
registros da base de dados do Caged. Particularmente, este é o item da metodologia do Sicro que 

interessa para a análise, uma vez que os encargos sociais, foram referenciados no Sinapi. 

207. Os salários referentes às categorias constantes nas composições do Sicro são obtidos por 
meio do levantamento dos salários nominais de mercado (considerando os valores referentes a 

salários de entrada e de desligamento) nos arquivos dos microdados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – Caged. 

208. De posse dos microdados do Caged, os salários básicos nominais de registro em carteira 
profissional são extraídos de forma individualizada, tanto para admissões como para os 
desligamentos, permitindo que o fluxo total destes registros seja considerado para estabelecer os 

valores médios salariais. Diversos campos estão disponíveis, tais quais: Código Brasileiro de 
Ocupação – CBO, município, estado, região, setor econômico, classe e subclasse CNAE, porte da 

empresa, idade, sexo, entre outros. 

209. Da mesma forma que o DNIT, a metodologia adotada na presente avaliação considerou o 
levantamento e a análise de dados do Caged apenas das empresas que possuíam mais de 50 

(cinquenta) funcionários, com carga horária igual a 44 (quarenta e quatro) horas semanais e com 
salários básicos nominais superiores ao mínimo nacional. 

210. O filtro de empresas com 50 ou mais funcionários visa eliminar distorções salariais 
causadas por empresas criadas com finalidades de prestação de serviço individuais ou temporários 
(aproveitando o benefício fiscal do simples), empresas sem política salarial ou divisão adequada de 

cargos e firmas sem as condições necessárias para atender o mercado de obras de infraestrutura. O 
filtro da carga horária mínima de 44 horas semanais serve para que sejam considerados na análise 

somente os contratos de trabalhos mensais. Por último, foram eliminados todos os salários 
registrados com valores abaixo do salário mínimo nacional vigente no ano de 2009, definindo, 
portanto, este limite inferior. 
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211. Para as categorias da DFP definidas como mão de obra horista, dividiu-se o salário 

médio por 220, obtendo-se o valor do salário médio/hora. Como limite superior, foi definido um teto 
salarial para cada categoria profissional (cargos com CBO), calculado como três vezes o desvio 

padrão posicionado acima da média (limite superior = média + 3*desvio padrão), evitando assim, 
como no corte do salário mínimo nacional, lançamentos equivocados ou nitidamente enquadrados em 
categorias que exercem cargos ou funções de qualificação incompatível. 

212. O novo Sicro tem o propósito de fornecer referências fidedignas para custos de serviços de 
obras de infraestrutura de transportes no Brasil. Com este foco, mas no âmbito da mão de obra, faz-se 

um levantamento do Caged no período de um ano. Os dados utilizados da base referem-se a diferentes 
meses-base, o que resulta na necessidade de aplicação de ajustes monetários para uniformização do 
mês-base de referência. Para este objetivo, o sistema utiliza os acordos e convenções coletivas de 

trabalho, preferencialmente da construção pesada, com diferentes vigências dos pisos salariais e 
reajustes para cada unidade da federação. Portanto, utilizam-se dados de levantamentos passados 

para os gestores e os órgãos de controle poderem referenciar o momento presente. 

213. Para o caso concreto, o objetivo de uso do Caged é basicamente servir como parâmetro de 
custo de mão de obra indireta para uma data focal específica, qual seja: as datas dos orçamentos 

apresentados (DFP) pela empresa à Petrobras. Sendo assim, trata-se de uma análise retrospectiva e 
não prospectiva. Sabendo-se que os DFPs datam de 7/5/2009 (UDA) e 15/6/2009 (UHDT), e que a 

utilização de apenas um mês de referência traria uma quantidade de registros insuficiente, foram 
selecionados 3 meses antes e 3 meses depois do dia 30 de junho de 2009 (último dia do mês da 
apresentação do último orçamento). Ou seja, a análise que antes considerava os 6 meses anteriores 

ao mês do último orçamento (inclusive), entre janeiro e junho de 2009, foi substituída por 3 meses 
antes de 30 de junho e 3 meses depois, resultando no espaço temporal entre abril e setembro de 2009. 

Com isso, buscou-se suprir eventual distorção causada pela falta de reajuste de preços com base na 
utilização de meses anteriores a data de apresentação do orçamento. 

214. Nos casos em que a amostra da categoria profissional na unidade da federação mostra-se 

inferior a 10 (dez), o Sicro procede a substituição dos valores obtidos pela média regional da 
categoria. Nos casos em que a categoria apresenta amostra inferior a 10 (dez) microdados na região, 

adota-se a média nacional da categoria. O limite inferior calculado deve ser sempre superior ao piso 
estipulado na convenção coletiva da respectiva categoria profissional. 

215. A mesma lógica foi aplicada para o caso deste processo, com duas diferenças: período de 

análise e especificidade setorial. Quanto ao período, como foram analisados 6 meses, o parâmetro foi 
aumentado para pelo menos 12 registros no total (média de 2 por mês). Assim, nos casos em que a 

amostra da categoria profissional na unidade da federação mostrou-se igual ou superior a 12, 
substituíram-se os valores obtidos pela média regional da categoria. Nos casos em que a categoria 
apresentou amostra inferior a 12 microdados na região, utilizou-se a mesma lógica para uma região 

mais ampla, e assim por diante, até se chegar a média nacional, caso necessário. Ainda neste tópico, o 
procedimento será explicado em detalhes. 

216. O referencial Caged foi utilizado basicamente como parâmetro de custo para a mão de 
obra indireta, sendo improvável a existência de convenções específicas firmadas por cada diferente 
categoria para a atuação na construção pesada ou na específica obra auditada. Mesmo assim, 

buscou-se nos registros do MTE (http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo) a 
existência de instrumentos coletivos para o CNPJ do Consórcio empregador, a fim de aplicar o piso 

definido em convenção, caso houvesse, não se obtendo nenhum resultado. Sob o número CNPJ do 
SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO PESADA – SINDUSCON somente 
foram encontradas as convenções firmadas no âmbito da mão de obra direta, que serão analisadas no 

tópico seguinte. 

217. O Caged foi aplicado somente para dois cargos da mão de obra direta: funileiro e 
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isolador. Tais cargos não constam das Convenções Coletivas Trabalhistas (ver tópico “Análise da 

Convenção Coletiva referencial para as obras da Rnest”), tanto na utilizada na análise do mérito, 
quanto na sugerida pela defesa. De qualquer maneira, por cautela da análise, verificou-se que o 

salário referencial do Caged neste caso estava acima da qualificação máxima da CCT 2009 e acima 
da qualificação nível IV (entre dez níveis existentes) da CCT 2010. 

218. Quanto à especificidade setorial, como se trata de uma obra muito mais multidisciplinar 

que uma obra de infraestrutura de transportes, foram selecionados para a análise atividades 
específicas relacionadas às obras auditadas, com nível de complexidade elevado e porte similar. 

Abaixo segue a lista dos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
selecionados e suas respectivas denominações (a descrição completa das atividades de cada 
denominação pode ser encontrada no Apêndice II) 

Quadro 2 – Atividades selecionadas para representar as obras UDA/UHDT 

Cod. Denominação 

09106 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 

19217 Fabricação de produtos do refino de petróleo 

28291 
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 
anteriormente 

33210 Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais 

42120 Construção de Obras de Arte Especiais 

42219 Obras para Geração e Distribuição de Energia Elétrica e para Telecomunicações 

42235 Construção de Redes de Transportes por Dutos, Exceto para água e Esgoto 

42910 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 

42928 Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas Metálicas 

219. Enquanto o Sicro seleciona todas as atividades do Grupo F, que trata da construção civil 
como um todo, na análise do mérito foram escolhidas somente as atividades de infraestrutura, 
adicionando-se quatro atividades exclusivas: 09106, 19217, 28291 e 33210. Estes códigos CNAE 

compreendem atividades do setor de petróleo e indústria que podem compartilhar recursos humanos 
com as obras da refinaria. São atividades como: transporte de petróleo e gás, fabricação de coque de 

petróleo e nafta, instalação de aparelhos e instrumentos de teste e controle, instalação de máquinas-
ferramentas, montagem e instalação de tanques e reservatórios, entre outros serviços relacionados. 
Destaque para atividade 28291 que traz expressamente a fabricação de unidades de retificação e 

destilação para refinarias de petróleo. 

220. Pelo fato de algumas atividades não serem típicas de serviços de obras públicas de 
infraestrutura de óleo e gás – como analistas de sistemas e de tecnologia da informação, 

nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e consultores contábeis –, estes cargos podem não 
atingir o número de registros suficientes de acordo com os requisitos definidos de representatividade 

(12 registros no período de 6 meses). Portanto, caso o levantamento não apresente o número mínimo 
de registros, o parâmetro salarial nacional é obtido sem o filtro setorial, como última alternativa. 

221. Após a análise de todos os argumentos do Consórcio, resolveu-se ainda inserir um novo 

filtro, com o objetivo de deixar o tratamento dos dados ainda mais específico e centrado no mercado 
de óleo e gás. Foram identificadas as cidades brasileiras que possuem polos petroquímicos ou 

refinarias instaladas, chegando-se a seguinte lista: 

Quadro 3 – Cidades com Indústria Petroquímica Instalada 

Indústria Cidade UF 

Refinaria REPAR Araucária PR 

Refinaria REGAP Betim MG 
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Indústria Cidade UF 

Polo Petroquímico Camaçari e Dias D'Ávila BA 

Refinaria REFAP Canoas RS 

Refinaria RBPC Cubatão SP 

Polo Petroquímico Duque de Caxias RJ 

Refinaria LUBNOR Fortaleza CE 

Refinaria RPCC Guamaré RN 

Polo Petroquímico e Estaleiro Ipojuca PE 

Complexo Petroquímico COMPERJ Itaboraí RJ 

Refinaria REMAN Manaus AM 

Refinaria RECAP Mauá e Santo André SP 

Polo Petroquímico Paulínia SP 

Refinaria RLAM São Francisco do Conde BA 

Refinaria REVAP São José dos Campos SP 

Refinaria SIX São Mateus do Sul PR 

Polo Petroquímico Triunfo RS 

Refinaria RPR Rio Grande RS 

222. Assim, o primeiro filtro passou a ser a amostra setorial das categorias para as cidades 
acima elencadas. 

223. Em resumo, a lógica definida foi a seguinte: caso a amostra setorial da categoria 
profissional nas cidades onde há presença da indústria petroquímica seja maior que 12 registros, o 
salário será selecionado; caso negativo, a amostra setorial será selecionada da unidade da federação 

(Pernambuco); caso não haja 12 registros, serão utilizados os valores obtidos pela média regional da 
categoria (no caso, a região Nordeste); caso não haja 12 registros, procede-se com a média nacional 

da categoria para o setor. Por último, caso os valores setoriais nacionais sejam insuficientes, 
utilizam-se os valores nacionais amplos da categoria desejada. Estes últimos valores, que não 
puderam ser enquadrados nas atividades específicas de óleo, gás e infraestrutura selecionadas, são 

multiplicados por um fator de reajuste, que será explicado a seguir. 

224. A equipe técnica responsável pelo novo Sicro desenvolveu um fator de correção para 

ajustar a base de dados do Caged. Conforme o manual, o setor de infraestrutura de transportes, 
contemplado nas CNAEs 421, apresenta comportamento diferente daquele observado para as demais 
divisões da Seção F do CNAE 2.0, apresentando média salarial um pouco maior. A Seção F 

compreende a construção de edifícios em geral (divisão 41), as obras de infraestrutura (divisão 42) e 
os serviços especializados para construção que fazem parte do processo de construção (divisão 43).  

O manual assim explica: 

Com objetivo de compatibilizar as informações destas diferentes divisões foi desenvolvido um fator 
de correção, visando melhor representar o grupo 421 - Construção de Rodovias, Ferrovias, Obras 
Urbanas e Obras de Arte Especiais, específico para as obras de in fraestrutura de transportes. 
Para a obtenção deste fator de correção, procede-se o cálculo da média salarial de cada categoria 
do grupo 421, e, posterior divisão pela média salarial de toda a Seção F.  

Apenas para exemplificar a metodologia, observa-se que o fator de correção entre os salários de 
infraestrutura de transportes e a Seção F no mês-base de julho de 2014 apresentou variação de 
0,68 a 2,58, com média de 1,11. Levando-se em consideração que, na maioria dos casos, o setor de 
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infraestrutura remunera melhor que a construção civil, definiu-se o limite inferior do fator de 
correção igual a 1,00. Esta variação será acompanhada ao longo do tempo com o objetivo de 
verificar a permanência desta relação ou possibilidade de simplificação do método proposto.  

225. Ou seja, como o Sicro considera os dados do setor da construção civil como um todo 
(seção F) para o cálculo da média salarial que define o referencial de mão de obra, em tese, pode-se 

incorrer em médias abaixo do mercado no caso das obras de infraestrutura diferenciadas, que 
geralmente remuneram melhor que as obras comuns de construção civil. Para solucionar o problema, 

o Sicro calcula o fator acima descrito (média salarial do setor de infraestrutura dividido pela média 
salarial do setor amplo da construção civil). Assim, caso o valor da média salarial encontrada para a 
categoria seja inferior à média do setor de infraestrutura, este valor será corrigido pelo fator acima 

calculado. No caso de a média salarial do setor de infraestrutura ser inferior ao do setor amplo da 
construção civil (fator menor que 1,0), mantêm-se este último (ou seja, mantem-se o maior valor, 

aplicando-se o limite inferior do fator, igual a 1,0). 

226. No caso concreto, aplicou-se uma metodologia similar. Enquanto o Sicro seleciona todos 
os dados da construção civil da seção F da classificação CNAE e aplica o fator de ajuste a todas as 

categorias, nesta análise foram utilizados somente os dados das atividades CNAE de infraestrutura, 
óleo e gás, apresentado no Quadro 2, ampliando-se a amostra para a base ampla (ajustada pelo fator) 

somente no caso de não haver registros suficientes. 

227. Esta diferença de abordagem explica-se pelo fato de o Sicro ter o objetivo de criar um 
referencial genérico para todas as obras de infraestrutura de transportes, inclusive sendo parâmetro 

da mão de obra direta, onde as CCTs locais formalizam o custo da mão de obra. Além disso, o Sicro é 
um referencial de custo para os diferentes estados do país, sendo, portanto, relevante trabalhar com 

um quantitativo maior de dados por região. Assim, é mais pertinente utilizar uma base mais ampla 
para cada Estado (ou região) e ajustá-la pelo fator que a equivalerá a média salarial do segmento de 
infraestrutura. 

228. Já no presente caso, o objetivo é fazer uma análise de preços em período definido, onde se 
deseja obter um referencial de preço o mais exato e específico possível para a obra da Rnest. Como 

para o caso da mão de obra direta se utilizou diretamente a CCT da obra, o Caged basicamente serve 
para referenciar a mão de obra indireta. E a mão de obra indireta é multidisciplinar, tal qual exige a 
construção de uma refinaria. Adicionalmente, não é possível mensurar com precisão, sem um trabalho 

específico para este fim, quanto da mão de obra indireta local e regional o Consórcio contratou para 
a consecução da obra. 

229. Portanto, sendo uma obra de grande magnitude, é plausível que tenha absorvido 
trabalhadores de outras regiões do país. Preferiu-se, portanto, priorizar o filtro do setor de 
infraestrutura, óleo e gás (cujos salários são, em consonância com o entendimento da defesa, mais 

altos que os dos demais setores) e ser ao mesmo tempo conservador quanto a questão geográfica, haja 
vista que a média salarial das cidades com indústria petroquímica e do Brasil é maior que o da região 

nordeste (tanto na base ampla como na setorizada), conforme demonstra o gráfico da Figura 3, cujos 
cálculos e filtros encontram-se detalhados na peça 272, item não digitalizável, arquivo “Qlikview - 
Tratamento da Base v14”. 

Figura 3 – Média Salarial Ponderada (em R$) 
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230. A média salarial ponderada foi calculada com base nos pesos dos quantitativos de mão de 
obra e a homem-hora (especificados nos DFPs - peças 49 e 50). De forma global, o fator médio 

ponderado aplicado foi de 1,18, mostrando que o setor de infraestrutura selecionado (construção 
civil, óleo e gás) possui uma remuneração 18% maior que a média ponderada ampla da base 
brasileira, para as categorias profissionais analisadas. 

231. Verifica-se que os filtros setorizados aplicados possuem salários mais elevados que a base 
ampla, a começar pelo primeiro filtro: o das cidades onde há indústria petroquímica ou refinarias 

instaladas, que recebeu prioridade antes mesmo dos filtros setorizados locais de Pernambuco e do 
Nordeste. A ordem da média salarial dos filtros aplicados está numerada de 1 a 5 no gráfico. 

232. Quando os dados do setor de infraestrutura, óleo e gás não foram suficientemente 

representativos para determinada categoria profissional (ou seja, não existiam registros suficientes 
para a aceitação de nenhum dos 4 filtros setorizados no grupo da direita do gráfico), utilizaram-se os 

dados nacionais amplos (filtro 5 no gráfico) corrigidos pelo fator de ajuste (média salarial do setor de 
infraestrutura, óleo e gás dividido pela média salarial ampla). Caso este fator seja menor que 1,0 
para determinada categoria – indicando que a média salarial ampla seja maior que a do setor 

selecionado – manter-se-á o maior valor salarial, por conservadorismo. Com isso, da mesma forma 
que o Sicro, mantêm-se o limite inferior de 1,0. A figura 4 abaixo ilustra o método utilizado: 
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Figura 4 – Metodologia de Tratamento e Filtragem do Caged 

 

233. Por fim, acatando-se parcialmente a alegação da defesa, de que o uso abrangente da base 
de dados do Caged poderia causar distorções, foram acrescentados uma série de filtros para o 

tratamento dos dados, conforme explicitado acima. Este refinamento segue o método do novo Sicro, 
com adaptações para o caso concreto (em benefício do Consórcio), tendo base, portanto, um dos 
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referenciais oficiais adotados por este Tribunal. A análise dos dados foi realizada por meio do 

software Qlikview versão 12.10 e os microdados do Caged são públicos, podendo ser acessado por 
qualquer cidadão no seguinte endereço: http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged (para 

maiores detalhes, ver Apêndice II). 

II.3.2.4.  Análise da Convenção Coletiva referencial para as obras da Rnest 

234. Conforme dito anteriormente, dificilmente haverá informação mais fidedigna de preço de 

mão de obra que a própria CCT do local das obras, portanto não há o que se falar em falta de 
conservadorismo do referencial adotado. Se a empresa deseja atrair mão de obra mais capacitada por 

meio de benefícios ou salários acima do pactuado em convenção, certamente o fará almejando ganho 
de produtividade ou diminuição de outros custos, como desperdício de material, curva de 
aprendizado, encargos decorrentes de turn-over, entre outros. 

235. O aumento de eficiência decorrente de políticas de valorização da mão de obra deve 
resultar em diminuição de custos e/ou aumento de produtividade, que ao menos compensariam este 

gasto adicional, do contrário, não haveria benefício para as firmas, contrariando a própria 
racionalidade dos agentes econômicos. O pagamento de bens de produção com valores acima do 
mercado, sem contrapartida positiva no resultado, demonstra ineficiência econômica da produção, 

que poderia ser explicada pela existência de um ambiente cartelizado e anticompetitivo que promova 
o desequilíbrio financeiro contratual em prol da contratada. 

236. Aliás, para os dois contratos objeto da presente análise, observou-se um aumento no prazo 
individual de mais de 600 dias, o equivalente a 50% do prazo inicialmente estipulado. Não só isso, 
mesmo após terem sido contratados no limiar da margem superior de aceitabilidade da Petrobras 

(+20%), ambos os contratos passaram por aditivos que acumularam 20,72% e 19,04% de majorações 
atinentes à execução contratual (respectivamente para UDA e UHDT). Tudo isso índica a não 

concretização de qualquer eficiência diferencial, corroborando os efeitos esperados segundo a 
literatura para a atuação de um cartel. 

237. No caso concreto, é importante mencionar que a CCT 2009 foi utilizada no trabalho de 

auditoria por ser a convenção vigente na data da apresentação das propostas, ou DFPs, quais sejam: 
7/5/2009 para UDA e 15/6/2009 para UHDT. Esta CCT previa três qualificações distintas: “não 

qualificado ou semiqualificados”, “qualificados” (profissionais, pessoal de escritório e 
administrativos) e “operadores” (de motoscrapers, trator de esteira acima de 150 HP e de 
motoniveladoras de obras de pavimentação). Em seu parágrafo primeiro, esclarecia que os 

profissionais acima referidos como qualificados seriam os lotados nas oficinas e que exerciam as 
funções de serralheiros, mecânicos, soldadores, pintores, eletricistas e outros profissionais, 

preservando-se as situações mais vantajosas. 

238. Apesar de ser possível correlacionar parte dos profissionais descritos na DFP com os da 
CCT 2009, há de se reconhecer o argumento da defesa de que a pouca especificidade dificulta o 

enquadramento. Assim, a fim de trazer maior confiabilidade e aderência à análise, a Unidade Técnica 
levantou todas as CCTs registradas no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob o CNPJ do 

Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – SINICON (n. 33.645.540/0001-81), com 
vigência no Estado de Pernambuco de 2008 a 2013, a fim de encontrar a melhor referência. Desse 
modo, obteve-se o Quadro 4: 

Quadro 4 – Convenções Coletivas registradas pelo SINDUSCON de 2008 a 2013 em Pernambuco 

http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged
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239. Observa-se que a CCT 2009 (inscrito no MTE sob o número PE000091/2008) foi 

registrada em setembro de 2008 e sua vigência se estendeu até 31/7/2009. Sendo assim, findou antes 
da celebração dos contratos 0800.0053456.09.2/2009 (UDA) e 0800.0055148.09.2/2009 (UHDT), 

ambos firmados em 10/12/2009. Assim, embora a utilização desta CCT seja tecnicamente correta, pois 
corresponde ao período em que as DFPs foram apresentadas pelo Consórcio, a cronologia dos 
documentos permite inferir que a convenção coletiva vigente ainda não representava as 

especificidades das funções e cargos inerentes às referidas obras. 

240. Também se verificou que as funções contidas na referida convenção estariam, de fato, 

mais aderentes ao serviço inicial de terraplanagem e montagem da estrutura de apoio das obras da 
refinaria. A função de operador, por exemplo, destina-se a veículos motoscrapers, tratores de esteira e 
motoniveladoras, típicas de obras de terraplanagem e pavimentação. As demais funções, como 

serralheiros, mecânicos, soldadores, pintores, eletricistas e outros profissionais, se referem a 
montagem de uma estrutura de apoio à obra que se iniciava. 

241. Porém, o histórico trazido pelo Quadro 4 permite que sejam questionadas as razões pela 
qual o Consórcio sugere a reanálise do TCU utilizando-se como referencial a Convenção PE 11/2013 
(número 15 do Quadro 4), registrada em 7/1/2013 e com vigência retroativa a outubro de 2012. Esta 

Convenção, doravante denominada CCT 2012, majorou os pisos salariais acordados a partir de 
outubro de 2012 e trata-se de termo aditivo da Convenção PE 935/2012 (que tinha vigência a partir 

de 2012). 

242. Cabe registrar que, anteriormente à convenção sugerida pela defesa (CCT 2012), foram 
firmadas nada menos que três convenções (itens 6, 7 e 12 da tabela acima), com vigências a partir de: 

novembro de 2010, agosto de 2011 e agosto de 2012, que justamente tinham por objeto as obras do 
Polo Petroquímico de Suape e da Rnest (como se pode observar na peça 261, p. 91, 92, 94, 95, 119, 

155, 156 e 182) e continham informação salarial suficientemente detalhada para a análise de preços. 

243. Ademais, o próprio Consórcio, no processo trabalhista n. TRT 0001306-

Início Fim

1 PE000091/2008 04/09/2008 Convenção Coletiva 01/08/2008 31/07/2009 Base Referência utilizada pela equipe de auditoria.

2 PE000705/2009 18/09/2009 Convenção Coletiva 01/08/2009 31/07/2010 9,0% Define aumento de 9% e fixa data-base da categoria.

3 PE000957/2009 30/12/2009 Convenção Coletiva 14/12/2009 13/12/2011 -         Regula conflitos e fixa data-base da categoria.

4 PE000543/2010 07/10/2010 Convenção Coletiva 01/08/2010 31/07/2011 10,0% Define aumento de 10% e fixa data-base da categoria.

5 PE000791/2010 25/11/2010
Aditivo à CCT 

PE000543/2010
01/11/2010 31/07/2011 -         

Altera termos da Convenção PE000543/2010. Possui 

cláusulas específicas para as obras na RNEST e 

Complexo Portuário e Industrial de Suape.

6 PE000105/2011 02/02/2011
Aditivo à CCT 

PE000791/2010
01/11/2010 31/07/2011 -         

Define pisos salariais específicos para a RNEST e 

Complexo Portuário e Industrial do SUAPE.

7 PE000858/2011 16/09/2011 Convenção Coletiva 01/08/2011 31/07/2012 11,0%

Define aumento geral de 11%. Possui cláusulas 

específicas para Obras da RNEST e Polo 

Petroquímico.

8 PE000860/2011 16/09/2011 Convenção Coletiva 01/08/2011 31/07/2012 -         Define aumento geral de 11%.

9 PE000395/2012 22/03/2012
Aditivo à CCT 

PE000858/2011
01/08/2011 31/07/2012 -         Regula a compensação de horas de trabalho.

10 PE000402/2012 23/03/2012
Aditivo à CCT 

PE000860/2011
01/08/2011 31/07/2012 -         Regula a compensação de horas de trabalho.

11 PE000586/2012 10/05/2012
Aditivo à CCT 

PE000860/2011
01/04/2012 31/07/2012 -         Define novos pisos salariais gerais.

12 PE000935/2012 01/08/2012 Convenção Coletiva 01/08/2012 31/07/2013 10,5%

Define aumento geral de 10,5%. Possui cláusulas 

específicas para Obras da RNEST e Polo 

Petroquímico.

13 PE001175/2012 19/09/2012 Convenção Coletiva 01/08/2012 31/07/2013 10,5% Define aumento geral de 10,5%.

14 PE001329/2012 31/10/2012
Aditivo à CCT 

PE000935/2012
01/08/2012 31/07/2013 -         

Mecanismos de solução de conflitos para movimento 

grevista.

15 PE000011/2013 07/01/2013
Aditivo à CCT 

PE000935/2012
01/08/2012 31/07/2013 -         

Aumento de alguns pisos a partir de Out/2012. 

Sugerida pela defesa do Consórcio.

N.
Vigência

No Registro AumentoTipo DescriçãoData Reg
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69.2013.5.06.0191 (peça 261, p. 218, 223 e 224), trouxe àqueles autos, em sua defesa, as convenções 

com vigência 2010-2011 e 2011-2012. Contudo, perante esta Corte de Contas, de forma diversa, para 
se defender de imputação de débito pelo TCU referente a junho de 2009, apresenta a CCT com 

vigência a partir de out/2012, registrada em 2013. 

244. Analisando-se as peças não digitalizáveis apresentadas pelo Consórcio, encontra-se um 
estudo comparativo entre os preços de salários da DFP, os referenciais utilizados pelo TCU e os 

salários da CCT 2012 (peça 204, arquivo “Comparativo DFP X TCU X CCT 2012.xls). Para isso, a 
defesa atualizou os valores pelo ICC-Recife-Mão de Obra de junho de 2009 para outubro de 2012. 

245. De plano, com base nesse método, a sugestão da defesa fica prejudicada. A jurisprudência 
do TCU é pacífica acerca da utilização de correção ou retroação monetária de preços em períodos 
longos, concluindo que correções monetárias por períodos demasiadamente extensos geram 

distorções decorrente da variabilidade dos índices de deflação. Esses preços ajustados não espelham, 
com fidedignidade, aqueles de mercado vigentes à época da contratação. Neste sentido, estão os 

acórdãos 301/2018, 854/2016, 2.158/2014, 3.100/2013, 1.657/2011, 1.923/2011, 3.061/2011, 
2.339/2009, 1.317/2006, 2.127/2006, 2.137/2005 e 1.199/2004, todos do Plenário). Portanto, existindo 
referencial alternativo mais próximo da data-base da análise dos preços, este deve ser priorizado. 

246. Com efeito, conforme voto do relator Min. Valmir Campelo no Acórdão 1.657/2011-TCU-
Plenário, a comparação válida para preços de obras públicas se dá com referenciais de mercado com 

data mais próxima à data-base do contrato, pois evita distorções geradas pela utilização, em longos 
períodos, de índices genéricos de preços. Diz, ainda, que 

As correções por datas demasiadamente longas não se prestam a clonar as exatas condições da 
obra à época da assinatura do contrato. Não deve ser desprezada a flutuação individual no preço 
de algum insumo, as modificações no cenário sócio-econômico e mesmo as inovações tecnológicas 
dos equipamentos, a alterar suas produtividades, os custos de propriedade e diversos outros 
componentes de gasto. 

247. Em seu estudo, tendo por base a atualização dos preços do contrato até a época da CCT 
2012 (mais de 3 anos), o Consórcio ainda adiciona encargos complementares que alega serem 
previsíveis, que serão discutidos em tópico específico. 

248. Continuando a análise, sabendo-se da existência de três convenções anteriores à sugerida 
pela defesa, passa-se então a verificar a suficiência da CCT 2010, referencial mais próximo à data do 

DFP. 

249. Verificou-se que, no comparativo apresentado (arquivo “Comparativo DFP X TCU X CCT 
2012.xls”, aba “MOD CCT2012”), a defesa fez a correspondência entre os salários constantes do 

DFP analisados pelo TCU e os constantes na CCT 2012, trazendo considerações sobre as diferenças 
de nomenclatura entre a convenção e o formulário da DFP. Estas informações foram acatadas e 

mantidas (coluna D), servindo para auxiliar a análise de adequação do uso das convenções coletivas 
identificadas da CCT 2010 como referencial de preço. Adicionando-se outros 16 itens ao quadro à 
tabela apresentada (destacados em cinza), que também puderam ser correlacionados, obteve-se o 

Quadro 5 abaixo, que lista os cargos/funções (coluna G) utilizados para a correlação da CCT 2012 
com a CCT 2010. 
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Quadro 5 – Correspondência entre os cargos da CCT 2012 e a CCT 2010 

 

250. Quanto aos itens destacados em negrito, por não possuírem correspondência exata na 
CCT 2010, optou-se por enquadrá-los no nível máximo de preço da categoria referida nesta 

convenção. Às 34 categorias profissionais correlacionadas pela defesa, foram acrescentadas mais 16, 
totalizando 50 cargos diferentes. Destes, 33 tem a mesma nomenclatura ou atendem às considerações 
feitas pela defesa; 13 foram correlacionados pelo teto da categoria disponível na CCT 2010 e somente 

4 permaneceram sem correspondência (e cujo referencial se manteve Sinapi ou Caged). 

251. Importante mencionar que a análise da defesa calculou incorretamente os valores 

salariais das convenções coletivas para a data-base de jun/09, de forma a beneficiar-se com um ano 
de correção. Isto porque os salários e aumentos definidos em convenções coletivas são válidos por 

A  B  C  D  E  F  G 

Funções CCT 2012 (PE 11/2013)

out/2012
(data-base 

jun09)

out/12 
original

Considerações feitas pelo 

Consórcio

nov/10
(data-base 

jun/09)

nov/10 
original

Referencial correspondente na 

CCT 2010 (PE 105/2011)

Ajudante 2,44        3,64     2,34        2,80     Ajudante

Armador 3,66        5,46     3,43        4,10     Armador

Azulejador -          -       Não previsto na CCT -          -      Não previsto na CCT

Bombeiro Hidráulico 3,66        5,46     Equiv. à "Encanador Predial" 3,18        3,80     Encanador Predial

Caldeireiro 6,33        9,44     5,54        6,63     Caldeireiro

Carpinteiro 3,66        5,46     3,43        4,10     Carpinteiro

Eletricista Força e Controle 6,13        9,14     5,54        6,63     Eletricista Força e Controle

Eletricista Montador 5,49        8,19     4,77        5,71     Eletricista Montador

Encanador Industrial 6,33        9,44     5,54        6,63     Encanador Industrial

Enc. de Turma de Civil 12,20      18,19    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Condicionamento 12,20      18,19    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Elétrica 12,20      18,19    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Equipamentos Rotativos 12,20      18,19    Equiv. à "Enc de Mecânica" 8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Estrutura Metálicas 12,20      18,19    Equiv. à "Enc de Mecânica" 8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Instrumentação 12,20      18,19    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Pintura 12,20      18,19    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Soldagem 12,81      19,10    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Enc. de Turma de Tubulação 12,81      19,10    8,36        10,00   Encarregado nível máximo

Funileiro -          -       Não previsto na CCT -          -      Não previsto na CCT

Impermeabilizador -          -       Não previsto na CCT -          -      Não previsto na CCT

Instrumentista Controle 6,13        9,14     Equiv. à "Inst Industrial" 5,79        6,93     Instrumentista industrial

Instrumentista Montador 6,13        9,14     Equiv. à "Inst Industrial" 5,79        6,93     Instrumentista industrial

Isolador -          -       Não previsto na CCT -          -      Não previsto na CCT

Jatista 3,12        4,66     3,18        3,80     Jatista

Maçariqueiro 4,26        6,35     3,43        4,10     Maçariqueiro

Mecânico Ajustador 5,70        8,50     5,79        6,93     Mecânico Ajustador

Mecânico Montador 5,03        7,50     4,77        5,71     Mecânico Montador

Montador 3,96        5,91     Equiv. à "Montador Industrial" 3,43        4,10     Montador industrial

Pedreiro 3,66        5,46     3,43        4,10     Pedreiro

Pintor 3,66        5,46     Equiv. à "Pintor de Const Civil" 3,18        3,80     Pintor Civil

Pintor Industrial 3,66        5,46     3,43        4,10     Pintor Industrial

Soldador 5,73        8,54     Equiv. à "Soldador de Chaparia" 5,10        6,10     Soldador Chaparia

Soldador de Tubulação 6,40        9,55     Equiv. à "Soldador ER" 6,95        8,31     Soldador TIG (nível máximo)

Soldador Qualificado API 6G / TIG 7,07        10,55    Equiv. à "Soldador TIG/ER" 6,95        8,31     Soldador TIG (nível máximo)

Rigger 5,95        8,87     5,54        6,63     Rigger

Eletricista de manutenção 5,64        8,41     5,10        6,10     Eletricista de manutenção

Almoxarife 4,01        5,98     4,07        4,87     Almoxarife

Enc. de Serviços Gerais 12,20      18,19    Equiv. à "Enc de Mecânica" 8,36        10,00   Salário máximo de encarregados

Enc. Rigging 12,20      18,19    8,36        10,00   Salário máximo de encarregados

Encanador 6,33        9,44     5,54        6,63     Encanador industrial

Operador de Grua 4,01        5,98     4,07        4,87     Operador de Grua

Operador de Xerox 3,37        5,03     3,43        4,10     Auxiliar de escritório

Torneiro Mecânico 5,93        8,85     5,79        6,93     Torneiro Mecânico

Auxiliar Administrativo 3,37        5,03     3,43        4,10     Auxiliar Administrativo

Alpinista - Montador 5,02        7,48     3,43        4,10     Montador de andaime/industrial

Motorista de Carro Leve 3,12        4,66     3,18        3,80     Motorista de Veículos Leves

Mecanico de Máquinas Pesadas 7,36        10,98    5,10        6,10     Mecanico de Máquinas Pesadas

Lubrificador 3,12        4,66     3,18        3,80     Lubrificador de maq. Pesadas

Nivelador 4,70        7,01     4,77        5,71     Nivelador

Arrumadeira/Faxineira (nível I) 2,44        3,64     2,34        2,80     Arrumadeira/Faxineira (nível I)
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períodos geralmente anuais, como por exemplo 01/08/2010 a 31/07/2011. Sendo assim, a data do fim 

do período de validade de determinada convenção é a que deve ser utilizada para se corrigir o valor 
até a data-base desejada. A defesa corrigiu valores da CCT 2012 para jun/09 com base na data inicial 

de sua vigência e não a do final do período. 

252. Analisando-se os aumentos das convenções ao longo do tempo com o ICC-Recife (coluna 
mão de obra), percebe-se que a correção geral das convenções é bem acompanhada por este índice, 

que corrige o valor do contrato. 

Figura 5 – Evolução do ICC-Recife-mão de obra e das CCTs referentes à Rnest 

 
[Fonte: Índice geral de correção salarial anual das Convenções Coletivas PE705/2009, PE543/2010, PE858/2011 e 

PE935/2012 (peça 261)]  

253. Contudo, tanto a CCT 2010 (PE105/2011, vigência a partir de nov/10) como a CCT 2012 

(PE11/2013, vigência a partir de ago/12, mas modifica alguns salários a partir de outubro), esta 
última escolhida pela defesa, modificam bases salariais de algumas categorias específicas, fora do 
aumento geral anual, que terminam por distorcer a correção ao longo do tempo. Desta forma, o 

método de correção de preços por meio de convenções mais distantes da data-base não representa 
com fidedignidade o momento da proposta contida no DFP, em junho de 2009. Portanto, como dito 

anteriormente, a fim de mitigar o risco de distorção, utilizou-se a CCT 2010 (PE105/2011, com 
vigência a partir de nov/10), por ser a convenção coletiva trabalhista específica mais próxima à data-
base da proposta. 

254. Os números de sobrepreço, após considerações dos argumentos da defesa, serão 
apresentados no último tópico da análise de mão de obra. Contudo, pode-se afirmar que o sobrepreço 

foi reduzido com o uso da CCT 2010, convenção mais específica, acatando-se parcialmente as 
justificativas apresentadas. Neste momento, de modo a demonstrar a aderência do uso da Convenção 
Coletiva Trabalhista de 2010, apresentam-se os sobrepreços da mão de obra direta (MOD), para 

UDA e UHDT, dividido pelos referenciais utilizados. 

Quadro 6 – Sobrepreço da MOD apontado pelo Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário 

Referencial 
Qtd 

itens 

Sobrepreço 

(R$ milhões) 

Representatividade 

% 

CCT 2009 11 42,7 18,7% 

Caged 0 0,0 0,0% 

Sinapi 65 145,9 63,9% 

Horas Extras (proporção) - 39,7 17,4% 

Total 76 228,3 100,0% 
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Quadro 7 – Sobrepreço da MOD em análise de mérito 

Referencial 
Qtd 
itens 

Sobrepreço 
(R$ milhões) 

Representatividade 
% 

CCT 2010 68 116,6 82,3% 

Caged 4 0,3 0,1% 

Sinapi 4 0,4 0,3% 

Horas Extras (proporção) - 24,6 17,3% 

Total 76 141,8 100,0% 

255. Considerando que o sobrepreço relativo às horas extras são calculados de forma 

proporcional aos demais preços, depreende-se dos Quadros 6 e 7 que as referências salariais 
abarcadas pela CCT 2010 agora representam mais de 99% do sobrepreço calculado para a mão de 

obra direta. Anteriormente, das 76 categorias profissionais usadas como referência, 65 eram do 
Sinapi e 11 eram da CCT 2009. Após a utilização da CCT 2010, pôde-se enquadrar 68 categorias nas 
previstas na convenção trabalhista. 

256. Considerando-se toda a mão de obra horista (direta – MOD e indireta – MOI), obtêm-se 
as seguintes composições de sobrepreço por referencial usado: 

Quadro 8 – Sobrepreço da MO horista apontado pelo Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário 

Referencial 
Qtd 

itens 

Sobrepreço 

(R$ milhões) 

Represent 

% 

Represent 
s/ H.E. %* 

CCT 2009 27 51,8 13,5% 16,3% 

Caged 52 65,6 17,1% 20,6% 

Sinapi 130 201,0 52,5% 63,1% 

Horas Extras (proporção) - 64,6 16,9% - 

Total 209 383,0 100,0% 100,0% 

* Representatividade sem a proporção de horas extras. 

Quadro 9 – Sobrepreço da MO horista em análise de mérito 

Referencial 
Qtd 

itens 

Sobrepreço 

(R$ milhões) 

Represent 

% 

Represent 
s/ H.E. %* 

CCT 2010 120 136,0 47,1% 56,7% 

Caged 63 64,9 22,5% 27,1% 

Sinapi 24 39,1 13,5% 16,3% 

Horas Extras (proporção) - 48,9 16,9% - 

Total 207 288,9 100,0% 100,0% 

* Representatividade sem a proporção de horas extras. 

257. Verifica-se que a CCT 2010 agora passou a representar 56,7% (desconsiderando as horas 
extras proporcionais) do sobrepreço total da mão de obra horista, quando antes (com a CCT 2009) 
representava aproximadamente 16,3%. Basicamente a mudança ocorreu pela possibilidade de utilizar 

a CCT 2010 para várias categorias que antes foram parametrizadas pelo Sinapi. O percentual do 
Caged (desconsiderando-se a proporção de horas extras) passou de 20,6% para 27,1%. 

258. Pelo exposto, rejeita-se a proposta da defesa para o uso referencial da CCT 2012, 
demonstrando-se a aderência da CCT 2010 – convenção com data mais próxima da DFP – aos cargos 
analisados da mão de obra direta e mão de obra indireta horista. 

II.3.2.5.  Requisitos de experiência, qualificação, treinamento e outros benefícios 
oferecidos pelo Consórcio 

259. O Consórcio alega que os custos com MOD para um empreendimento do porte da Rnest 
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são superiores ao padrão médio de mercado aplicável às obras convencionais, visto que não são 

realizados trabalhos ordinários e padronizados, cujos valores poderiam ser refletidos no Sinapi. Além 
disso, afirma que os profissionais devem possuir longa vivência e experiência, pois as atividades 

possuem alto grau de precisão e não permitem curva de aprendizado, exemplificando algumas delas 
como soldas, encaixes, estruturas metálicas próprias do objeto do contrato, entre outros. 

260. Os argumentos de que a MOD deve atender a requisitos de experiência, curva de 

aprendizado já consolidada e qualificação diferenciada para a obra da Rnest são frágeis. Na verdade, 
ao tratar de preços de contratação acima dos índices oficiais para a obra em questão, está se falando 

de uma taxa de atratividade geral implícita na contratação destes profissionais, descumprindo o 
disposto na Lei 11.768/2008 (LDO 2009) em seu artigo 109, § 2º: 

Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, poderão os 
respectivos custos unitários exceder o limite fixado no caput deste artigo, sem prejuízo da 
avaliação dos órgãos de controle interno e externo. 

261. Como presunção, a Administração Pública deve adotar os referenciais oficiais da própria 
Administração como balizadores de preços. Afirmações em contrário têm o onus probandi de quem as 

apresenta, frisando-se, ainda, que tais motivações devem se dar de forma clara e expressa e não por 
meio da majoração aleatória de valores e percentuais de referência. Caso o cenário fático enseje uma 
política de preços ou benefícios diferenciados, estes devem se dar por composições distintas e 

destacadas na proposta, além de serem devidamente motivados. 

262. Ademais, as despesas dos orçamentos públicos devem ser discriminadas da forma mais 

específica possível, em homenagem ao princípio da transparência, de modo a evitar a duplicidade de 
pagamentos. Inclusive, no caso concreto, os gastos com qualificação e treinamento estão 

contemplados em rubricas específicas das DFPs, tanto da UDA como UHDT. O Quadro 10 foi 

elaborado com os dados constantes nos DFPs apresentados, indicando as respectivas rubricas e 
valores. Constam somente as despesas para treinamento e qualificação, excluídos os custos dos 

profissionais indicados como responsáveis pelos programas de treinamento. 

Quadro 10 – Custo com Treinamento e Qualificação UDA e UHDT 

Obra Rubrica Valor (R$) 

UDA 

 

7.082.502 

Projeto e Fornecimento Treinamento e Assistência Técnica 2.253.857 
Projeto e Fornecimento Inst e Desp Gerais 1.591.869 
Construção Civil Treinamentos 100.369 
Montagem 
Eletromecânica 

Material de treinamento/campanha de 
SMS/Qualidade 1.924.494 

Montagem 
Eletromecânica Outros - Treinamentos 509.147 
Montagem 
Eletromecânica Outros - Treinamentos Qualidade/Diversos 702.766 

UHDT 

 

10.726.583 

Projeto e Fornecimento Treinamento e Assistência Técnica 5.462.912 
Construção Civil Outros - Treinamentos 301.106 
Construção Civil Outros - Treinamentos Qualidade/Diversos 225.708 
Montagem 
Eletromecânica 

Material de treinamento/campanha de 
SMS/Qualidade 3.196.811 

Montagem 
Eletromecânica Outros - Treinamentos 853.001 
Montagem 
Eletromecânica Outros - Treinamentos Qualidade/Diversos 687.044 

TOTAL 

 
17.809.085 
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263. Ademais, o argumento de que os funcionários devem interpretar diagramas e ter 

experiência na execução de testes de qualidade e normas também não procede. Testes, inspeções e 
comissionamentos são feitos por outros profissionais especializados descritos no DFP, como 

inspetores, coordenadores, gestores, entre outros técnicos especializados também definidos no DFP, 
muitos dos quais foram excluídos da amostra da auditoria. 

264. A especificidade de algumas funções não permite que se faça uma generalização a toda 

população de funcionários. É certo que boa parte dos serviços são ordinários, típicos de obras de 
construção civil, tanto é que o próprio DFP da contratada divide-se em um módulo nomeado 

“construção civil” e outro intitulado “montagem eletromecânica”. De fato, existem serviços 
diferenciados, cujas funções especializadas estão ou deveriam estar destacadas no DFP. 

265. Quando a qualificação profissional passa a ser um diferencial, e não mero requisito, é 

certo que trazem um retorno em produtividade-hora maior que um funcionário padrão. Neste caso, o 
valor investido tem um retorno superior atrelado. Do contrário, não haveria racionalidade econômica 

da firma pagar um bônus salarial sem contrapartida em termos de lucratividade. Assim como outros 
serviços, o valor do trabalho é mensurado por uma equação que envolve raridade, produtividade e 
retorno. 

266. No mercado privado, este valor é mensurado e remunerado, tanto por empresas como 
clientes. No âmbito do setor público, não há como mensurar a nuance desta utilidade econômica no 

preço de uma proposta, uma vez que os procedimentos licitatórios são realizados usualmente pelo 
menor preço. Além disso, ainda existem conflitos de interesse agente-principal, possibilitando que 
interesses políticos se sobreponham a escolhas mais eficazes e eficientes. Assim, as referências de 

preços oficiais são utilizadas como meio de simular a utilidade econômica, definindo o preço justo ao 
setor público com base em levantamentos de dados e pesquisas de mercado. Excepcionalmente, existe 

a possibilidade de se demonstrar a necessidade de um preço alternativo, desde que vinculada à 
fundamentação adequada do gestor público, conforme consta na LDO 2009. 

267. De qualquer modo, os argumentos de qualificação e experiência necessárias perderam o 

objeto. Acatando-se parcialmente os argumentos da defesa, passou a se utilizar uma CCT específica 
da obra para esta análise de mérito, onde 99% do sobrepreço da MOD passou a ser imputado com 

base neste referencial, e 56,7% no caso da MOI indireta horista. Nesta última, 27,1% foram 
referenciados no Caged de forma setorizada (setor de infraestrutura, óleo e gás), enquanto somente 
16,3% foram referenciados pelo Sinapi, como última alternativa, ou por não haver correspondência 

nos outros referenciais ou por ter a remuneração mais alta e específica. Já a mão de obra mensalista 
foi toda referenciada no Caged, setorizada justamente aos segmentos de construção de infraestrutura, 

óleo e gás (e, portanto, os profissionais necessários a essas áreas de atuação estão abrangidos), 
utilizando o método do novo Sicro, pormenorizado em tópico específico anterior. 

II.3.2.6.  Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 

268. Antes de entrar na análise dos argumentos da defesa, é importante rememorar que a 
auditoria se embasou nos preços do DFP, na data de sua apresentação. Por força de contrato, as 

variações salariais da mão de obra sofrem reajuste anual de acordo com o índice previamente 
definido. A menos que se esteja diante de uma situação comprovadamente excepcional, tal índice é 
suficiente para manter o equilíbrio do contrato. 

269. Por outro lado, embora os encargos sociais tenham sido definidos pelo referencial Sinapi 
de junho de 2009, não se identificou qualquer cláusula contratual para o reajuste destas obrigações 

trabalhistas. Neste caso, embora se esteja realizando uma análise estática na linha do tempo, com 
base na data focal do DFP, será incluída na análise todo o período previsto em contrato, haja vista 
que a variação de tais encargos impacta no cálculo do sobrepreço materializado. 

270. Com base nos dados do Sinapi para Pernambuco (cidade de Recife), traçou-se o gráfico 
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da Figura 6, que mostra a evolução dos encargos sociais para mão de obra horista e mensalista em 

um período de 13 anos (2005 a 2018). 

Figura 6 – Evolução dos Encargos Sociais Trabalhistas (Sinapi)  

 

271. O eixo vertical esquerdo mostra os encargos horistas, enquanto o direito, os encargos 
mensalistas, com base no referencial vigente nos meses de junho. Verifica-se, em ambos os casos, que 
o referencial Sinapi reflete o aumento dos custos trabalhistas entre os anos de 2009 e 2012. 

272. Como visto, o contrato das referidas obras teve início a partir da metade de 2009 até o fim 
de 2012. Inicialmente, a ideia inicial seria utilizar a média ponderada dos encargos sociais entre 2009 

e 2012. Contudo, como será analisada a composição deste referencial, seria necessário calcular a 
média entre os vinte itens das tabelas de encargos sociais do Sinapi no período e, assim, criar uma 
tabela adaptada para o caso concreto, trazendo ainda mais complexidade para a análise. Assim, 

escolheu-se a referência Sinapi com vigência de agosto de 2010 a fevereiro de 2013, que está no topo 
da curva do gráfico acima, com os percentuais de encargos mais altos. Manteve-se, deste modo, uma 

postura conservadora, sobretudo quando: (i) se sabe que a obra sofreu consecutivos atrasos; e (ii) o 
topo da curva dos encargos, localizada nos 3 anos do contrato, provavelmente embutem encargos e 
benefícios resultantes de convenções coletivas que não deveriam ser totalmente absorvidos pelo poder 

público, seja pela existência de rubrica própria nos contratos, seja por já constarem dos referenciais 
(como será visto à frente na análise destes encargos). 

273. Antes de partir para a análise dos argumentos da defesa, cumpre informar que os 
encargos sociais utilizados na citação continham erro material, como já se pode perceber no gráfico 
anterior. Os encargos do Sinapi em junho de 2009 eram de 122,54% (conforme peça 262), e não 

134,54%, como constava na instrução que embasou o Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, tendo sido 
utilizado para calcular os poucos salários referenciados na CCT 2009 e no Caged. Já o custo do 
salário horista do Sinapi, que já possuem os encargos embutidos, estavam corretos, assim como os 

encargos sociais para mensalistas (74,32%). Contudo, como já explicado no parágrafo anterior, esta 
análise de mérito utilizou a referência mais alta do período histórico do Sinapi, que coincide em 

grande parte com o período da obra. A modificação não prejudica a defesa, uma vez que o Consórcio 
já considerava insuficiente o valor anterior de 134,54%, apresentando argumentos que serão 
analisados a seguir. 

274. Em suas alegações, o Consórcio afirma que as memórias de cálculo adotadas pelo Sinapi 
em 2009 não estavam disponíveis para consulta e, por esta razão, se embasou no Manual de 

Metodologias e Conceitos publicado pelo Sinapi em 2015 para apontar inconsistências de cálculo dos 
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encargos. No que se refere aos encargos sociais, seguem os argumentos e as respectivas análises: 

a) Para o Grupo A, a metodologia de cálculo do Sinapi considera a contribuição básica 
do SENAI de 1,0%. Conforme art. 10 - Lei 60.446/67, para empresas com mais de 500 

funcionários (que é o caso das obras do Consórcio) deve-se recolher uma alíquota 
adicional de 0,20% para a contribuição do SENAI. 
Análise: O argumento procede. Apesar da empresa não trazer o comprovante de 

pagamento do adicional ao SENAI, a legislação citada exige que empresas com mais de 
500 funcionários devem recolher uma alíquota adicional de 0,20% para a contribuição, 

perfazendo a alíquota de 1,2%. 

b) No Grupo B deve-se incluir o impacto referente às horas remuneradas e trabalhadas 
referentes a feriados locais e previstos na Convenção Coletiva da Categoria. 

Adicionalmente, na metodologia de cálculo do Sinapi é previsto 100% de mão de obra 
masculina que é impactada pela licença paternidade. Acontece que, na realidade das 

empresas brasileiras, e não é diferente com as construtoras, a inserção de mão de obra 
feminina é crescente. A mão de obra horista feminina, em especial as atividades de apoio 
de mão de obra indireta, já representa mais de 5% deste universo. Esta correção deve ser 

feita, pois a mão de obra feminina é impactada pela licença maternidade. 
Análise: De plano, rejeita-se o argumento de que devam ser incluídos na análise os 

feriados locais trazidos pela defesa, haja vista que todos os feriados nacionais e locais já 
estão incluídos nos cálculos do Grupo B do Sinapi, bem como os dias de descanso 
remunerado, conforme consta no Manual de Metodologias e Conceitos do Sinapi de junho 

de 2014 (peça 263, p. 73 a 80). 
Com relação ao custo da licença maternidade, em realidade cabe à empresa arcar com o 

décimo-terceiro, férias e proporcional de férias relativos ao período de 120 dias de 
ausência, uma vez que o salário maternidade propriamente dito é desembolsado pelo 
INSS. Pelo que constam nos relatórios Sinapi, o salário maternidade passou a ser 

discriminado na composição dos encargos sociais a partir de 2013. Não constam 
informações se a adição do item no cálculo foi um aprimoramento do sistema ou se já era 

computado, porém não incluído devido a sua insignificância. O fato é que, em 2013, 
quando do primeiro registro, o salário maternidade representava 0,03% dos encargos 
horistas e 0,02% dos mensalistas (peça 266, p. 6). Estes percentuais consideram os dados 

do IBGE e RAIS mais atuais no período e o cálculo pode ser conferido na peça 263, p. 83 
e 84. Como exemplo, no Manual de Metodologias e Conceitos Sinapi 2014, o percentual 

de encargos com salário maternidade foi calculado com uma taxa de natalidade de 5,54%, 
participação feminina no setor de 7,56% e percentual das mulheres que estão em idade 
fértil de 83,16%). 

Já os cálculos da defesa consideram 5% de participação feminina na mão de obra horista 
e 15% para mão de obra mensalista, sem citar quaisquer fontes para estes dados. A 

contrario sensu, o IBGE publicou em 08 de março de 2010, dia internacional da mulher, 
uma publicação sobre a participação das mulheres no setor de construção (como um 
todo), indicando que o percentual era de 5,1% em 2009. Em 2012, esta mesma publicação 

indicou um percentual de 6,1%. (Fontes: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Estudos/Mul

her_Mercado_Trabalho_Perg_Resp.pdf e 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mul
her_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf, ambos acessados em 27/6/2018).   

Além de não corresponderem aos dados oficiais, os cálculos apresentados pela defesa não 
consideraram informações essenciais como taxa de natalidade e idade fértil. 

Novamente, tomando uma postura conservadora, acata-se parcialmente o pleito da defesa. 
Desta feita, inclui-se na análise, para efeitos de salário maternidade, os percentuais da 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Estudos/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Mensal_de_Emprego/Estudos/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf
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rubrica da tabela de encargos sociais do Sinapi de 2013 (ano do primeiro registro), que 

correspondiam a 0,03% para encargos horistas e 0,02% para mensalistas. 

c) O contrato das obras determina a contratação compulsória de seguro de vida para 

todos os trabalhadores. 
Análise: O contrato de fato exige a contratação de seguro de vida para todos os 
funcionários, bem como outros seguros, porém existem rubricas próprias na DFP para 

suportar tais custos. Não havendo nenhum elemento de prova em sentido contrário, 
considera-se compatível o valor da verba de seguros apresentado na DFP, por ser o único 

liame documental existente (Peça 264, p. 6, 19 e 27 para UDA e peça 265 p. 5, 18 e 26 
para UHDT; e abas “Projeto e Fornecimento”, “Construção Civil” e “Montagem 
Eletromecânica” dos itens não digitalizáveis da peça 49 – UDA e peça 50 – UHDT). Nos 

contratos, constam as seguintes obrigações: “Seguros da Contratada: Seguro de 
Acidentes de Trabalho (obrigatório, que consta do Sinapi), Seguro de Vida, Seguro de 

Acidentes Pessoais, (...)” (cláusula décima sétima para ambos os contratos: peça 79, p. 38 
a 40 para UDA e peça 80, p. 37 a 39 para UHDT). Fazendo-se referência ao contrato, o 
Consórcio especificou nos DFPs as rubricas da seguinte forma: “Seguros da Contratada 

(Diversos) - conforme especificado na minuta do contrato”. Portanto, havendo rubrica 
específica do custo na proposta do Consórcio, não há que se adicioná-lo novamente nos 

encargos sociais, como propõe a defesa. Por conseguinte, rejeita-se o argumento 
apresentado. 

d) O contrato estabelece regime em trabalho de turnos 24 horas/dia, 7 dias na semana 

para atividades de Assistência à Operação (AO), impactando em adicionais de trabalho 
noturno. 

Análise: Embora haja previsão contratual de horas extras para Assistência à Operação 
(AO), não constam discriminadas quaisquer horas extras noturnas para estas atividades 
nos DFPs. Constam, somente, horas ordinárias previstas na seção de que trata de custos 

com Subempreiteiras. Já nas partes do DFP que tratam da mão de obra, há previsão de 
horas extras, consideradas de forma não específica, calculadas como um percentual sobre 

o total de homem-hora (tanto para construção civil como para a montagem 
eletromecânica), que totalizam aproximadamente 3 milhões de homem-hora (quantidade 
extraída dos próprios DFPs). Os quantitativos de homem-hora para o total das obras são 

resumidos no Quadro 11 abaixo: 

Quadro 11 – Quantitativo de homem-hora para UDA e UHDT (em homem-hora) 

Tipo - Mão de Obra UDA UHDT TOTAL 

MOD 5.956.265,07 12.968.148,67 18.924.413,73 

MOD - Horas Extras 717.893,14 1.768.383,91 2.486.277,05 

    

MOI Horista 1.154.675,04 3.070.396,91 4.225.071,95 

MOI - Horas Extras 144.334,38 383.799,61 528.133,99 

        

MOI Mensalista 1.017.718,42 1.438.800,00 2.456.518,42 

MOI Mens - Horas 
Extras 

9.872,30 - 9.872,30 

        

Total HH Ordinárias 8.128.658,53 17.477.345,58 25.606.004,11 

Total HH Extras 872.099,82 2.152.183,52 3.024.283,34 

        

Total Geral 9.000.758,35 19.629.529,10 28.630.287,45 
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[Fonte: DFP UDA (peça 49) e UHDT (peça 50)]  

Portanto, a primeira inferência que se faz é se as 61.303 horas extras noturnas 
reclamadas pela defesa, 43.474 de MOD e 17.829 de MOI (peça não digitalizável da peça 

204, DOC. 04, arquivo "03 Estudo CONEST Planilhas - Mão de Obra" e Planilha "MC 
Auxiliar - Encargos Sicro3 ajustados"), já não estão contidas nas horas extras informadas 
no DFP, mormente quando esta quantidade representa somente 2% das horas extras totais 

previstas. Ademais, questiona-se porque a empresa apresentaria no DFP somente as horas 
extras diurnas, enquanto que as noturnas apresentaria sob a forma de encargos sociais 

embutidos nos preços apresentados. 
Não obstante a fragilidade do argumento, nesta mesma planilha, para o cálculo da 
representatividade destas horas extras noturnas, a defesa faz a divisão da quantidade de 

horas extras noturnas por um total de homem-hora de 7,9 milhões, quando ambas as obras 
possuem mais de 25 milhões de homem-hora, conforme quadro acima. Com o cálculo 

correto, o impacto das horas extras noturnas seria de somente 0,24% sobre o total de 
homem-hora das obras (61,3 mil ÷ 25,6 milhões). 
Por fim, os gastos com mão de obra para a Assistência à Operação (AO) somente estão 

contemplados na seção Subempreiteiros (arquivos não digitalizáveis - Peça 49, aba IX 
para UDA e peça 50, aba IX para UHDT, bem como nas DFPs digitalizadas – peça 264 p. 

45 e peça 265 p. p. 44), o que leva a crer, inclusive, que estas horas extras noturnas 
deveriam estar contempladas no preço da empresa subcontratada. 
Na ausência de elementos consistentes para provar a alegação, não há possibilidade de se 

acatar a inclusão das horas extras noturnas para a atividade de AO no cálculo dos 
encargos sociais horistas e mensalistas. 

e) Os serviços impactados por chuvas que não fazem parte do caminho crítico do 

cronograma da obra não entram no cálculo do prazo adicional ao contrato, o que implica 
que, para recuperação do prazo contratual, será necessária a implantação de 2º turno de 

trabalho com incidência de adicionais de trabalho noturno. Estes impactos devem ser 
incorporados aos encargos. 
Análise: Rejeita-se o argumento de que os serviços impactados por chuvas que não fazem 

parte do caminho crítico da obra não entram no cálculo do prazo adicional ao contrato, o 
que implicaria em implantação de 2º turno de trabalho. Em primeiro lugar, não estando 

no caminho crítico da obra, não haveria por que a contratada gastar com horas 
adicionais de trabalho, uma vez que haveria folga de cronograma. 
Segundo, o tema verba de chuva foi deveras debatido por este Tribunal e resultou no 

Acórdão 2.007/2017-TCU-Plenário que, em seu item 9.1, anulou os anexos denominados 
“Procedimento para avaliação e pagamento por ocorrência de chuvas, descargas 

atmosféricas e suas consequências” de diversos contratos, incluindo o contrato 
0800.0053456.09-2 (UDA) e 0800.0055148.09.2 (UHDT/UGH). Por fim, a metodologia 
aprovada no referido Acórdão expressamente veda a indenização de horas extras de mão 

de obra. 

f) Quanto aos encargos sociais de mão de obra mensalista, o valor de referência do Sinapi, 

de 74,32% adotado na Auditoria, a defesa alega que é inconsistente, pois não atende os 
requisitos básicos previstos em legislação, que apontam para um valor conservador de 
pelo menos 82,45%, conforme detalhado no documento anexo à sua defesa (peça 204, 

DOC. 04 - "03 Estudo CONEST Planilhas - Mão de Obra" - Planilha e "MC Auxiliar - 
Encargos Inconsistência Sinapi"). Alegando inconsistência e falta de transparência do 

Sinapi, o Consórcio diz que baseou sua análise na memória de cálculo disponível do 
sistema Sicro 3. Afirma que devem ser incluídas as contribuições já analisadas 
anteriormente para horistas, diminuir de 8,5% para 8% o FGTS e excluir o encargo do 

SECONCI de 1%, uma vez que este não é aplicável para o Estado de Pernambuco. Por 
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fim, após suas considerações, afirma ainda que adotou os encargos sociais de 138,84% 

para mão de obra horista e 90,49% para mensalista nos estudos realizados. 
Análise: Seguindo jurisprudência desta Corte de Contas, o Sinapi deve ser utilizado 

preferencialmente como referencial de preço, quando não se trate de obras rodoviárias ou 
de infraestrutura de transportes. Seguindo esta orientação, a equipe de auditoria à época 
utilizou os encargos sociais do Sinapi referentes à junho de 2009, que era de 74,32% para 

mensalistas. Contudo, segundo a Caixa Econômica Federal, as composições dos cálculos 
só estão disponíveis a partir de agosto daquele mesmo ano (Peça 266, p. 1) e, justamente a 

partir deste mês, o referencial aumentou para 82,2%. No caso do argumento em questão, 
que trata da mão de obra mensalista, portanto, o valor de agosto era muito próximo da 
tabela Sicro utilizada pela defesa (82,45%). Para fins de cálculo, será utilizado o 

referencial de agosto de 2010 (Peça 266, p. 3), perfazendo um percentual ainda maior que 
a este do Sicro, citado pela defesa. Sendo assim, passa-se às demais análises. 

O cálculo do FGTS nas composições adotadas está correto (8%), não havendo ajustes a 
considerar. Já com relação ao SECONCI (Serviço Social da Indústria da Construção e do 
Mobiliário), assiste razão a defesa quanto à inaplicabilidade da contribuição para o 

Estado de Pernambuco. O SECONCI não faz parte do Sistema S e sua contribuição 
somente pode ser definida quando prevista em Convenção Coletiva (art. 12, inciso II do 

Estatuto do SECONCI, peça 267) e o SECONCI local atue na assistência social, 
promoção da saúde e prevenção de doenças no setor. Não havendo a previsão nas 
Convenções Coletivas, a contribuição de 1% do SECONCI foi excluída do cálculo dos 

encargos. Em consonância com este entendimento está o Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco: 

(...) o percentual considerado equivale ao indicado para trabalhadores mensalistas pela 
supracitada publicação da Editora Pini, que foi de 78,33% (vol. III, fls. 596), tendo sido  

desconsiderado apenas o percentual de 1,00% relativo ao SECONCI (Serviço Social da 
Indústria da Construção e do Mobiliário), que não é aplicável ao Estado de 

Pernambuco. 

(40ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada em 02/06/11, Processo TC 
1003370-1. Auditoria Especial referente à medida cautelar relativa à Concorrência 
Pública nº 01/2010, da Prefeitura Municipal de Ipojuca) 

As demais alegações foram anteriormente analisadas para a mão de obra horista (auxílio 

maternidade, adicional noturno e seguro de vida) e resultam na mesma conclusão. 
Após suas considerações, o Consórcio afirma que adotou os encargos sociais de 138,84% 

para mão de obra horista e 90,49% para mensalista nos estudos realizados. Neste ponto, 
se fossem utilizados estes percentuais, haveria uma confissão tácita da defesa de 
sobrepreço nos percentuais dos encargos sociais aplicados, que constam discriminados 

nas DFPs: MOD - 142,94% e MOI mensalista (91,45%). 

275. Em conclusão, para se chegar ao valor dos encargos sociais horistas e mensalistas que 

serviram para análise do mérito em questão e serão apresentadas a seguir, procedeu-se da seguinte 
forma: 

1) por não haver cláusula de reajuste contratual para os encargos trabalhistas, utilizou-

se o maior referencial do Sinapi no período da obra (agosto de 2010). Assim, partiu-se 
dos seguintes valores de encargos sociais: 126,38% para horistas e 83,38% para 

mensalistas. 

2) com base nas análises dos argumentos da defesa, foram realizadas as seguintes 
modificações: 
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Item Horistas Mensalistas 

Alíquota adicional SENAI para 
empresas com mais de 500 
funcionários. 

+0,20% +0,20% 

Salário maternidade +0,03% +0,02% 

SECONCI não aplicável ao Estado de 
Pernambuco 

-1,00% -1,00% 

276. Ao final, levando-se em consideração todos os argumentos da defesa, o valor dos encargos 

sociais ficou ajustado em 125,22% para horistas e 82,44% para mensalistas, ficando assim 
compostos: 

Tabela 2 – Tabela de Encargos Sociais Sinapi Ajustada 

 

II.3.2.7.  A previsibilidade dos salários, o aquecimento da demanda e o reajuste contratual 

277. É mister esclarecer a questão da previsibilidade dos salários, suscitada pela defesa em 

diversos momentos, para que não pairem dúvidas sobre a interpretação desta Corte sobre o tema. 

278. Trazendo trechos de jurisprudências do TCU, STJ e TRF4, a defesa alega que: 

(...) o Consórcio necessitava considerar um padrão salarial em seu DFP que refletisse a 
realidade que esperava encontrar ao longo da execução das obras (...). 

Isso porque, segundo maciça jurisprudência, o aumento salarial resultante de convenção, acordo 
ou dissídio coletivo não autoriza o reequilíbrio econômico-financeiro (...) 

Outros tribunais também entendem que a convenção, o acordo ou o dissídio coletivo e, que 
concede aumento salarial é fato previsível por isso, não autoriza o ajuste com vistas a assegurar o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, motivo pelo qual os valores propostos devem 
buscar considerar essa realidade (...) (grifos acrescentados) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS MENSALISTAS HORISTAS MENSALISTAS

A GRUPO A 37,80% 37,80% 37,00% 37,00%

A1 INSS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,20% 1,20%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 0,00% 0,00%

B GRUPO B 49,87% 21,60% 49,90% 21,62%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,03% 0,00% 18,03% 0,00%

B2 Feriados 4,51% 0,00% 4,51% 0,00%

B3 Aviso Prévio 12,91% 10,20% 12,91% 10,20%

B4 Auxílio-Enfermidade 0,78% 0,62% 0,78% 0,62%

B5 13º Salário 10,40% 8,22% 10,40% 8,22%

B6 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B7 Ausências abonadas/dias de chuvas 3,18% 2,51% 3,18% 2,51%

B8 Salário Maternidade 0,00% 0,00% 0,03% 0,02%

C GRUPO C 19,86% 15,82% 19,86% 15,82%

C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,99% 4,86% 5,99% 4,86%

C2 Férias (indenizadas) 13,87% 10,96% 13,87% 10,96%

D GRUPO D 18,85% 8,16% 18,46% 8,00%

D1 Reincidência de A sobre B 18,85% 8,16% 18,46% 8,00%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO 126,38% 83,38% 125,22% 82,44%

SINAPI ORIGINAL SINAPI AJUSTADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO
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279. Com base nestes argumentos e jurisprudência colacionada, conclui o seguinte: 

Destarte, caberia a empresas sérias considerar, em sua proposta de preços, os efeitos decorrentes 
de eventuais aumentos salariais acima dos índices oficiais; bem como a inclusão de novas funções 
nas convenções coletivas ao longo das obras. É o que se espera de um orçamentista prudente e 
competente (...) 

280. De plano, se percebe a incoerência lógica entre a conclusão e os argumentos. A 

jurisprudência do STJ, TRF4 e TCU, por meio da qual se baseiam os argumentos, confirma que os 
tribunais de justiça e de contas estão alinhados no sentido de que o aumento de salário proveniente 

de dissídio coletivo não autoriza a revisão o contrato administrativo para fins de reequilíbrio 

econômico-financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível . Todavia, a conclusão da defesa 
foi ampliada para todo o universo de aumentos, inferindo-se que quaisquer efeitos decorrentes de 

aumentos salariais acima dos índices oficiais deveriam ser previstos pelas contratadas. Ou seja, as 
empresas contratadas pelo poder público, segundo a defesa, deveriam exercer uma atividade de 
futurologia, necessitando prever o futuro acerca do mercado que atua. 

281. Todas as jurisprudências apontadas sobre o tema, sem exceção, afirmam categoricamente 
que a determinação se aplica a dissídios coletivos. Senão, vejamos as ementas: 

REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO COLETIVO. AUMENTO DE 
SALÁRIO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O aumento do piso salarial da 
categoria não se constitui fato imprevisível capaz de autorizar a revisão do contrato. Recurso não 
conhecido. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 134797 DF 1997/0038761-5 (STJ), data de 
publicação: 01/08/2000) 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. 
 REVISÃO CONTRATUAL.EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. 
NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, DA LEI N. 8.666 /93. ÁLEA ECONÔMICA 
QUE NÃO SE DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE. 1. É pacífico o entendimento desta 
Corte Superior no sentido de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não 
autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma 
vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art. 65, inc. II, d, 
da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação 
aos contratos administrativos não o descaracteriza como pura e simples álea econômica. 3. 
Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
AgRg no REsp 957999 PE 2007/0119517-0 (STJ), data de publicação: 05/08/2010) 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL. DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão 
para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/93, 
art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de 
dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação 
da proposta. Precedentes: RESP 411101/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 
134797/DF, 2ª T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 
n° 668.367/PR, 1ª T., rel. Min. Teori Albani Zavascki. Julgado em: 21.09.2006, DJ de 05.10.2006) 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO COLETIVA. REAJUSTE. TEORIA DA 
IMPREVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65 DA LEI 8666/93. REVISÃO 
CONTRATUAL. PERIODICIDADE ANUAL. Não se aplica a teoria da imprevisão para a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei n. 8.666/93, art. 
65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados em virtude de dissídio coletivo. 
Reconhecida a possibilidade de reajuste do contrato, tal como previsto no art. 65 da Lei n. 
8.666/93, 'no período anual, contado da última ocorrência verificada (assinatura, repactuação, 
revisão ou reajuste do contrato). (TRF4, Apelação Cível nº 0006248-43.2009.404.7105/RS, j. 01-
06- 2011.) 
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(grifos acrescidos) 

282. Insta registrar que todas estas decisões são relativas a pleitos de empresas com contratos 

de prestação de serviços de natureza contínua (no caso, de limpeza ou vigilância), conforme se 
apresentam abaixo: 

a) REsp 134797/DF: Comércio e Serviços de Limpeza Ltda – LIFP; 

b) REsp 411101/PR: Embraseg Limpeza e Conservação S/C Ltda; 

c) REsp 382260/RS: Falcão Conservação e Limpeza Ltda; 

d) REsp 411101/PR: Ambiental Serviços Terceirizados; 

e) TRF4 - Apelação Cível Nº 0006248-43.2009.404.7105/RS: Rota Sul Empresa de 
Vigilância Ltda. 

283. Em rápida leitura das decisões, verifica-se que basicamente as avenças decorrem do fato 
de que tais empresas, pouco tempo após o início da vigência de seus contratos administrativos, 

pleiteiam o reequilíbrio-financeiro do contrato antes mesmo da repactuação ou reajuste anual do 
previstos. Segundo o Acórdão 1.563/2004-TCU-Plenário, Relator Ministro Augusto Sherman: 

9.1.2. os incrementos dos custos de mão-de-obra ocasionados pela data-base de cada categoria 
profissional nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua  não se constituem em 
fundamento para a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro; 

9.1.3. no caso da primeira repactuação dos contratos de prestação de serviços de natureza 

contínua, o prazo mínimo de um ano a que se refere o item 8.1 da Decisão 457/1995 - Plenário 
conta-se a partir da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se 
referir, sendo que, nessa última hipótese, considera-se como data do orçamento a data do acordo, 
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da 
apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 
benefícios não previstos originariamente, nos termos do disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e 
do item 7.2 da IN/Mare 18/97; 

9.1.4. no caso das repactuações dos contratos de prestação de serviços de natureza contínua 
subseqüentes à primeira repactuação, o prazo mínimo de um ano a que se refere o item 8.1 da 
Decisão 457/1995 - Plenário conta-se a partir da data da última repactuação, nos termos do 
disposto no art. 5° do Decreto 2.271/97 e do item 7.1 da IN/Mare 18/97; 

9.1.5. os contratos de prestação de serviços de natureza contínua admitem uma única repactuação 
a ser realizada no interregno mínimo de um ano, conforme estabelecem o art. 2° da Lei 
10.192/2000 e o art. 5° do Decreto 2.271/97; (grifos acrescidos) 

284. No mesmo sentido, estão os Acórdãos 475/1995-TCU-Plenário e 2.255/2005-TCU-
Plenário, respectivamente de relatoria dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva e Lincoln 

Magalhães da Rocha. 

285. A citação acima faz justiça ao Exmo. Ministro Relator Augusto Sherman, haja vista que a 

defesa utilizou trechos de seu voto de forma que modificou seu sentido original (Peça 204, p. 24). 
Fazendo uso deste voto, argumentou no sentido de que não haveria possibilidade de a empresa 
repactuar os preços da mão de obra contidos em sua proposta: 

Oportuno reiterar que esta Corte de Contas tem se pronunciado da seguinte maneira em relação 
ao tema: "Quanto à questão dos reajustes salariais em razão de convenção, acordo ou dissídio 
coletivo, não tenho dúvidas de que sua natureza jurídica é essencialmente distinta daquela 
conferida às situações de equilíbrio econômico-financeiro." (...) "Fica, portanto, afastada a 
possibilidade de se identificar os reajustes decorrentes da data-base das categorias como hipótese 
ensejadora de reequilíbrio econômico-financeiro 'do contrato de prestação de serviços". 

Nesse contexto, e considerando a jurisprudência pátria majoritária, verifica -se incabível 
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considerar os valores salariais indicados pela Unidade Técnica, especialmente em um contrato 
por preço global. (...) 

286. As palavras do Relator, acima, se referem à diferenciação entre os conceitos de reajuste, 

reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação. Em breve resumo, sem a intenção de se aprofundar 
no tema, tem-se que: 

 Reajuste: é o instrumento legal (art. 40 e 50 da lei 8.666/93) de aplicação automática, e 

previsão em contrato, que estabelece um índice inflacionário, variação de custos ou 
critério de atualização com o objetivo de manter o equilíbrio-econômico financeiro ao 

longo do tempo. Deve possui periodicidade mínima de um ano (Lei 10.192/01). 

 Reequilíbrio econômico-financeiro: está disciplinado nos arts. 57, 58 e 65 da Lei n. 

8.666/93. Uma vez constatada a ocorrência de fato imprevisível, ou previsível de 
consequências incalculáveis, que modifique a relação entre os encargos e a remuneração 
correspondente, as partes devem recompor a equação econômico-financeira do contrato 

por meio de aditamento contratual. Não há prazo mínimo para a revisão contratual, mas a 
álea extraordinária que modifique o equilíbrio econômico-financeiro deve ser cabalmente 

demonstrada em processo administrativo. 

 Repactuação: trata-se de procedimento não definido em lei, mas criado pelo Decreto 

Presidencial 2.271/97, com o objetivo de se adequar o preço dos contratos de prestação de 
serviços de natureza contínua à realidade de mercado. Deve ser observado o interregno 
mínimo de um ano (contado na forma da legislação) e a demonstração analítica da 

variação dos custos de produção/insumos. 

287. Portanto, a jurisprudência trazida pela defesa somente confirma que a recomposição 

salarial, oriunda de dissídio coletivo, não se conecta com a teoria da imprevisão, não ensejando 
reequilíbrio econômico-financeiro. Aqueles casos trazidos configuram repactuação e deveriam 
respeitar o prazo legal para o ajuste contratual. Ademais, a repactuação é somente aplicável a 

serviços de natureza contínua (Acórdãos 1.488/2016 e 1.574/2015, ambos do plenário do TCU) e não 
se coaduna ao caso concreto. 

288. Com relação aos argumentos que apontam o aquecimento de mercado como um 
acontecimento extraordinário, é importante frisar que ambos os contratos auditados da Rnest 
possuem cláusulas para reajuste contratual, inclusive com índice de variação de custos mão de obra – 

ICC-Recife-Mão de Obra (p.7 de ambos os contratos, peças 79 e 80) – na proporção relativa a este 
insumo. E, no caso dos índices oficiais utilizados como referência, como o Sinapi e o Sicro, suas 

premissas levam em conta os aumentos registrados em convenções coletivas. 

289. Além do mais, ao contrário do que alega o Consórcio, caso necessário, seria plenamente 
possível pleitear o reequilíbrio contratual, a qualquer tempo. Contudo, conforme definição acima, 

deve ser apresentado o impacto sobre o contrato como um todo e comprovada a álea extraordinária, 
mediante processo administrativo. Por sua clareza, toma-se emprestado o enunciado do Acórdão 

1.604/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes: 

Não há óbice à concessão de reequilíbrio econômico-financeiro visando à revisão (ou 
recomposição) de preços de itens isolados, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 
8.666/1993, desde que estejam presentes a imprevisibilidade ou a previsibilidade  de efeitos 
incalculáveis e o impacto acentuado na relação contratual (teoria da imprevisão); e que haja 
análise demonstrativa acerca do comportamento dos demais insumos relevantes que possam 
impactar o valor do contrato. 

290. Sendo assim, caso o índice de reajuste pactuado não estivesse acompanhando 

adequadamente o aumento dos salários dos trabalhadores, por todos os argumentos trazidos pela 
defesa, caberia ao Consórcio pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro ao gestor do contrato. 
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291. Frise-se que não se está negando o fato de haver ocorrido aquecimento do mercado 

extraordinário no período das referidas obras. O que não se sustenta é o argumento de que este fato, 
por si só, seja motivo suficiente para o desequilíbrio contratual. Com os dados dos índices e das 

convenções, foi possível verificar que o ICC-Recife Mão de Obra acompanhou, de modo geral, os 
aumentos salariais das CCTs da Rnest no período do cronograma proposto para a obra, conforme 
demonstrado no gráfico da Figura 5. 

292. O índice ICC-Recife Mão de Obra também mostrou acompanhar a base do Caged, 
utilizada (seguindo a metodologia detalhada anteriormente) para mão de obra indireta mensalista e, 

subsidiariamente, às CCTs para MOD e MOI horista. Abaixo, apresentam-se os gráficos das 
oscilações de mercado do Caged (representado pelos três principais filtros aplicados à base) e do 
ICC-Recife no período. O eixo esquerdo representa o valor salarial partindo de uma base de cem e, o 

direito, o volume unitário de admissões e demissões no trimestre. 

Figura 7 – Oscilações da média do Caged (Filtro 1) e ICC-Recife-mão de obra 

 
[Fonte: Microdados CAGED – Filtro1: setorizado para cidades onde há setor petroquímico]  

 

Figura 8 – Oscilações da média do Caged (Filtro 2) e ICC-Recife-mão de obra 
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[Fonte: Microdados CAGED – Filtro2: setorizado para a região nordeste]  

Figura 9 – Oscilações da média do Caged (Filtro 3) e ICC-Recife-mão de obra 

 

[Fonte: Microdados CAGED – Filtro3: setorizado Brasil]  

293. Verifica-se que há aderência entre o índice de mão de obra escolhido para reajuste 

contratual e a base salarial de mercado do Caged utilizada, representada pelos três principais filtros 
utilizados para seleção de dados (detalhado no tópico II.3.2.3 e Apêndice II). 

294. Portanto, rejeitam-se os argumentos da defesa no sentido de que os preços majorados no 
orçamento são fruto do exercício da previsão de mercado futuro dos gestores da empresa, 
demonstrando que o índice de reajuste espelhou a evolução salarial e restando claro que não há óbice 

ao pedido de revisão contratual, dentro dos parâmetros exigidos. 
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295. Não bastassem toda a gama de argumentos apresentados, cabe aqui salientar que esta 

Egrégia Corte já identificou outra variante de irregularidades – relativas ao reajuste contratual da 
mão de obra – que também redundaram em sobrepreços para a UDA e UHDT. Com efeito, no bojo 

dos Acórdãos 2.496/2014 e 1.745/2016, ambos do Plenário e de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin 
Zymler, verificou-se que a fórmula de reajuste trazia o emprego de fatores de ponderação 
desarrazoados para a mão de obra, majorando-os além da real representatividade dessa classe de 

insumo prevista no DFP. Na prática, tal distorção implicou sobrepreços que não se confundem com os 
que ora se aponta e ensejou a necessidade de revisões contratuais imediatas. 

II.3.2.8.  Referências de mercado e encargos complementares 

296. À continuação, o Consórcio comenta sobre o cenário brasileiro e mundial e a expectativa 
de um crescimento econômico extraordinário para o seguimento de construção industrial no setor de 

óleo e gás impulsionado pelo anúncio do PAC. Sugere assim, que já era previsível uma escassez 
futura, principalmente de mão de obra qualificada. 

297. Segue afirmando que, em 2008-2009, este mercado encontrava-se especialmente aquecido, 
com diversas obras em curso e outras obras de grande porte anunciadas pelo governo federal, como, 
por exemplo, a construção do complexo do Comperj e das refinarias Premium I e II. Todas estas 

obras concorriam entre si por esta mão de obra especializada e experiente. 

298. Alega ainda que, pelo cronograma dessas obras e processos de licitação no mercado, a 

obra de construção da Rnest seria a primeira grande obra neste segmento que precisaria mobilizar 
rapidamente um efetivo de dezenas de milhares de trabalhadores qualificados. Assim, seria preciso 
contratar um grande contingente de mão de obra especializada, e comprovadamente experiente, 

disposta a se mudar para a região das obras. O desafio do Consórcio era definir quais salários 
considerar no orçamento, no intuito de refletir esses custos. 

299. Com a dinâmica dos preços, cita o mercado de trabalho, a negociação sindical, a 
legislação e o custo de vida da região como principais fatores externos influenciadores da composição 
salarial. Por outro lado, apresenta em um diagrama os fatores internos, como valor do trabalho, valor 

relativo do trabalho e fôlego financeiro da empresa. 

300. Por último, visando remontar este ambiente à época da elaboração das propostas de modo 

a definir um valor condizente com a realidade das obras de óleo e gás naquele momento, o Consórcio 
afirma que elaborou estudos específicos para cada parcela da mão de obra. Neste sentido, para a mão 
de obra direta, apresenta salários praticados em outras obras de características similares, corrigindo 

os valores para agosto de 2009. 
Passa-se à análise: 

301. Conforme se verifica à p. 36 da peça de defesa (peça 204), os estudos elaborados pela 
defesa consistem em uma planilha com dados salariais da mão de obra direta para 5 
empreendimentos: Polo Petroquímico de Paulínea – PPSA (Paulínea, SP), Refinaria Henrique Lage – 

Revap (São José dos Campos, SP), Petroquímica União – PQU (Capuava, SP), COPESUL (Triunfo, 
RS) e Braskem (Camaçari, BA). Tais números não foram referenciados a quaisquer acordos, 

convenções coletivas, documentos ou dados de recolhimento previdenciários de forma a provar, com 
suficiência, os números apresentados, quanto mais desconstituir a qualidade de referências oficiais 
utilizadas pela administração. 

302. Por presunção, a Administração Pública deve adotar os referenciais oficiais como 
balizadores de preços. Afirmações em contrário, cabe repisar, têm o onus probandi de quem as 

apresenta, frisando-se, ainda, que tais motivações devem ter suporte fático em documentos, 
preferencialmente dotados de fé pública. A mera apresentação de valores em planilha eletrônica, 
desacompanhada de suporte documental, não possui o condão de fazer prova diante deste Tribunal. 

De acordo com o Enunciado do Acórdão 201/2018-TCU-Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler: 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

64 
 

Nos processos de fiscalização de obras, presume-se que os referenciais oficiais da Administração 
refletem os preços de mercado, razão pela qual podem e devem ser considerados para a análise de 
adequação de preços e apuração de eventual superfaturamento. Alegações em contrário devem ser 
comprovadas com base em elementos fáticos que permitam afastar os preços de referência 
utilizados pelo TCU. 

303. Ademais, há outras inconsistências relevantes nos números que embasaram o estudo 
salarial apresentado. Primeiramente, é importante mencionar que 4 dos 5 empreendimentos 

apresentados como base para o estudo salarial fazem parte do Grupo Odebrecht, líder do Consórcio 
CONEST, por meio da controlada Braskem. Assim, fazem parte da Braskem: PPSA (participação de 
60%), PQU (adquirida da Quattor em 2010), COPESUL (incorporada 2009). Por conseguinte, em 

contradição ao nome do arquivo, os custos da mão de obra que compõem o estudo não representam o 
mercado, mas sim uma amostra interna do grupo empresarial do Grupo Odebrecht, líder do 

Consórcio. 

304. Não obstante ser um estudo intra-organizacional, ambas as empresas que constituem o 
Consórcio CONEST tiveram participação comprovada no cartel de empresas que atuava no âmbito 

das licitações da Petrobras, seja por condenação na justiça ou por acordos de leniência ou delação 
premiada. Portanto, é sabido que praticavam preços acima do mercado com o objetivo de 

maximização de lucros, parte dos quais eram distribuídos em propinas para manutenção do sistema 
criminoso. No caso do empreendimento ainda não comentado da lista, Revap, há também fortes 
indícios de fraude: 

O ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industrial, Márcio Faria da Silva, afirmou à 
Procuradoria Geral da República (PGR) da Paraíba que houve um acordo para que o consórcio 
liderado por sua empresa ganhasse a licitação para a construção de uma nova unidade na 
Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP). “Houve, sim, ajuste de mercado 
para a conquista desse contrato”, afirmou o executivo em seu depoimento no processo de delação 
premiada da Lava-Jato. 

(https://www.valor.com.br/politica/4938378/marcio-faria-vencedor-da-licitacao-para-obra-na-
revap-foi-combinado) 

305. A Revap também é objeto do TC 028.533/2017-8, em que se instaurou Tomada de Contas 
Especial para apurar a responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas, entre elas a Construtora 
Norberto Odebrecht (CNO), pelo superfaturamento nas obras. De fato, conforme o TC 014.254/2016-

6, a maior parte deste sobrepreço teria advindo dos custos da mão de obra, o que termina por 
desqualificar estes números. 

306. Não obstante a falta de integridade e autenticidade dos dados, os números ainda 
apresentam outras inconsistências técnicas, que se analisam a seguir: 

(i) Regionalidade 

307. Como bem suscita a defesa, o custo de vida é um fator que influencia diretamente os 
custos salariais das obras. Contraditoriamente, visando justificar sua proposta para a obra no Estado 

de Pernambuco, apresenta um estudo salarial com empreendimentos da região sul e sudeste do país, 
sendo três de São Paulo, o Estado que gera o maior PIB da Federação e cuja região metropolitana 
possui um dos custos de vida mais altos do país. 

(ii) Encargos Complementares 

308. Aos salários, o Consórcio acrescenta ainda encargos complementares, denominando-os de 

custo fixo adicional mensal e custo variável adicional sobre o salário base. O custo fixo adicional 
contempla o valor de R$ 75,00 a título de cesta básica e despesas de viagens com folga em campo. Já 
o custo variável adicional é formado pelas horas abonadas para as folgas nos dias de pagamento e 

para folgas de campo. 
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309. De plano, observa-se que a defesa baseia sua análise – peça 204, item não digitalizável, 

DOC. 04 - Estudos Mão de Obra - arquivo MC Auxiliar - Salários Mercado 2009 (MOD), aba 
Encargos Previsíveis – com dados de convenções coletivas do ano de 2014 (REDUC RJ e Comperj), 

sendo que a linha argumentativa seria no sentido de convencer este Tribunal da previsibilidade de tais 
custos. Não parece razoável justificar um planejamento de custos com cláusulas de acordos que 
sequer haviam ocorrido. Por outro lado, também não é razoável aceitar que todas estas despesas 

estavam embutidas no salário da mão de obra, porque, se justamente eram encargos previsíveis, 
deveriam ter sido discriminados no orçamento, em rubrica específica, de modo a permitir a avaliação 

dos gestores públicos. Caso não fossem previsíveis, deveriam ser pleiteadas para ajuste em aditivo 
contratual, caso fossem suficientes para desequilibrar economicamente o contrato, em análise global 
de custos. Não obstante tais observações, passa-se a análise de cada item. 

310. Quanto ao custo da cesta básica, a Convenção Coletiva de Camaçari, trazida pela defesa 
e que serviu de base para a previsibilidade do custo, assim define: 

Cláusula 44ª – CESTA BÁSICA 

Será concedida uma cesta básica aos trabalhadores abrangidos nos itens “a” a “c” do Parágrafo 
01, desde que no mês anterior ao da concessão do benefício, tenham percebido salários iguais ou 
inferiores a dez salários mínimos vigentes; e que o trabalhador seja plenamente assíduo, 
entendendo-se como tal os empregados que não tiverem faltas injustificadas no referido período, 
bem como a inocorrência de qualquer atraso no início da jornada até o limite de 75 setenta e 
cinco minutos (...) 

[Fonte: trecho da CCT 2007/08 – Camaçari BA, apresentada pela defesa na peça 204 – item não 
digitalizável – arquivo DOC. 04 - Estudos Mão de Obra - arquivo MC Auxiliar - Salários Mercado 
2009 (MOD), aba “Encargos Previsíveis”] 

311. Portanto, não se enquadra em ônus trabalhista imposto pela convenção, mas sim um 

bônus pactuado visando premiar os empregados assíduos. Trata-se do provimento de um benefício 
condicional ao funcionário, da mesma forma que também foi pactuado pelo Consórcio CONEST para 
as obras da Rnest: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CESTA BÁSICA 

Para os trabalhadores horistas das empresas representadas pelo SINICON, com obras na RNEST 
e POLO PETROQUIMICO, será concedida mensalmente, uma cesta básica ou  o equivalente em 
ticket alimentação no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais). 

Parágrafo Único - O fornecimento da cesta básica não enseja salário "in natura" e está 

condicionado a inexistência de faltas injustificadas, ou não autorizadas, durante o mês em 

referência. 

(Convenção Coletiva PE 858/2011, Peça 261 p. 100 – ver Quadro 4) 

312. Com relação às despesas de viagens como folga de campo, existe rubrica própria no DFP, 
constando como “Viagem Visita Família”. Na referida rubrica, consta o valor unitário de R$ 614,98 

para 42,8 mil viagens previstas, totalizando R$ 26,3 milhões. A tabela abaixo resume a rubrica que 
consta nos DFPs: 

Tabela 3 – Resumo da Rubrica Viagem Visita Família 

Obra 
Valor (R$) 

[A] 
Unidades [B] 

Total Verba (R$)  

[AxB] 

UDA 614,98       20.003,87   12.301.982,79  
UHDT 614,98       22.826,21   14.037.660,54  

[Fonte: itens não digitalizáveis - peça 49, aba VII e peça 50, aba, aba VII; também verificáveis nas versões 
digitalizadas: peças 264, p. 41 e 265, p. 40] 
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313. A rubrica em questão não foi objeto da auditoria, mas em razão do valor, se fará a análise 

de sua suficiência para cobrir os custos reclamados pelo Consórcio. 

314. Analisou-se os histogramas das Obras UDA e UHDT (Peças 268, 269), pontuando o 

direito a viagens como o número médio de funcionários existentes a cada 90 dias de obras, haja vista 
que a CCT PE000858/2011, com vigência a partir de agosto de 2011, assim determinou. Este número 
de viagens possui como teto máximo o número de funcionários que estão trabalhando na obra. 

315. Além disso, o valor de cada viagem era de R$ 614,98, o que em 2011 correspondia a um 
valor maior que dois trechos de passagens aéreas (tarifa média de R$ 276,25), como se pode 

corroborar na publicação da ANAC – Tarifas Aéreas Domésticas 28ª edição, 2013 (Peça 271, p. 22). 
Seria razoável estimar que mais da metade dos trabalhadores seriam oriundos da região 
metropolitana do Recife ou cidades próximas, haja vista a existência de previsão expressa nas CCTs 

de que “As Empresas com escritórios fixados em outros Estados do Brasil que efetuem serviços no 
Estado de Pernambuco ficam obrigadas a contratar no mínimo 50% (cinquenta por cento) de mão de 

obra local disponível” (como se verifica nas CCTs listadas na peça 261: PE 91/2008 cláusula 35 – p. 
10, PE 705/209 cláusula 36 – p. 36, PE 543/2010 cláusula 36 – p. 69, PE 858/2011 cláusula 37 – p. 
104 e PE 935/2012 cláusula 37 – p. 167). Vale também observar que, em notícia publicada em 

23/01/2009, a Petrobrás informou que 

Na primeira fase da obra, a terraplanagem, com previsão de término para março deste ano, foram 
contratadas, aproximadamente, 2.700 pessoas, sendo que 95% dos trabalhadores foram 

arregimentados no próprio estado de Pernambuco. 

(http://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=6090) 

316. Desse modo, conservadoramente, como premissa, estimou-se que metade do contingente 
gastaria o valor definido na rubrica estimada e, a outra metade, o correspondente a 1/3 do valor 
estipulado. Este valor, atualmente, set/2018, supera o preço de uma passagem rodoviária entre 

Recife-Natal, cerca de R$ 200 pela ida e volta (peça 271, p. 45). Portanto, definiu-se, para metade do 
contingente, um valor suficiente para cobrir viagens de até 300 km. Ato contínuo, o valor médio da 

passagem foi obtido como a média entre o valor de R$ 614,98 e R$ 204,99 (1/3 de R$ 614,98), 
totalizando R$ 409,99. 

Tabela 4 – Cálculo de Despesas de Viagens 

Obra 

Número de 

viagens* 

[A] 

Valor Médio 

Passagem (R$) 

[B] 

Despesas c/ 

Viagens (R$) 

[AxB] 

UDA 13.105 409,99 5.372.875 
UHDT 18.383 409,99 7.536.785 

* Estimado com base no histograma da obra 

(Apêndice II) 

317. Frise-se que o cálculo do número de viagens, baseado nos histogramas das Obras 
(Apêndice II) considera todos os funcionários da obra, haja vista que o histograma da Petrobras não 
separava os quantitativos totais entre horistas e mensalistas. Este fato sobrestima muito os 

quantitativos de viagens, pois a convenção coletiva somente beneficia os horistas, em sua grande 
maioria que constituem a mão de obra direta. Tampouco considera-se a rotatividade de pessoal 

(turnover), que por certo diminui o número de direito de viagens. 

318. Sabendo-se do cálculo extremamente conservador, em razão limitações acima, e com base 
nas despesas com viagens calculadas, verificou-se a suficiência da rubrica para arcar com os custos 

das viagens com folgas de campo: 
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Tabela 5 – Verificação da Suficiência da Rubrica 

Obra 

Verba da 

Rubrica (R$) 

[A] 

Despesas c/ 

Viagens (R$) 

[B] 

Verba 

Restante (R$) 

[C=A-B] 

Sobra de 

Viagens 

[C/R$ 409,90] 

UDA 12.301.983 5.372.875 6.929.108 16.901 

UHDT 14.037.661 7.536.785 6.500.876 15.856 

319. Portanto, conclui-se que a verba é mais do que suficiente para arcar com as despesas de 

viagem com folga de campo, que constam na rubrica “Viagem Visita Família”, sobrando mais do que 
a metade das viagens previstas. 

320. Como já introduzido anteriormente, a defesa também alega que o custo da mão de obra 
com as horas despendidas com estas viagens deveriam ser abonadas pelo Consórcio e, portanto, 
haveria de se acrescentar estes encargos complementares. Com base na média do salário da mão de 

obra horista (utilizando dados da DFP) e nas horas abonadas (44 horas / 5 dias semanais x 3 dias de 
folga), obteve-se o custo da folga de campo: 

Tabela 6 – Cálculo dos Custo da Folga de Campo 

Obra 
Salário-hora 
Médio (R$)* 

[A] 

Horas 
Abonadas (h) 

[B] 

Custo da 
Folga (R$) 

[AxB] 

UDA 8,86 26,40 233,88 
UHDT 8,24 26,40 217,54 

* Obtida pela média ponderada do salário dos 
empregados horistas (DFP UDA e UHDT) 

321. Com os dados anteriormente apresentados, verificou-se que a rubrica seria suficiente para 

pagar, além das viagens, também as despesas com o custo da hora parada nestas folgas. Senão 
vejamos: 

Tabela 7 – Verificação da Suficiência da Rubrica Inclusive para Abono de Horas 

Obra 
Total Verba 

(R$) 

[A] 

Custo da folga 
(R$) 

[B] 

Despesas c/ 
Viagens (R$) 

[C] 

Resultado 
Rubrica (R$) 

[D=A-B-C] 

Sobra de 
Viagens 

[D/R$ 409,90] 

UDA 12.301.983 3.065.053 5.372.875 3.864.055 9.425 

UHDT 14.037.661 3.999.003 7.536.785 2.501.873 6.102 

322. A tabela acima mostra que, no conjunto das obras, há sobra financeira de 

aproximadamente 24% da rubrica, mesmo após quitar ambas as despesas. Foi demonstrado, desta 
forma, a suficiência, e até mesmo a possibilidade de glosa (não realizada) de grande parte do valor da 

rubrica. 

323. Entretanto, ao analisar o pleito da defesa, desvendou-se um fato que pode ser ainda mais 
grave: a alegação do conhecimento da previsibilidade destes benefícios pelo Consórcio demonstra 

que poderia haver superfaturamento nesta verba. Isto se explica pelo fato de que o benefício de folga 
de campo só foi incorporado a partir de 1/11/2010 pela CCT PE000791/2010, oferecendo 

inicialmente 5 dias de folga a cada 120 dias trabalhados. E, a partir de 1/8/2012, por meio da 
PE000858/2011, incluiu-se o benefício da folga de campo a cada 90 dias corridos, nas seguintes 
condições: 

Quadro 12 – Critérios para folgas de campo 

Distância de Casa Dias do Benefício Transporte 

até 700 km 3 dias úteis Rodoviário 
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Distância de Casa Dias do Benefício Transporte 

de 701 km a 1.000 km 5 dias úteis Rodoviário 

> 1.000 km 3 dias úteis Aéreo 

324. Isso quer dizer que, afirmando que estes benefícios eram previsíveis, o Consórcio incluiu 
tais custos na rubrica específica do DFP. Porém, de fato, a obrigação com o benefício, tal qual 
alegado (a cada 90 dias), só começou a viger quando faltava menos de um ano para o fim do prazo 

contratual. Ou seja, em boa parte do contrato, salvo mudança contratual não identificada, o 
Consórcio recebeu verba para cobrir uma obrigação inexistente, em primeiro momento, e mais do que 

necessária, em um segundo momento. Ademais, sendo folgas de fato previstas pelo planejamento do 
Consórcio, seus quantitativos já estariam de acordo com o prazo previsto, e somente impactariam em 
custo adicional caso, realmente, fossem demandados mais trabalhadores que os inicialmente 

estimados para cumpri-lo. 

325. A defesa também alega que os custos das horas abonadas no dia de pagamento deveriam 

ser incluídos ao custo da mão de obra. Em seus cálculos, diz ser devido a incorporação de um dia útil 
como encargo complementar. Primeiramente, a previsão da dispensa no dia do pagamento, em sua 
integralidade, só passou a ser prevista na Convenção Trabalhista PE000935/2012, com vigência a 

partir de 1/8/2012, ou seja, no terço final do cronograma inicialmente previsto. Antes disso, a partir 
de 1/11/2010 (CCT PE000791/2010), havia a obrigação de liberar os funcionários no dia do 

pagamento, mas com a devida compensação de 50%, conforme a referida convenção: 

CLÁUSULA OITAVA - FOLGA NO DIA DO PAGAMENTO 

As empresas representadas pelo SINICON com obras no Complexo Portuário e Industrial de 
Suape concederão folga mensal aos trabalhadores durante toda a jornada, no dia do pagamento 
do salário, que será compensada da seguinte forma: 

a)    Os trabalhadores, como compensação parcial da folga prevista no “caput”, trabalharão uma 

hora a mais em todos os dias de sexta-feira do mês em referência, perfazendo um total de quatro 

horas, enquanto que as quatro horas restantes serão abonadas pelas empresas. 

326. Além disso, da mesma forma que as folgas de campo, sendo encargos previsíveis, seus 
quantitativos já estariam adequados para a conclusão da obra no tempo previsto e, somente 

impactariam em custo adicional caso fossem demandados mais trabalhadores que os inicialmente 
estimados. 

327. Importa ressaltar que todos estes pontos trazidos pela defesa somente enxergam as 
obrigações do empregador, quando as convenções coletivas também trazem benefícios para o lado 
contratante, como: (i) jornada semanal de segunda-feira a sexta-feira, mediante compensação das 

horas normais de sábado; (ii) sistema de "Banco de Horas", prolongando a jornada em até 2 (duas) 
horas diárias e; (iii) possibilidade de mover feriados, compensando-os em outros dias. Tais condições 

também geram ganhos de produtividade ao empregador, diminuindo o total das horas improdutivas 
do início e fim das jornadas, a necessidade de pagamento de horas extras, reduzindo os custos de 
transportes, entre outros custos operacionais. 

328. Por último, é importante ressaltar que os encargos sociais do referencial Sinapi, já 
analisados em tópico anterior, entre 2009 e 2012 aumentaram cerca de 4 pontos percentuais no 

período para horistas e 7 pontos percentuais para mensalistas (ver Figura 6), levando-se a crer que 
tais custos previstos nas Convenções Coletivas possivelmente foram incorporados aos encargos 
sociais do Sinapi, embora indevidos, como demonstrado acima. 

329. Desse modo, pelo exposto, rejeitam-se os referenciais de preços trazidos pela defesa, 
assim como os encargos complementares supramencionados. 
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II.3.2.9.  Referencial Datafolha, taxa de atratividade e adicional de transferência  
Referencial Datafolha 

330. A defesa argumenta que os auditores do TCU, no âmbito de processos anteriores 

reconheceram a necessidade de alterar os preços referenciais do item mão de obra indireta, afastando 
o referencial Datafolha, uma vez que a Petrobras apresentou folhas de pagamento dos Consórcios, de 
forma a comprovar que os valores previstos na estimativa de custos estariam condizentes com os 

salários efetivos praticados. Assim, o TCU concluiu que "não se pode afirmar que as funções previstas 
nas estimativas encontram-se descompassadas com os salários pagos". 

331. Ocorre que, na ocasião daqueles processos, ainda não havia a informação de que 16 
empresas pertencentes ao “clube” atuavam de forma cartelizada no âmbito das licitações da 
Petrobras, incluindo a Construtora Norberto Odebrecht e a Construtora OAS, empresas que 

constituem o Consórcio Conest. Portanto, primeiramente, a confirmação da existência de cartel, ao 
passo que minou a credibilidade das informações anteriormente prestadas pela jurisdicionada, 

também pressupõe a ausência de concorrência no processo licitatório, que, por si só, afasta a 
premissa de eficiência econômica das firmas participantes. 

332. Por outro lado, o uso do Caged, uma base oficial e abrangente, mais especificamente de 

seus microdados, nesta análise de mérito, permitiu uma análise metodologicamente robusta. 

333. O Caged permitiu, inclusive, em análise de mérito, restringir os dados analisados aos 
setores de construção de infraestrutura, óleo e gás, acatando o argumento do Consórcio de que o 

setor de infraestrutura possui salários geralmente mais elevados. Tal alegação foi comprovada pelos 
dados e, portanto, foi acatada. Além disso, quando havia registros suficientes, foram utilizados os 

salários médios setoriais praticados nas cidades onde encontram-se os polos petroquímicos e 
refinarias. Desse modo, o uso do Caged permitiu obter, com maior precisão, dados salariais do 
mercado de obras de óleo e gás. 

334. É importante destacar que as categorias de gerentes e coordenadores não entraram na 
análise desta auditoria, como entraram naquela auditoria (Relatório do Acórdão 1.624/2009) que a 

defesa cita (Peça 204, p. 40) em que foi usado o valor máximo do Datafolha. Naquele trabalho 
específico, a equipe havia encontrado dificuldade em objetivamente encontrar um parâmetro salarial 
para os cargos de gerência auditados, pois muitas vezes são estratégicos, e inclusive não entraram no 

Relatório de Fiscalização 386/2015, peça 123 do TC 004.040/2011-2 (base para a citação do Acórdão 
2.109/2016-TCU-Plenário, no que se refere à mão de obra). 

335. Portanto, mesmo não havendo óbice ao uso do referencial Datafolha, a equipe de 
auditoria encontrou mais solidez nos dados do Caged, de acordo com os parâmetros detalhados em 
tópico específico, removendo as categorias salariais que não aportavam a qualidade objetiva 

necessária. Por outro lado, o DataFolha foi descontinuado e deixou de ser utilizado por esta Corte de 
Contas. Não menos importante, cumpre informar que conclusões de auditorias anteriores não 

vinculam as demais, pois as equipes técnicas são funcionalmente independentes, exercendo trabalhos 
dentro de sua competência, com base em dados, documentos, informações e achados da época da 
auditoria. Noutros termos, julgamentos baseados em auditorias pretéritas não constituem atestado de 

regularidade, mas tão somente cognições de exames específicos empreendidos em cada fiscalização, 
entendimento já pacificado na jurisprudência desta Corte: “Na busca da verdade material, auditorias 

pretéritas não têm o condão de fazer coisa julgada e não impedem que diante de outras situações se 
apontem falhas não identificadas por quaisquer outros motivos” (Trecho da Ementa – Acórdão 
444/2009-TCU-Plenário, relatoria do Min. Ubiratan Aguiar). 

336. Ao final, a defesa consolida todas as suas teses e premissas em simulações de preços, que 
consideraram: 
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a) Para MOD: os preços referenciais de obras similares + encargos complementares + 

encargos sociais que julgam corretos; 

b) MOI Horista: Datafolha 3º quartil e valor máximo para técnicos + encargos 

complementares + 5% de atratividade (exceto técnicos) + encargos sociais que julgam 
corretos; 

c) MOI Mensalista: Datafolha máximo para funções gerenciais + 30% de adicional de 

transferência + 5% atratividade (demais) + encargos sociais que julgam corretos; 

d) MOI de Engenharia: Datafolha máximo para engenheiros + 30% de adicional de 

transferência + 5% atratividade (demais) + encargos sociais que julgam corretos. 
Taxa de atratividade 

337. Antes de iniciar a análise, ressalta-se que, mesmo com a adição de todas a despesas 

complementares, das quais a ampla maioria foram refutados por esta análise de mérito, a própria 
defesa ainda encontrou um sobrepreço (que se concretizou em superfaturamento) de 4%, totalizando 

R$ 44,25 milhões (peça 204, p. 42). 

338. O fator de atratividade, de acordo com os próprios argumentos da defesa, tem o objetivo 
de estimular a migração da mão de obra dos grandes centros industriais para a região das obras. Ou 

seja, trata-se de um aumento do preço salarial ofertado para que a demanda por este trabalho seja 
alcançada. Por consequência, pode-se inferir que este aumento, em razão da atratividade, é intrínseco 

ao preço ofertado de mão de obra, não se constituindo em verba indenizatória, mas sim, de natureza 
salarial. 

339. Estas variações do preço de oferta da mão de obra, portanto, são registradas pelas 

declarações do Caged à medida que os funcionários são contratados, bem como estão no preço das 
pesquisas do Sinapi e convenções coletivas. Por outro lado, as Leis de Diretrizes Orçamentárias 

expressamente vedam a utilização de custos unitários acima do limite fixado pelos índices oficiais. 
Portanto, improcedente o argumento da defesa em adicionar novamente uma taxa de atratividade aos 
índices oficiais. 

Adicional de Transferência (AT) 

340. Conforme recentes decisões desta Corte de Contas, assim como as taxas de atratividade, 

os adicionais de transferência também têm sido considerados como indevidos por não possuírem 
amparo legal (Acórdãos 1.297/2018, 2.871/2017, 867/2017, 605/2017, 2.957/2015, 3.288/2014 e 
1.823/2013, todos Plenário) e vêm sendo reiteradamente expurgados dos orçamentos auditados. 

341. Segundo jurisprudência do TST, o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do 
mencionado adicional é a transferência provisória, senão vejamos: 

SBDI-1, OJ Nº 113 "ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU 
PREVISÃO CONTRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA 
SEJA PROVISÓRIA. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de 
previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto 

legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória . (grifos 
acrescidos) 

342. Nesse sentido, a quarta turma do TST decidiu que: 

Todavia, com base na jurisprudência desta Corte e considerando o fato de a transferê ncia do 
Reclamante haver durado por cerca de três anos, tendo sido a única sofrida ao longo do seu 
contrato de trabalho - porque não há notícia de outra - e a última - por haver se desligado na 
localidade para a qual foi transferido - há de se concluir que se tenha dado a título definitivo. Na 
hipótese, o adicional é indevido, conforme o entendimento consolidado na OJ n. 113 da SDI1/TST. 
Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. 

(Processo RR 1445600/2002-651-09-00.7 - TST) 
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343. Desse modo, aduz-se que, no cenário fático-jurídico do empreendimento, considerando 

ainda que o prazo inicialmente previsto de 1.185 dias (aproximadamente 3 anos e 3 meses) se 
estendeu e, em junho de 2018, resta por concluir o segundo trem Rnest, não fica caracterizada a 

provisoriedade de alocação da mão de obra no empreendimento. Além disso, não há elementos nos 
autos que indiquem que os empregados que fizeram jus ao adicional de transferência tenham 
retornado para seu local de origem, conforme contrato de trabalho anteriormente firmado. 

344. Pondera-se que contratar os profissionais localmente não significa que eles sejam 
residentes no local da obra. Podem ser profissionais contratados especificamente para o projeto, 

tendo firmado o contrato no local, embora residam anteriormente em outras cidades ou estados. 
Muitos engenheiros e técnicos podem ser contratados especificamente para a obra, firmando o 
contrato já no local. Quando a obra termina, esses profissionais são dispensados. 

345. Ainda, segundo a súmula 43 do TST, "presume-se abusiva a transferência de que trata o § 
1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço". Como real necessidade, 

entenda-se “a impossibilidade de a empresa desenvolver a atividade a contento, sem o concurso do 
empregado que transfere. É o que a doutrina indica: não haver no local profissional habilitado” 
(Valentim Carrion in CLT comentada: legislação, doutrina, jurisprudência. Amador Paes de Almeida. 

7ª ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva, 2011). Ou seja, a necessidade deve ser superior a mera 
conveniência. 

346. Assim, segundo lei e jurisprudência, o adicional de transferência só é aplicável a casos 
excepcionais, diante das seguintes condições: 

a) o profissional possui contrato de trabalho firmado anteriormente com a empresa, em 

local diverso do novo trabalho; 

b) a atividade ou função em questão não possa ser exercida por outro empregado de 

forma satisfatória no novo local; 

c) deve ter caráter provisório. 

347. Por outro lado, o entendimento deste Tribunal sobre o tema é de que não compete ao 

poder público arcar com a estratégia e com os custos operacionais de empresas privadas, devendo 
estes eventuais custos serem embutidos no fator risco do empreendimento. Assim consta o voto 

condutor do Acórdão 1.823/2013-TCU-Plenário, Relator Min. Raimundo Carreiro: 

No que tange ao valor levantado pelo Consórcio relativo ao item “Administração Local” não se 
deve levar em consideração o tópico cotado como “Adicional de Transferência”, visto que não 

compete ao Poder Público arcar com a estratégia e com os custos operacionais de empresas 

privadas. Tal medida aumentaria por demais os custos do trabalho para o empreendimento em 
análise, sendo que no fator risco, acima já tratado neste Voto, deve-se ter embutido esse tipo de 

custo extra para a consecução do empreendimento. (grifos acrescidos) 

348. No caso concreto, o DFP do Consórcio para a obra da UDA aplicou o adicional de 

transferência para 76% da mão de obra mensalista (102 de 135 funcionários). Já no caso da UHDT, 
94% (172 de 183 funcionários) dos mensalistas deveriam receber a verba. São números 
desarrazoados para funções consideradas provisórias, ainda mais considerando que o adicional deve 

ser pago em caso de impossibilidade de a empresa desenvolver a atividade com profissionais locais. 

349. Em seus estudos de preços, sobre os quais se baseiam suas justificativas, o Consórcio 

também aplica o adicional de transferência no percentual de 56% da mão de obra mensalista 
(UDA+UHDT), reduzindo-o em relação aos DFPs, sendo o valor aplicado, a título de adicional de 
transferência e previdência privada, de 31%. 

350. Analisando a tese da defesa, verifica-se primeiramente que os argumentos e números não 
estão acompanhados de elementos que possam comprovar os requisitos (contratuais, de necessidade e 

provisoriedade), elencados acima, para a concessão do adicional de transferência. Em segundo lugar, 
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nem este adicional, nem a previdência privada (inclusa nos 31% do AT, segundo a defesa e a DFP) 

são exigências contratuais. E, terceiro, sendo um custo adicional, é razoável pensar que empresas, 
atuando em um mercado competitivo, tratem de evitar ao máximo este tipo de gasto. Seguindo o 

princípio da eficiência, contratarão recursos humanos locais sempre que possível, cumprindo seu 
papel social no desenvolvimento profissional da região e gerando maior retorno para seus acionistas. 

351. Ao contrário de um cenário competitivo, como mencionado no terceiro ponto acima, 

encontrava-se o Consórcio atuando de forma cartelizada, sendo os vencedores dos certames 
combinados previamente entre os participantes e, portanto, mediante fraude às licitações. Em meio a 

essas condições, não há qualquer seleção das contratadas por sua eficiência, haja vista que não há 
incentivos para as participantes despenderem esforços neste sentido. Em uma situação como essa, 
sabendo que seria a contemplada, seria muito mais conveniente para qualquer empresa incluir os 

gastos com adicionais de transferência (ou quaisquer outros) no orçamento, para levar profissionais 
com expertise reconhecida de outras regiões do país, pagando o necessário para convencê-los e sem 

despender esforços com treinamento e tempo com curva de aprendizado. Ao mesmo tempo, poderia 
também incluir todos esses gastos e não necessariamente executá-los, recebendo recursos por meio de 
rubricas que jamais seriam realizadas. 

352. Frise-se que não se está acusando o Consórcio CONEST desta prática, mas é razoável 
pensar que este modus operandi tenha se instaurado, com grau de probabilidade alto, diante do 

cenário desvendado, não só pela OLJ, mas por várias outras investigações e trabalhos realizados pelo 
MP, PF ou mesmo por esta Corte de Contas. 

353. Sendo assim, ao ser citada pelo TCU a respeito do sobrepreço na mão de obra e, 

verificando que houve real necessidade de despesas extras, como o adicional de transferência, a 
expectativa era de que, no mínimo, o Consórcio apresentasse suporte documental suficiente a 

comprovar a necessidade destes profissionais, o caráter provisório da medida, registros do ponto, 
bem como os documentos fiscais de recolhimento de encargos sociais sobre o benefício. Essa última 
comprovação se faz necessária, haja vista que o AT possui natureza salarial, sobre o qual ainda 

incidem tais encargos, e esta Corte não estaria agindo com zelo caso levasse em consideração tal 
montante com base, apenas, em planilhas eletrônicas, sem o suporte de quaisquer documentos 

auditáveis que pudessem ser cruzados com registros oficiais. 

354. Em todo o caso, é válido ressaltar, a mera apresentação de simulações com premissas e 
referenciais de preços não oficiais em planilhas, sem suporte documental auditável, não tem o condão 

de atestar quaisquer alegações da defesa, mormente sobre fatos e atos tomados em um contexto de 
fraude a licitações e atuação de cartel. 

355. Conquanto não existam documentos suficientes para acatar o pleito do adicional de 
transferência, e considerando a ineficiência esperada da empresa cartelizada, mesmo assim é 
razoável presumir que alguns profissionais são de fato estratégicos, principalmente no planejamento e 

execução de projetos complexos. Sendo assim, mesmo não trazendo elementos objetivos neste sentido, 
buscou-se encontrar esse tipo de informação nos materiais trazidos pela defesa, a fim de subsidiar a 

definição de um quantitativo razoável de profissionais que de fato ensejassem sua cessão temporária à 
obra e, ao mesmo tempo, atendessem os requisitos de necessidade e provisoriedade. 

356. Os profissionais necessários a gestão estratégica, planejamento e elaboração de projetos 

não se enquadram na definição do adicional de transferência, pois não se vislumbra necessidade de 
permanecerem no local durante a obra. Contudo, a folha de pagamento estratégica apresentada inclui 

profissionais de supervisão, tais quais responsáveis por setores e programas, que têm chances de se 
enquadrarem nos requisitos. Com base na pesquisa de nomes, aleatoriamente escolhidos, identificou-
se que, embora alguns profissionais aparentemente tenham sido dispensados pela Odebrecht, outros 

ainda permanecem na empresa, sendo possível que tenham retornado para sua cidade de origem. 
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357. Assim, sendo razoável inferir que os cargos de gerência, coordenação e responsáveis por 

setor e programa, da mão de obra mensalista, poderiam fazer jus ao benefício (embora não 
comprovado), considerou-se 25% a título de adicional de transferência a estes profissionais. Este 

percentual é o mínimo especificado pela legislação trabalhista, não sendo possível acatar percentuais 
diferentes, haja vista a inexistência de referenciais neste sentido. 

358. Como resultado, dos 209 profissionais mensalistas previstos nos DFPs, aceita-se o 

recebimento do adicional de transferência por 137 deles, o que representa 66% da mão de obra 
indireta mensalista. Com relação a mão de obra indireta total, este percentual representa 13%. 

359. Portanto, acata-se parcialmente a aplicação dos encargos adicionais de transferência ao 
custo da mão de obra, previstos na DFP, limitando-o ao mínimo estabelecido na CLT e 
desconsiderando eventual percentual a título de previdência privada, por falta de previsão legal e 

contratual. 

II.3.2.10.  Folhas salariais e valor total despendido com mão de obra (peça 204, p. 155-158) 

360. Visando comprovar que os referenciais propostos pelo Consórcio estão mais condizentes 
com a realidade da obra, a defesa trouxe, em item não digitalizável, um comparativo dos custos dos 
DFPs com custos unitários incorridos. Juntamente com este estudo, apresenta as folhas de pagamento 

da CNO, OAS e CONEST, relativas ao empreendimento. 

361. Apresenta, então, estudo sobre a mão de obra que, de acordo com o consórcio, adota as 

seguintes premissas: 

a) considerados salários reais, ano a ano, retroagidos à data-base do contrato; 

b) para funções que apresentavam mais de um valor, foi adotada a média; e 

c) para funções estratégicas, foram adotados dados reais de folha de pagamento de 
profissionais da Construtora Norberto Odebrecht alocados na obra. 

362. Explica que, a partir dessas premissas, foram construídos três cenários diferentes: A, B e 
C. Segundo a defesa, o cenário A contempla o salário base da MOD e MOI, que a empresa traz de sua 
folha de pagamento, somado aos encargos complementares denominados “previsíveis” (inclui cesta 

básica, folga do dia do pagamento, folga de campo de 3 dias úteis a cada 90 dias). Aos salários 
médios das funções estratégicas foram incluídos os custos com adicional de transferência e 

previdência privada. O cenário B se baseia no cenário A, contudo incorpora nos custos todos os 
aumentos de benefícios concedidos, além de retorno à base adicional de hora extra e Participação nos 
Lucros (PLR) independentemente de produção. Por último, no cenário C, a defesa afirma que utiliza 

os 3 maiores valores das folhas de pagamentos estratégicas, com o intuito de demonstrar que os 
salários pagos eram coerentes com o nível profissional de seus empregados. 

363. Resume a conclusão dos estudos apresentados em tabelas à peça 204, p. 157 e 158, as 
quais indicam que que os custos reais realizados pelo consórcio seriam superiores àqueles indicados 
no DFP no processo licitatório. No cenário A, o subpreço seria de aproximadamente 2%; no cenário 

B seria de 10% e no cenário C, aproximadamente 15%. Assim, conclui a defesa, adotando-se os 
preços efetivamente incorridos, o sobrepreço estaria afastado, da mesma forma que o Tribunal o fez 

no Acórdão 572/2013-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), e como esta Unidade técnica o fez, 
considerando as notas fiscais de fornecimento de mão de obra. 

364. À continuação, o Consórcio afirma que, ao elaborar o orçamento à Petrobras, deparou-se 

com duas opções a fazer: (i) contratar profissionais mais qualificados, executando o projeto com 
menos quantitativo de homem-hora e pagando maiores salários; ou (ii) contratar profissionais menos 

qualificados, executando o projeto com mais homem-hora e pagando menores salários. Afirma que, na 
expectativa de contratar profissionais altamente qualificados, optou pela primeira opção, porém, em 
virtude do aquecimento de mercado, não conseguiu a contratação de tantos profissionais com a 
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expertise considerada na proposta, significando, na prática, na contratação de um número mais 

elevado de homens hora (hh) do que aqueles previstos nos DFPs. Além disso, afirma que as condições 
de execução das obras impostas pela Petrobras, provocaram a necessidade de mobilizar um 

contingente maior de profissionais para assegurar a qualidade e o cronograma. 

365. Passa-se à análise. Primeiramente, registre-se que todas as folhas de pagamentos 
apresentadas foram trazidas em relatórios gerados em arquivos PDF – portanto, em formato não 

estruturado. Além disso, a defesa traz arquivos, no mesmo formato, para fins de contabilidade, sem 
quaisquer assinaturas de contador responsável, muito menos de empresa de auditoria independente 

(item não digitalizável, peça 204, pastas “DOC. 17 - Folhas de Pagamento”, e “DOC. 30 – Folhas” e 
“DOC. 29 - Classificação Contábil”). Portanto, não se verificaram presentes requisitos básicos que 
pudessem atestar a autenticidade, integridade e irretroatividade da informação apresentada, 

princípios básicos de segurança da informação. 

366. Tampouco foram juntados quaisquer documentos comprobatórios: cartão de ponto dos 

funcionários (com assinatura eletrônica ou manual, devidamente individualizados), guias para 
pagamento dos encargos (GFIP, GPS) com o devido comprovante de liquidação bancária, arquivos 
de escrituração fiscais (EFD) com assinatura eletrônica (ou manual, caso não obrigatório à época 

dos fatos), entre outros. Portanto, não seria possível realizar qualquer tipo de cruzamento de dados, 
circularização de informação, ou mesmo identificação do responsável, para fins de auditoria. 

367. Em segundo lugar, nota-se que todas as simulações apresentadas, fazendo uso destes 
relatórios de folha de pagamento de uso interno, incluem todos os encargos complementares e 
premissas consideradas indevidas, refutados em análises anteriores. 

368. Em terceiro, e mais importante, é mister esclarecer que os contratos em questão estão 
amparados no regime de empreitada por preço global, previsto na Lei 8.666/93, mais precisamente 

sob a qualificação de EPC (Engineering, Procurement and Construction). Portanto, não se está diante 
do regime de Administração Contratada, até porque o mesmo foi vetado pelo Presidente da República, 
quando da promulgação da referida lei. 

369. Portanto, a comprovação de gastos efetuados pela contratada, por si só, não possui o 
condão de afastar sobrepreço ou superfaturamento definidos com base em referencial de preço. Ou 

seja, não pode o Consórcio despender recursos maiores que os pactuados e, posteriormente, 
apresentar a conta para que a Administração Pública, em nome da sociedade, reembolse os gastos 
extras incorridos e, assim, pague pela obrigação contratual de terceiros e por preços praticados em 

patamares acima do mercado. 

370. No caso concreto, houvesse ocorrido quaisquer situações excepcionais por motivo ou 

exigência da Petrobras, caberia ao Consórcio solicitar os aditamentos necessários, até o limite de 
25% estabelecido em lei, e não apresentar suas reclamações a este Tribunal em momento posterior, 
até porque caberia ao gestor, à época dos fatos, analisar o pleito. 

371. Em fase de execução de obra, a demonstração objetiva de todos os custos do 
empreendimento subsidia a Administração em eventuais análises da vantajosidade da oferta, evita 

duplicidades de encargos e serve de lastro probatório para o discernimento de futuros pleitos de 
reequilíbrio econômico-financeiro (CAMPELO, Valmir; CAVALCANTE, Rafael Jardim. Obras 
Públicas, comentários à jurisprudência do TCU, 2ª ed., Belo Horizonte: Fórum, 2013, pp. 112-113). 

372. No presente momento, em análise de mérito de TCE, para demonstrar a ausência de 
sobrepreço, como assim alega, o Consórcio poderia trazer todos os custos da obra, com suporte 

documental adequado, como já mencionado. Assim, seria possível verificar a compensação geral de 
prejuízos e ganhos, de forma a demonstrar a ausência de sobrepreço global, caso inexistente. Não 
seria possível, mesmo com suporte documental, ilidir quaisquer sobrepreço de forma individual, 

calculado com base em referenciais de preço, sem a análise global dos custos. 
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373. Quanto à alegação da necessidade de maior quantitativo de mão de obra empregado, 

superior ao do DFP, forçoso reconhecer que a gestão operacional do Consórcio constitui álea 
ordinária do negócio, encargo previsível ou suportável pela contratada, e cabível, por força de lei e 

do contrato, a quem se obrigou a construir/empreender. Trata-se do ônus usual do negócio, do risco 
comercial comum, que não pode recair sobre o outro contratante. No curso da execução do contrato, 
um acréscimo demasiado oneroso a determinado fator de produção pode justificar a revisão do preço 

pactuado, mas não constituir justificativa para a majoração do preço inicial de um serviço (Acórdão 
1.069/2016-TCU-Plenário). 

374. Importante frisar que todas estas considerações são válidas para um contexto onde há 
concorrência licitatória. Em um ambiente cartelizado, onde não se espera eficiência dos agentes 
selecionados, seria um contrassenso ainda maior pagar pela ineficiência do infrator. 

375. Também não é por demais lembrar que todos estes contratos foram firmados utilizando-se 
o parâmetro de aceitação da Petrobras de -15% a +20% (+18,06% para UHDT e +16,39% para 

UDA, sobre os respectivos orçamentos elaborados pela Petrobras) e sofreram uma série de aditivos 
(19,04% para UHDT e 20,72% para UDA). 

376. Atualmente, a Rnest possui capacidade para processar 230 mil barris, devendo adicionar 

mais 115 mil quando o Trem II estiver operacional. Trata-se de uma das refinarias mais caras do 
mundo, devendo superar os USD 20 bilhões quando concluída. Enquanto a Índia faz refinarias a 

USD 13 mil por barril, a China a USD 14 mil e a Coreia do Sul a USD 18 mil, a Refinaria Abreu e 
Lima, deverá fazer a USD 87mil por barril. Se a eficiência na construção fosse a mesma dos outros 
países, a refinaria deveria custar no máximo USD 4,1 bilhões (Fonte: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,refinaria-abreu-e-lima-custa-tres-vezes-mais-que-
similar-internacional-imp-,911413). 

377. À continuação, a empresa afirma que se deparou com o dilema de escolher uma, entre 
duas opções: contratar profissionais mais qualificados, de maior salário, e executar o projeto com 
menor quantitativo de homem-hora; ou contratar profissionais menos qualificados, de menor salário, 

e executar o projeto com maior quantitativo de homem-hora; optando, ao final, pela primeira opção. 
Afirma, também, que não conseguiu a contratação esperada devido ao aquecimento de mercado, 

necessitando mais homem-hora que o orçado na DFP. 

378. Em primeiro lugar, a justificativa carece de lógica. Como a defesa mesmo afirma, a 
contratação de pessoal mais qualificado demandaria o preço orçado no DFP, com menor 

quantitativo. Ora, se o Consórcio não conseguiu contratar pessoal com a qualificação esperada, 
consequentemente acabou por contratar mais trabalhadores menos qualificados, portanto, por salário 

menor. Não haveria razoabilidade econômica em pagar o salário de profissionais qualificados, tal 
qual orçado no DFP, para profissionais de menor produtividade. 

379. Em segundo, como já dito anteriormente, a gestão operacional e de recursos humanos 

consiste em álea ordinária do Consórcio, não sendo possível transferir o risco de sua atividade para a 
Administração. 

380. Com base no exposto, rejeitam-se os argumentos da defesa com relação ao custo da mão 
de obra apresentado. Sem embargo, utilizaram-se os dados da folha de pagamento estratégica 
apresentado, conforme mencionado no tópico anterior, para acatar parcialmente o benefício do 

adicional de transferência. 

II.3.2.11.  Sobrepreço após análise dos argumentos da defesa 

381. Antes de apresentar os resultados encontrados, importante mencionar que a classificação 
da mão de obra, para efeitos de organização, realizada no TC 004.040/2011-2 e cujos achados foram 
incorporados a este processo e à citação, foi alterada conforme tabela abaixo. 
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Tabela 8 – Reclassificação dos achados de mão de obra do TC 004.040/2011-2 

Tipo de MO / Obra TC 004.040/2011-2 Modificações Análise de Mérito 
     

MOD UDA horista 72.316.717,00 
 

72.316.717,00 

MOD UHDT horista 156.002.399,57  (2.665,67) 155.999.733,90 

SUBTOTAL 228.319.116,57 
 

228.316.450,90 
  

   

MOI UDA horista 41.041.181,96 9.775.258,80 50.816.440,76 

MOI UHDT horista 103.830.488,79  103.830.488,79 

SUBTOTAL 144.871.670,75 
 

154.646.929,55 
  

   

MOI UDA mensal 101.600.641,01  (9.775.258,80) 91.825.382,21 

MOI UHDT mensal 141.848.278,58 
 

141.848.278,58 

SUBTOTAL 243.448.919,59 
 

233.673.660,79 
  

   

TOTAL 616.639.706,90  (2.665,67) 616.637.041,24  

382. Na classificação anterior, o valor relativo ao sobrepreço de mão de obra horista (R$ 9,7 
mil), constante no DFP da UDA – Projeto e Fornecimento, item 1.2 (Levantamento de Campo e 
Assistência à Montagem), constava inserido como mão de obra mensalista. Daí a simples correção da 

classificação, como se observa acima. 

383. O ajuste de R$ 2.665,67 foi realizado em razão de erro material no cálculo do sobrepreço 

da MOD da UHDT, pois havia se utilizado 134,52% a título de encargos sociais, ao invés dos 
134,54%, que haviam sido referência para a mão de obra horista à época. O valor é pouco 
significativo, mas convém registrá-lo, para que a base, de onde se partiu a análise, esteja 

precisamente definida. De qualquer modo, conforme visto em tópico específico, verificou-se que este 
último percentual também estava incorreto devido a problemas com o arquivo de consulta do Sinapi 

realizado à época, sendo corrigido, levando-se em conta as considerações da defesa, para 125,22%. 

384. Todos os cálculos realizados constam da peça 272 (arquivo excel, item não digitalizável) e 
maiores informações sobre a localização dos cálculos encontram-se no Apêndice II. Após análise de 

todos os elementos e argumentos trazidos pela defesa, o sobrepreço apurado foi de R$ 480,9 milhões 
(data-base jun/09), conforme consolidado na tabela abaixo: 
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Tabela 9 – Sobrepreço após Análise de Mérito 

 

385. Analisando a participação dos referenciais no cálculo do sobrepreço, chega-se na 
seguinte tabela: 

Tabela 10 – Composição do Sobrepreço por Referencial 

Referencial* Qtd itens 
Sobrepreço* 
(R$ milhões) 

Representatividade 
% 

CCT 2010 120 163,7 34,0% 

Caged 212 270,1 56,2% 

Sinapi 24 47,1 9,8% 

Total 356 480,9 100% 

*incluídas as horas extras proporcionais 

386. O tratamento dos dados e a aplicação da metodologia para setorização e regionalização 
do referencial Caged foi realizada sobre a base de microdados, informação pública disponível no 

portal do MTE (http://pdet.mte.gov.br/microdados-rais-e-caged). Resumidamente, após tratamento 
básico dos dados, foram adotados cinco filtros, na seguinte ordem de aplicação (metodologia e 

critérios detalhados no tópico “Tratamento dos dados do Caged para o caso concreto”): 

a) Setor de infraestrutura, óleo e gás (conforme CNAEs do Quadro 1), selecionando-se as 
cidades onde há indústria petroquímica instalada; 

b) Setor de infraestrutura, óleo e gás, aplicado ao Estado de Pernambuco; 

c) Setor de infraestrutura, óleo e gás, aplicado à região Nordeste; 

d) Setor de infraestrutura, óleo e gás, aplicado ao Brasil; 

e) Base ampla nacional ajustada pelo fator de ajuste. 

387. Portanto, o cotejamento dos salários do DFP com os referenciais de cada categoria do 

Caged, somando-se a mão de obra horista e mensalista de ambas as obras, resultou no sobrepreço de 
R$ 270,1 milhões. Deste total, R$ 13,2 milhões referem-se ao proporcional de horas extras dos 

profissionais horistas. Abaixo, apresenta-se a participação de cada filtro no sobrepreço apontado 
(desconsiderando-se as horas extras proporcionais). 

Tabela 11 – Sobrepreço por Filtro 

Filtro Qtd itens 
Sobrepreço* 

(R$ milhões) 

Representatividade 

% 

Setorizado Cidades PP** 112 158,0 61,5% 

Setorizado Nordeste 38 48,6 18,9% 

Setorizado Brasil 50 42,0 16,4% 

Obra / Tipo de MO

Total Proposta 

DFP c/ Encargos 

c/ BDI (A)

Preço 

Referencial 

após análise 

(C)

Sobrepreço 

após análise 

(D = B - C)

Sobrepreço 

percentual 

da amostra 

(D/B)

Sobrepreço 

% frente ao 

DFP (D/A)

UDA 371.963.193       340.805.425     92% 172.967.504     167.837.920    49% 45%

MOD 150.052.702       150.052.702     100% 105.447.305     44.605.397      30% 30%

MOI Horista 83.783.199         81.076.708       97% 31.235.350       49.841.358      61% 59%

MOI Mensalista 138.127.292       109.676.014     79% 36.284.849       73.391.166      67% 53%

UHDT 710.590.977       655.030.591     92% 341.996.189     313.034.402    48% 44%

MOD 323.875.594       323.875.594     100% 226.645.289     97.230.305      30% 30%

MOI Horista 167.587.074       162.372.017     97% 65.146.497       97.225.521      60% 58%

MOI Mensalista 219.128.309       168.782.980     77% 50.204.403       118.578.577    70% 54%

TOTAL GERAL 1.082.554.170     995.836.015     92% 514.963.693     480.872.322    48% 44%

Amostra DFP Analisada 

(B)
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Ajustado - Brasil 12 8,3 3,2% 

Total 212 256,9 100% 

* horas extras proporcionais desconsideradas 
** Filtro setorizado que seleciona somente cidades onde existe Polo ou 
Indústria Petroquímica instalada 

Figura 10 – Participação dos Filtros no Sobrepreço 

 

388. Observa-se que o primeiro filtro usado na base do Caged é o que abarca a maior parte 
dos itens e do sobrepreço. Por ser o filtro que apresenta razoável quantidade de categorias de 

referência, tendo em vista que representa a média salarial de empresas do setor em cidades onde 
existe refinarias indústria petroquímica instalada, os outros somente foram considerados para 

categorias cuja representatividade era baixa. Importante frisar que se trata do filtro com maior média 
salarial, conforme já demonstrado em tópico específico destinado à metodologia de análise do Caged. 

II.3.2.12.    Resumo da análise dos argumentos sobre mão de obra 

389. Por fim, no quadro-resumo abaixo, apresentam-se os resultados da análise dos 
argumentos de defesa sobre a mão de obra: 

Quadro 13 – Resumo da análise dos argumentos sobre mão de obra 

Síntese do argumento 
Resultado da 

análise 
Implementação 

Inadequação dos referenciais 
utilizados. 

Acatado 
parcialmente. 

- Utilizada a CCT 2010 (PE 105/2011); 
- Tratamento e filtragem de dados do Caged conforme 
metodologia do novo Sicro, porém adaptada ao setor 
de infraestrutura, óleo e gás. 

Requisitos de experiência, 
qualificação e treinamento 

Não acatado. - 

Inadequação dos encargos 
sociais utilizados. 

Acatado 
parcialmente. 

- Utilizou-se como base para análise o maior 
percentual de encargos sociais publicado pelo Sinapi 
em 13 anos (de jun/05 a jun/18). Com a aceitação de 
alguns argumentos, os encargos sociais ficaram 
ajustados em 125,22% para horistas e 82,45% para 
mensalistas. 
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Síntese do argumento 
Resultado da 

análise 
Implementação 

Salários do DFP eram mais 
elevados devido à 
previsibilidade de aquecimento 
da demanda e impossibilidade 
de reajuste contratual. 

Não acatado. - 

Referências de mercado mais 
apropriadas, encargos 
complementares, taxa de 
atratividade e adicional de 
transferência não considerados. 

Acatado 
parcialmente. 

- Acatou-se a aplicação do adicional de transferência 
para gerentes, coordenadores, responsáveis por setor 
e por programa. 

Folhas de pagamento 
apresentadas em substituição 
aos referenciais de custo. 

Não acatado. - 

390. Acatando-se parcialmente os argumentos da defesa, o sobrepreço da mão de obra foi 
reduzido em R$ 138,3 milhões. Desse modo, o montante total passou de R$ 619,2 milhões – citação 
feita pelo Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário – para R$ 480,9 milhões, valor esse ainda pendente da 

devida atualização para fins de cobrança do débito atinente à mão de obra superfaturada. 

II.4. Alegações de defesa relacionadas a itens de fornecimento (peça 204, p. 42-84) 

II.4.1.  Resumo das alegações de defesa 

391. O consórcio inicia as alegações de defesa acerca dos itens de fornecimento explanando 
sobre a metodologia de quantificação do débito utilizado pela unidade técnica do TCU, a qual teria 
aplicado BDI diferenciado (15,49%) para itens de fornecimento e comparado com preços unitários 

extraídos a partir de verbas do DFP. 

392. Observa que, no contrato da UDA, a unidade técnica considerou custos unitários de 

insumos do Sinapi para alguns cabos elétricos e comparou com as verbas de fornecimento de cabos 
do DFP. Além disso, ressalta que a equipe de fiscalização teria reduzido proporcionalmente as verbas 
de inspeção, diligenciamento, transporte, assistência técnica e treinamentos na análise do grupo 

“Projetos”. 

393. Passa, então, às considerações conceituais, a fim de esclarecer o que, no seu 

entendimento, seriam erros de entendimento incorridos pela unidade técnica do TCU em sua análise: 

Quanto ao regime de contratação, incorre a unidade técnica em erro de entendimento. Em 
contratos do tipo EPC [Engineering, Procurement and Construction], como o próprio nome já diz, 
é escopo da contratada a execução da Engenharia, o Fornecimento de materiais e  a Construção. 

No entanto, os contratos em análise estabelecem, de forma clara, que se trata de uma contratação 
em regime de preço global para fornecimento parcial de equipamentos, uma vez que parte dos 
mesmos é fornecida pela própria Petrobras (denominados itens de fornecimento crítico) e de 
serviços de construção, condicionamento, testes e atividades acessórias (preservação, apoio à 
operação, partida e operação assistida). O fornecimento do projeto executivo (Engenharia) é de 
responsabilidade da Petrobras. Esta responsabilidade pelo projeto se estende inclusive para a 
completa especificação dos materiais e equipamentos tagueados em projeto executivo a ser 
concluído após a contratação das obras. 

(peça 204, p. 43 – grifos originais) 

394. Complementa suas informações explicando que o fornecimento não se trataria de “mero 

fornecimento”, pois haveria exigências contratuais adicionais. 

395. Sobre os equipamentos tagueados, informa que seria necessário considerar os riscos à 
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contratada, decorrentes de indefinições nas especificações desses equipamentos. Além disso, um 

conjunto de documentos técnicos, de responsabilidade da Petrobras, não estaria disponível para a 
contratada à época do processo licitatório, na fase denominada FEED. 

396. A referida documentação, segundo o consórcio, definiria requisitos técnicos referentes ao 
fornecimento, como: (i) especificação do material de fabricação do conjunto principal e seus 
subcomponentes; (ii) sinais elétricos para comandos e sistemas de segurança; (iii) lista de 

sobressalentes; (iv) escopo de serviços associados ao fornecimento, como ensaios e testes; (v) carga 
horária e material didático para o treinamento das equipes de manutenção; e (vi) carga horária para 

supervisão técnica nas fases de montagem e condicionamento, além de assistência na fase de pré-
operação e partida. 

397. Afirma que essas indefinições na fase preliminar acarretariam imprecisões na elaboração 

do orçamento de equipamentos tagueados. 

398. Acerca do fornecimento de materiais, o consórcio alega que os contratos estabeleceriam 

alguns dos materiais como “quantidades determinadas”, para os quais quaisquer variações nos 
quantitativos seriam objeto de aditivos contratuais. Em relação aos outros materiais, afirma que os 
quantitativos seriam estimados pelo consórcio sem o projeto executivo, e que, independentemente da 

quantidade estimada inicialmente, a responsabilidade seria do consórcio. 

399. Passa a discorrer sobre o seu entendimento acerca “da inadequação de se adotar notas 

fiscais como referências de mercado” (peça 204, p. 45). Afirma que o preço de mercado decorre de 
uma média ponderada e jamais poderia ser arbitrada com base em uma negociação mercantil. 

400. Os valores de venda, conforme entendimento do consórcio, estariam condicionados a uma 

série de fatores específicos e conjunturais. Nesse sentido, defende que seria inadequado utilizar tais 
valores como bases para apurações de preços de referência para licitações públicas, “sob pena de 

cometer injustiças e penalizar a empresa contratada por ter demonstrado efetiva capacidade 
negocial” (peça 204, p. 45). 

401. Argumenta que a análise da unidade técnica do TCU socializaria o resultado positivo da 

atividade empresarial ao buscar recolhimento de vantagem econômica da empresa aos cofres 
públicos. Reforça seu entendimento ao afirmar que essa atuação se daria “em evidente rompimento 

da ordem econômica que a Constituição da República garante estar fundada na valorização do 
trabalho e na livre iniciativa, segundo os princípios da livre concorrência” (peça 204, p. 45 – grifos 
adicionados). Ainda sobre o tema, argumenta que “a liberdade de contratar, a livre determinação dos 

ajustes e a representação legítima do que quiserem as empresas não podem sofrer a ingerência do 
Poder Público que, a pretexto de fiscalização, modifica o pactuado” (peça 204, 46). 

402. Explana que a remuneração de contratos administrativos deveria se dar através dos 
preços unitários pactuados, e não por meio de notas fiscais ou pelo efetivo custo de cada item. 
Ressalta que no momento da proposta, o licitante estima seus preços unitários e que seria inviável 

saber o custo de cada serviço ao longo de todo prazo contratual. Complementa: 

Assim, a suposta falta de coincidência entre o custo dos bens/insumos (representados nas notas 
fiscais) e o preço previsto na avença não é suficiente para caracterizar sobrepreço.  

O que a Seinfra pretende é modificar o regime de execução do contrato, transformando -se uma 
empreitada em administração contratada. São modalidades diversas de contrato administrativo, 
com características e nuances próprias. 

(...) 

A intenção da Seinfra – que utiliza lógica expressamente vetada pelo legislador e não prevista no 
contrato – compromete a comutatividade da avença (porque o critério só vale para prejudicar o 
particular, após fase executiva do contrato, quando todos os riscos já foram assumidos pelo 
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construtor). 

(peça 204, p. 46) 

403. A fim de reforçar sua tese, apresenta trecho de estudo elaborado pelo TCU sobre taxas 

referenciais de BDI de obras públicas e de materiais e equipamentos relevantes, o qual explica que a 
competência empresarial pode afetar positiva ou negativamente a remuneração inicialmente prevista 
pela empresa contratada. Apresenta também trecho do Voto condutor do Acórdão 910/2014-TCU-

Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar: “não faz sentido dizer que o fornecedor que presta 
devidamente os serviços comprometidos em contrato, nas condições ali previstas, tenha descumprido 

especificações do edital ao realizá-los a custos inferiores aos preços que cobra, tanto mais em regime 
de execução contratual por empreitada, na qual as eventuais variações dos custos dos insumos são 
assumidas pelo contratado (...)” (apud peça 204, p. 47). 

404. Indica dois pontos que entende serem interpretados a partir de recentes conclusões desta 
Corte de Contas: (i) não cabe à Administração se apropriar dos ganhos econômicos provenientes da 

eficiência empresarial da contratada, assim como não lhe cabe suportar encargos de sua ineficiência; 
e (ii) é inadmissível que o TCU substitua preços ofertados por custos efetivamente incorridos pela 
contratada em contratos por empreitada. 

405. Também apresenta trecho do Voto condutor do Acórdão 3.068/2010-TCU-Plenário, no 
qual o Relator, Ministro Benjamin Zymler, registra que, a fim de balizar valores de mercado, não é 

razoável que seja considerado sempre o menor cotado, mas também valores médios ou medianos. 

406. Explana que a análise realizada para quantificação do dano desconsideraria os riscos 
ordinários da execução contratual, não havendo garantia de que os custos orçados antes da proposta 

seriam mantidos na execução. No seu entendimento, a simples existência de custo diferente do 
pactuado não autorizaria a alteração contratual e essa hipótese não seria prevista no ordenamento 
jurídico. 

407. Passa a apresentar alegações sobre “serviços, obrigações e responsabilidades 
relacionadas ao fornecimento de materiais e equipamentos” (peça 204, p. 49). Defende que o 

fornecimento de equipamento e materiais envolveria diversas etapas, como requisição de materiais, 
inspeções e armazenamento (lista completa à peça 204, p. 49). De forma similar, apresenta trechos do 
contrato que, conforme entende a defesa, comprovariam que não se trataria de mero fornecimento de 

materiais (peça 204, p. 50-61). 

Acerca da aplicação do BDI diferenciado, inicia alegando o seguinte: 

Conforme acima detalhado, de uma análise dos contratos é possível constatar a magnitude da 
responsabilidade do Consórcio quanto aos equipamentos que serão instalados, sendo ele o 
responsável exclusivo por esta atividade, estando ainda todos os custos, expensas e desembolsos 
relacionados a tais fornecimentos e prestações também sob sua exclusiva responsabilidade.  

(peça 204, p. 61) 

408. Elenca atividades relacionadas aos equipamentos que, segundo as alegações, seriam 

atribuídas ao consórcio: 

a) acompanhar a fabricação dos equipamentos por terceiros e testes para avaliar sua adequação 
com o projeto e finalidade do empreendimento; 

b) resguardar a qualidade dos equipamentos que serão fabricados e posteriormente instalados no 
empreendimento; 

c) transportar, por sua conta e risco, os equipamentos até o local das obras, assim como 
acondiciona-los e preservá-los até o momento de instalação; 

d) elaborar os manuais de operação e manutenção detalhados de cada equipamento para serem 
entregues à Petrobras; 
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e) realizar (i) a preservação e montagem dos equipamentos do sistema que serão integralmente 
interligados; (ii) os testes de funcionamento ainda em condições diferenciadas, o que requer 
segurança mais rigorosa; assim como (iii) o comissionamento, quando os equipamentos deverão 
funcionar em condições similares às condições de operação; e  

f) garantir os equipamentos, inclusive as peças de reposição.  

(peça 204, p. 61) 

409. Reafirma que, considerando o que entende como as responsabilidades da contratada, não 
se poderia falar em mera intermediação pelo consórcio perante os fornecedores, pois o consórcio 
teria participado ativamente no fornecimento e na montagem dos equipamentos. 

410. Apresenta, então, trechos do Acórdão 595/2009-TCU-Plenário, bem como Relatório e 
Voto que o fundamentaram. A defesa explica que esse Acórdão reformou o entendimento do Acórdão 

2.189/2007-TCU-Plenário sobre a adoção de BDI diferenciado para itens por entender, em nova 
análise, que aquele caso não seria de mero fornecimento. 

411. Alega, também, que a Petrobras não teria indicado que as empresas deveriam ter 

apresentados BDI diferenciado para itens de fornecimento, o que, no seu entendimento, afastaria 
eventual irregularidade praticada ao não o fazer. Nesse sentido, apresenta trechos dos Votos das 

Decisões 922/2006, 1.322/2006 e 292/2006, todas do Plenário. A partir desses trechos entende que “a 
diferenciação do BDI, nos casos em que se aplica, somente enseja alteração do BDI contratual 
quando o edital exigiu BDI diferenciado” (peça 204, p. 64). 

412. Argumenta: 

Além disso, não bastasse a inexistência de “mera intermediação” e a ausência de exigência para 
adoção de BDI diferenciado no edital, não se deve esquecer que o percentual do BDI incidente 
sobre itens relativos ao fornecimento de materiais e equipamentos não se presta a remunerar tão 
somente os custos indiretos advindos do seu respectivo fornecimento, mas sim parcela do custo 
indireto de toda a obra (sem direcionamento). 

Por causa disso, caso tivesse sido exigida a indicação de BDI reduzido para a aquisição dos 
equipamentos, o que se verificaria seria apenas uma mudança de metodologia que levaria, então, 
a percentuais distintos de BDI, sem que isso alterasse o resultado final do orçamento, pois os 
custos indiretos finais não se alterariam, apenas haveria mudança na distribuição desses custos 
entre os itens de contrato. 

(peça 204, p. 65-66) 

413. Alega que a unidade técnica teria realizado estudo sobre o BDI do caso concreto, no qual 
“também calculou qual seria a taxa de BDI que entende aplicável para o fornecimento” (peça 204, p. 
66): (i) fornecimento de bens: 15,49%; (ii) construção civil: 27,62%; (iii) montagem: 32,44%; e (iv) 

projeto: 35,5%. Argumenta que, à exceção de fornecimento, as taxas calculadas pela equipe de 
auditoria seriam superiores às contratuais (27,46%). Nesse diapasão, explana que seria desarrazoada 

a composição de preços que utiliza o valor calculado para itens de fornecimento e o contratual para 
os demais itens (cf. peça 204, p. 66-67). 

414. Apresenta, então, suas considerações sobre itens de “inspeção, diligenciamento, 

transporte, treinamento e assistência técnica”. Alega que variações nos preços de materiais de 
tubulação e estrutura metálica não afetariam proporcionalmente as verbas desses serviços, conforme 

teria indicado a unidade técnica do TCU. 

415. A defesa passa a discorrer sobre o que considera que seriam ajustes necessários à análise 
de notas fiscais pela unidade técnica do TCU. Inicia explicando que a maior parte das notas não 

continha a incidência de 9,25% de PIS e Cofins, devido à incorporação da Rnest ao programa 
Repenec em 2011. À época do processo licitatório, não havia tal previsão e, portanto, a Petrobras 

teria promovido os aditivos contratuais 5 e 6 em ambos os contratos, excluindo os 9,25% referente ao 
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PIS e ao Cofins. 

416. Após essa consideração geral, passa por itens individualizados que, no seu entendimento, 
necessitam de ajustes: (i) estruturas metálicas; (ii) tubulação; (iii) suportes de tubulação; (iv) cabos; 

(v) eletrodutos de alumínio e leitos pesados de aço galvanizado; e (vi) tagueados. 

417. Sobre as estruturas metálicas, explica que não seria adequada a utilização do índice 
contratual para a retroação dos preços à data-base do contrato, pois o preço teria sofrido flutuação 

no tempo. Nesse sentido, apresenta imagem que busca representar a flutuação do valor no Sinapi 
(peça 204, p. 69). Adicionalmente, explica que não teriam sido consideradas as perdas de materiais 

no processo de construção, avaliadas em 10% no DFP. 

418. Para as tubulações, o consórcio defende que a unidade técnica do TCU teria utilizado 
critérios diferentes nos contratos da UDA e da UHDT. Para o primeiro, a amostra teria sido reduzida, 

enquanto que, para o segundo, teria sido adotada a média simples, desconsiderando o diâmetro médio 
na tabela de itens de quantidades determinadas. 

419. Alega que o preço unitário do quilograma do material de tubulação seria influenciado 
pelos seguintes fatores: (i) diâmetro nominal dos tubos; (ii) espessura da parede; (iii) especificação 
do aço; (iv) método de fabricação; e (v) requisitos de corrosão. Para o caso da UHDT, inclusive, 

defende que haveria a necessidade de fabricação especial. 

420. Expõe, então, ajustes que considera pertinentes no exame realizado pela unidade técnica, 

como (i) expansão da amostra, (ii) inclusão de perdas, e (iii) correção das médias ponderadas 
respeitando a composição de diâmetros de projeto do FEED (peça 204, p. 73-74; e item não 
digitalizável). Conclui que, após essas alterações, não restaria sobrepreço. Ademais, defende que seja 

utilizado o BDI contratual para os itens de fornecimento, além de se corrigirem as condições 
tributárias. 

421. Sobre as válvulas, explica que seus valores variariam significativamente de acordo com as 
respectivas especificações técnica. Além disso, no caso da UDA, o sobrepreço indicado para o item de 
válvula de aço carbono seria baseado em valor referenciado como “TRIPLE M 1395, p. 1”, 

referência que, segundo defende, não teria sido disponibilizada para a defesa. 

422. O consórcio acrescenta que, para o contrato da UHDT, as especificações técnicas das 

tubulações envolveriam tubos cuja fabricação requereriam lotes especiais. Assim, esses requisitos 
teriam sido considerados no momento de formação de preço do consórcio e que uma auditoria com 
amostra pouco significativa poderia distorcer os preços esperados. 

423. Para os itens de suportes de tubulação, cabos e eletrodutos de alumínio e leitos pesados de 
aço galvanizado, de forma similar à alegada para outros elementos, o consórcio defende que sejam 

feitas alterações na análise técnica do TCU, tais como: (i) correções de condições tributárias; (ii) 
inclusão de perdas; (iii) correção do BDI; (iv) expansão da amostra analisada; e (v) correção das 
quantidades previstas no DFP (cf. peça 204, p. 75). 

424. No caso dos cabos, o consórcio observa que a unidade técnica analisou alguns cabos 
elétricos com base no Sinapi para o contrato da UDA, mas não teria feito a mesma análise para o da 

UHDT. 

425. Sobre os equipamentos tagueados, explana que o projeto teria sido iniciado sem a devida 
maturidade nas especificações dos equipamentos, colacionando trecho do relatório de Comissão 

Interna de Apuração (apud peça 204, p. 75-76). Como consequência, esses equipamentos teriam 
sofrido alterações em suas especificações, o que elevaria o risco do consórcio em uma avaliação 

desses preços. 

426. Alega que, dado o prazo para a defesa, não teria sido possível analisar em detalhes os 
valores das notas fiscais indicados no relatório de auditoria, exceto (i) os itens dos sistemas de HVAC 
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das subestações e (ii) as bombas B-31008 A/B e B-32008 A/B. Não obstante, para os demais itens, 

defende as seguintes alterações: (i) correções tributárias; (ii) inclusão dos custos de serviços de 
engenharia para análise, aprovação e certificação dos documentos e projetos tagueados; e (iii) 

correção do BDI. 

427. Sobre os sistemas de HVAC, alega que as notas fiscais se refeririam apenas ao 
fornecimento, enquanto que o DFP considerou também os serviços relacionados. Em relação às 

bombas, explica que o projeto disponível no edital previa duas bombas, B-31008 A/B e B-32008 A/B, 
de alta capacidade e que, após o melhor detalhamento do projeto, as especificações foram alteradas 

para três bombas de menor capacidade. Ressalta que essa alteração estaria especificada no aditivo 
contratual n. 10, gerando uma redução do Contrato de R$ 27.017.367,18 e acréscimo de 
R$ 10.151.255,95. Os custos reais analisados, segundo a defesa, seriam referentes a essas bombas, e 

não àquelas previstas no DFP do contrato original. 

428. Por fim, apresenta tabelas comparando os valores (i) do DFP, (ii) da análise pelo TCU e 

(iii) dos ajustes que considera adequados (peça 204, p. 77-84; e itens não digitalizáveis). 

II.4.2.  Análise das alegações de defesa 

429. Esta Corte já se posicionou diversas vezes pela necessidade de BDI diferenciado no caso 

de itens de fornecimento em obras, inclusive sendo esse entendimento objeto da Súmula TCU 
253/2010. Destaca-se que, apesar de o entendimento ter sido objeto de súmula naquele ano, em 

momentos anteriores o Tribunal já se pronunciara nesse mesmo sentido, a exemplo dos Acórdãos 
325/2007, 720/2008, 2.875/2008, 157/2009 e 1.746/2009, todos do Plenário. 

430. A fundamentação para a diferenciação do BDI de itens de fornecimento está no fato de 

que não incidem sobre esses itens toda a gama de encargos indiretos da contratada pela 
Administração quando age como intermediadora. Caso haja gastos da contratada com serviços 

relacionados ao fornecimento, a exemplo de estocagem e montagem dos equipamentos, tais custos 
devem estar especificados na planilha orçamentária. 

431. Ademais, cabe esclarecer que a mera diferença de valores entre o BDI utilizado pelo 

consórcio e o utilizado como paradigma pela unidade técnica não importa, por si só, em sobrepreço e 
nem mesmo em irregularidade. A unidade técnica do TCU utiliza o BDI em conjunto com os custos 

paradigma para a aferição do preço de referência, o qual é então comparado ao preço contratado. 

432. Assim, não se vislumbra óbice à aplicação de BDI diferenciado pela unidade técnica, 
considerando (i) que o fornecimento de materiais é relevante nos DFPs analisados (aproximadamente 

30% para a UHDT e 25% para a UDA – cf. peça 88, p. 10-11), e (ii) que, a priori, os itens de 
fornecimento são precificados apenas para seu fornecimento, conforme indicação expressa no DFP. 

433. O consórcio expõe que o contrato é do tipo EPC, que considera o fornecimento de 
materiais e a construção, o qual também abarca serviços relacionados aos equipamentos, como testes 
e atividades acessórias. 

434. Além de não se discutir o tipo de contrato neste processo, não é desconhecido que existem 
serviços relacionados aos equipamentos, mas tais itens estão especificados em rubricas próprias dos 

DFPs, não compondo os custos de fornecimento. Por exemplo, no Anexos VIII e IX do DFPs (itens 
não digitalizável às peças 49 e 50), há rubricas específicas para serviços relacionados a 
equipamentos de montagem (principais, auxiliares e ferramental) e subempreiteiros, que, por sua vez, 

abarca serviços como “condicionamento e testes de circuitos elétricos”, “aferição e calibração de 
instrumentos e testes de malha”, “testes mecânicos” e “assistência a operação”. 

435. Portanto, a princípio, serviços relacionados aos itens de fornecimento não estão 
abarcados nas notas fiscais utilizadas e nem mesmo nas rubricas desses itens de fornecimento, mas 
sim em elementos próprios do DFP. Assim, reforça-se o entendimento que, no que se refere aos 
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equipamentos ora analisados, a contratada agiu como intermediadora e, quando necessário algum 

serviço complementar, especificou no DFP. 

436. Acerca da alegação de que deveriam ser considerados riscos à contratada decorrentes da 

incerteza nas especificações dos equipamentos tagueados no momento da formação de preços, 
observa-se que a taxa de BDI paradigma abarca um percentual de risco (cf. peça 88, p. 8). Ainda, a 
análise da unidade técnica mostrou um sobrepreço de 54% e 27% em relação à amostra para os itens 

de fornecimento (ver tabelas à peça 88, p. 9-10), respectivamente para os contratados da UHDT e da 
UDA, o que não é razoável de ser considerado como efeito de eventuais incertezas nas especificações 

do projeto ou de flutuações de preços, ainda mais em um contrato maculado pela fraude à licitação e 
pela atuação de cartel. 

437. O consórcio argumenta que, à exceção dos equipamentos de quantidades determinadas, a 

contratada deveria estimar os quantitativos para os equipamentos sem o projeto executivo definitivo, e 
quaisquer variações seriam de sua responsabilidade. O argumento não é acolhido, uma vez que os 

quantitativos descritos nos DFPs não foram objeto de análise no presente processo. 

438. Acerca do entendimento do consórcio de que não seria adequado que o Tribunal utilizasse 
valores obtidos a partir de notas fiscais para aferição do preço de mercado, esta Corte já se 

posicionou sobre o assunto em outras oportunidades, como os Acórdãos 157/2009 e 993/2009, ambos 
do Plenário. Conforme o entendimento externado nesses Acórdãos, foi admitido o uso de notas fiscais 

para apuração de sobrepreço em contratos de obras públicas desde que houvesse incoerências 
grosseiras nos preços dos insumos, e nas hipóteses em que tais inconsistências sejam materialmente 
relevantes e capazes de propiciar um enriquecimento ilícito do contratado. 

439. No caso concreto, em que foi comprovada a fraude à licitação e a atuação de cartel, há 
grave risco de enriquecimento ilícito do contratado por meio do contrato, além de não ser possível a 

aferição de preços de mercado por meio de referenciais da Administração. Nesse sentido, colaciona-
se trecho do Voto condutor do Acórdão 2.109/2016-Plenário, no qual o relator, Ministro Benjamin 
Zymler, motiva a utilização de documentos fiscais no presente processo: 

Nessa linha de entendimento, também deixei consignado no voto condutor do Acórdão 1.992/2015-
Plenário que em situações extremas como a que ora se enfrenta, em que não existem preços nos 
sistemas referenciais, julgo que o valor obtido das notas fiscais, acrescido de BDI e de outros 
custos indiretos, constitui um critério adequado do valor de mercado do bem. Tomado por base a 
ideia de abuso de direito e os princípios da boa-fé contratual e do não enriquecimento sem causa, 
entendo preliminarmente que os preços praticados pelo Consórcio Rnest-Conest excederam o 
limite do razoável, não podendo ser considerados compatíveis com os de mercado, caracterizando 
o dano ao erário. 

(grifos adicionados) 

440. Ou seja, sempre que possível, adotam-se os referenciais da Administração para 
balizamento de preços. Porém, de forma subsidiária, é válido utilizar-se de documentos fiscais, a fim 
de que não haja prejuízo ao erário pela impossibilidade de aferição de preços de mercado por 

ausência de referenciais. Inclusive, a afirmação do consórcio de que “os materiais fornecidos, em 
especial os tagueados, são únicos e foram fabricados sob encomenda para as obras da Rnest” (cf. 

peça 204, p. 65) reforça a necessidade de utilização de documentos fiscais. 

441. Outrossim, vale observar que, caso a Administração utilizasse única e exclusivamente os 
seus referencias para balizamento de preços, não seria possível quantificar eventual sobrepreço de 

itens para os quais não existem referenciais. Deste modo, tendo em vista o contexto de fraude já 
descortinado pelo Operação Lava Jato, é natural que as empresas implicadas acentuassem o ímpeto 

do superfaturamento na medida inversa da expectativa do controle. Portanto, mantendo-se dentro da 
razoabilidade e oferecendo a constitucional oportunidade do contraditório e ampla defesa, entende-se 
que é saudável a ampliação da amostra por meio de itens que não tenham referenciais, uma vez que 
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aumenta a probabilidade de detecção de eventuais desvios e vai ao encontro do combate à corrupção. 

442. Também não se acolhem os argumentos que estar-se-ia penalizando a empresa “por ter 
demonstrado efetiva capacidade negocial” (peça 204, p. 45) e que a utilização de notas fiscais 

romperia a ordem econômica constitucional de valorização do trabalho e da livre iniciativa e da livre 
concorrência. 

443. De pronto, é importante ressaltar que este processo busca ressarcir o prejuízo causado 

pelo sobrepreço de contrato maculado por fraude à licitação e por atuação de cartel. A fraude no 
processo licitatório colide frontalmente com o princípio da livre concorrência, elencado no inciso IV 

do art. 170 da Constituição Federal de 1988 como um dos princípios a serem observados na ordem 
econômica. Assim, ao contrário do que afirma o consórcio, o ressarcimento de prejuízo contratual da 
Petrobras tem o condão de reduzir os efeitos negativos de desvios de princípios da ordem econômica 

nacional. Portanto, o Tribunal não está “socializando o resultado positivo da atividade empresarial”, 
como afirma o consórcio, mas tão somente buscando a devida reparação da entidade estatal lesada. 

444. Ainda sobre o assunto, vale destacar que, como o contrato é remunerado por recursos 
públicos federais, o controle do TCU é atraído para verificar a obediência aos princípios da 
Administração Pública e à legislação. Verificando-se superfaturamento, o dever do controle é a busca 

pelo ressarcimento. Nesse contexto, no caso de vícios, não procede o argumento de que o contrato não 
poderia “sofrer a ingerência do Poder Público, a pretexto de fiscalização”. 

445. O consórcio alega que a análise da unidade técnica pretenderia modificar o regime de 
execução do contrato para empreitada por administração contratada. Contudo, tal afirmação não 
procede. Conforme já explicado, a unidade técnica comparou preços apresentados no DFP com 

preços referenciais. Apenas para itens que não existem referenciais da Administração para os custos, 
utilizaram-se notas fiscais. Assim, não se correlaciona diretamente o critério de pagamento utilizado 

com o superfaturamento, muito menos buscou-se a sua alteração. 

446. Vale reforçar, também, que não se trata de mera diferença entre os valores apresentados 
no DFP e os custos incorridos, mas sim de diferença materialmente relevante nos itens de 

fornecimento – 54% no contrato da UHDT e 27% no contrato da UDA em relação à amostra – em 
contratos obtidos em decorrência de fraude ao processo licitatório. 

447. Sobre o colacionado Acórdão 910/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Walton 
Alencar, observa-se que aquele Relator, cuidadosamente, manifestou-se no sentido de que, desde que 
os preços estejam compatíveis com o mercado, não atende ao interesse público expropriar o 

contratado de vantagens conseguidas como resultado de seu esforço. Ocorre que, de acordo com a 
teoria microeconômica, havendo cartelização, como no caso concreto, há também a presunção de que 

os preços praticados estejam acima dos de mercado. Além da literatura econômica, também infirma o 
ponto aventado pelo consórcio, jurisprudência em torno do dano in re ipsa para os casos de fraude à 
licitação, como o que se afigura: 

No que tange à possibilidade de imposição de ressarcimento ao erário, nos casos em que o dano 
decorrer da contratação irregular proveniente de fraude a processo licitatório, como ocorreu na 
hipótese, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem evoluído no sentido de considerar que o 
dano, em tais circunstâncias, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por 
condutas de administradores, contratar a melhor proposta. Precedentes: REsp 1.280.321/MG, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012. AgRg nos EDcl no AREsp 
419.769/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 
25/10/2016. REsp 1.376.524/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 
2/9/2014, DJe 9/9/2014. 

(REsp 728341 / SP – Mi. Og Fernandes – Segunda Turma do STJ - 20/03/2017 – grifo adicionado) 

448. Ainda sobre a relação entre cartel e ressarcimento do dano, por meio de estudo deste 
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Tribunal, apurou-se que, em casos investigados relacionados à Petrobras, há um prejuízo mínimo de 

aproximadamente 17% por contrato devido à existência do cartel em função da perda de desconto (cf. 
Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler). Vale ressaltar que 

este contrato está no rol de contratos analisados no referido estudo. 

449. Registra-se que o referido valor de 17% consiste em um parâmetro mínimo do dano, mas 
com robustez estatística, para refletir a perda de desconto causado por cartel. Assim, trata-se de um 

critério tão válido quanto conservador. 

450. Ainda sobre a alegação de que a Administração não pode se apropriar de ganhos 

econômicos pela eficiência empresarial, vale destacar que o Tribunal respeita esse entendimento. Por 
exemplo, apesar de reconhecer que os referenciais da Administração não raramente podem estar 
acima dos custos praticados pelos contratados – inclusive devido à eficiência negocial da empresa –, 

o Tribunal não entende tal fato como um problema por si só, de modo que mantém a sua utilização, 
sempre que possível, em detrimento de buscar documentos fiscais para apuração dos preços 

contratados. Não obstante, vale ressaltar, mais uma vez, o contexto colusivo do processo licitatório 
dos casos concretos. Assim, não se trata exclusivamente de eficiência empresarial no que tange à 
diferença entre os custos incorridos e os preços contratuais. Até mesmo porque, como já dito alhures, 

se houvesse esse direcionamento à eficiência, os contratos não sofreriam alterações tão expressivas 
no prazo e no custo. 

451. Em relação ao colacionado trecho do Voto condutor do Acórdão 3.068/2010-TCU-
Plenário, que indica que existem casos em que a orçamentação pode utilizar critérios além do menor 
preço cotado, percebem-se diferenças conceituais entre aquele caso e o presente. O objeto daquele 

Acórdão foi um recurso sobre a necessidade de adoção do menor preço cotado. Naquela ocasião, o 
Relator entendeu razoável, frente à lacuna legal, a possibilidade de utilização de outras estatísticas, a 

exemplo da média e da mediana. Neste caso concreto, não há determinação para utilização de valores 
mínimos cotados. Diferentemente, realizou-se uma análise de custos unitários do DFP apresentado 
pela empresa. 

452. Também, não se acolhe a alegação de que a não coincidência entre valores do DFP e dos 
preços obtidos a partir das notas fiscais seria ocasionada meramente pelos riscos ordinários da 

orçamentação. O primeiro ponto a se notar é que a não coincidência de valores pode ser tanto 
positiva como negativa. Assim, o valor esperado do somatório de flutuações individuais é próximo de 
zero, ainda mais para o ganhador de um certame. No entanto, os valores de sobrepreço em relação à 

amostra são elevados (54% e 27% em relação à amostra para os itens de fornecimento) e, portanto, 
não pode ser atribuído meramente ao risco de orçamentação. 

453. Sobre a alegação de “serviços, obrigações e responsabilidades relacionadas ao 
fornecimento de materiais e equipamentos”, já foi explanado que, a priori, tais elementos não são 
considerados nos custos das notas fiscais, mas em itens individualizados dos DFPs, inclusive com 

incidência de BDI contratual. Ademais, na relação de serviços relacionados ao fornecimento 
apresentado pelo consórcio (peça 204, p. 49 e 61), não se v islumbra nenhum item que não estaria 

abarcado nos serviços já especificados nos DFPs ou na administração central, a qual é considerada 
no BDI de 15,49% (cf. peça 88, p. 8). 

454. Acerca do mencionado Acórdão 595/2009-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 

Raimundo Carreiro, o qual reformou o Acórdão 2.189/2007-TCU-Plenário, observa-se diferença 
entre aquele processo e este. Colaciona-se trecho da análise da equipe técnica naquele processo: 

5.1 -  Em breve síntese, o Consórcio concentrou sua alegação em dois pontos principais. Em 
primeiro lugar permaneceu silente quanto ao BDI praticado pelas empresas que o compõem e 
respectiva composição. Diante do fato de não ser conhecido o BDI, o esclarecimento definitivo da 
suposta irregularidade fica prejudicado. Todavia, o Consórcio encontra respaldo nas disposições 
editalícias que não previam a exposição de percentuais de BDI. Em segundo lugar, o Consórcio 
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defendeu a não redução do BDI no fornecimento de equipamento, isto porque os equipamentos e 
sistemas não seriam adquiridos de terceiros, tampouco o Consórcio seria mero intermediário . 

(...) 

5.1.4.2 -  Deve ser acatado o esclarecimento do Consórcio de que os fabricantes/fornecedores 
dos equipamentos com custo mais significativo são integrantes do Consórcio. Outrossim, o s 
equipamentos fornecidos/instalados possuem características específicas e são fabricados sob 
encomenda. 

(Relatório do Acórdão 595/2009-TCU-Plenário, grifos acrescidos) 

455. Ou seja, naquele processo, a descaracterização de “mero fornecimento” ocorreu pelo fato 

de os equipamentos serem produzidos por empresas componentes do próprio consórcio, o que não 
ocorre no caso concreto. 

456. O consórcio alega que a Petrobras não teria indicado no edital a necessidade de 
aplicação de BDI diferenciado. A utilização de taxa de BDI pela unidade técnica é para fins de 
formação de preço paradigma, o qual será comparado com o preço ofertado pelo consórcio e, de 

forma conservadora, adotou-se o BDI contratual para serviços e mão de obra, observando a 
jurisprudência aplicável desta Corte, BDI diferenciado para itens de fornecimento. 

457. Ademais, vale observar que a necessidade de diferenciação do BDI foi explicitada por 
acórdãos anteriores à data da contratação, como o 325/2007, 2.346/2007, 424/2008 e 2.843/2008, 
todos do Plenário. 

458. O defendente alega que a unidade técnica teria calculado diferentes taxas de BDI, 
enquanto que apenas para o fornecimento de bens adotou o calculado, sendo que os demais seriam 

maiores do que o contratual. Contudo, vale destacar que, apesar de constarem BDIs para os outros 
grupamentos nas planilhas, eles não foram objeto de análise por parte da unidade técnica à época. 
Inclusive, em sua instrução, a equipe deixou esse fato claro: 

40. Quanto à taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), por se tratar de fornecimento de 
materiais e equipamentos, não se mostrou adequado utilizar para esses itens a mesma taxa de BDI 
encontrada nos DFPs para os itens de serviços, tendo em vista que tanto os tributos quanto as 
despesas indiretas associadas a fornecimentos diferem daqueles associados a serviços. 

(...) 

45. Vale frisar, ademais, que nesta oportunidade não houve qualquer análise em relação aos 
demais grupamentos dos DFPs contratuais que não o grupo “Fornecimentos”, razão pela qual 
não houve alteração dos valores obtidos na análise anterior empreendida pela SeinfraPetro tanto 
para a UDA quanto para a UHDT, o que significa que a metodologia empregada para cálculo dos 
preços unitários de referência dos itens desses demais grupamentos encontra -se descrita em 
instrução anterior (TC 004.040/2011-2, Peça 123, p. 8-26), bem como transcrita no Relatório 
(Peça 3) que fundamenta o Voto (Peça 2) do Min-Relator Benjamin Zymler e o Acórdão 
2.960/2015-TCU-Plenário. 

(peça 88, p. 8-9 – grifos acrescidos) 

459. Assim, fica claro que não houve análise de BDI referente aos outros grupamentos. O que 
se fez foi utilizar o BDI contratual para análise e, ao aumentar a amostra dos equipamentos de 

fornecimento, decidiu-se que seria mais adequado seguir a jurisprudência desta Corte considerando 
taxa diferenciada para esses itens. Portanto, não se acolhe o argumento, mantendo-se a taxa de BDI 
contratual para análise e diferenciando-a pontualmente para os itens de fornecimento. 

460. O consórcio alega que para os itens de “transporte; diligência e inspeção; e treinamento e 
assistência técnica”, a unidade técnica não deveria reduzir os valores de forma proporcional aos 

valores referenciais adotados. Contudo, o argumento não é acolhido, uma vez que, frente à falta de 
referenciais para esses serviços, a unidade técnica simplesmente manteve o que foi definido nos 
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próprios DFPs pelo consórcio como parâmetro de quantificação. 

461. Inclusive, sobre o assunto, é importante destacar que houve um equívoco material na 
análise da unidade técnica. Como já explanado nesta instrução, o exame realizado anteriormente, 

constante da peça 88, utilizou-se de análise pretérita (TC 004.040/2011-2, peça 123) e expandiu a 
amostra considerando as notas fiscais compartilhadas pela Justiça Federal. Observa-se, entretanto, 
que os itens de “transporte; diligência e inspeção; e treinamento e assistência técnica” são 

quantificados no DFP como um percentual dos itens de fornecimento. Verifica-se, ainda, que na 
análise da unidade técnica (instrução à peça 88), não foram feitos ajustes nesses itens ao expurgar o 

sobrepreço apurado. Assim, ao ajustar o valor base sobre o qual incidirão os percentuais definidos 
pelo próprio consórcio, o sobrepreço nesses itens passaria de R$ 660.599,50 para R$ 3.950.974,41 no 
caso da UDA e de R$ 5.133.849,22 para R$ 16.636.457,85 no caso da UHDT. Explica-se. 

462. Os valores dos itens foram quantificados pela contratada no DFP de forma paramétrica, 
considerando cada um desses itens como um percentual do total dos itens de fornecimento, 

exemplificado o caso da UDA na Tabela 12. 

Tabela 12 – Valores contratuais de "transporte", "diligenciamento e inspeção" e "treinamento 

e assistência técnica" para a UDA 

Item Percentual Quantia DFP Custo Preço c/ BDI 

Transporte 3,19% R$ 450.771.338 R$ 14.397.588 R$ 18.351.166 

Diligenciamento e inspeção 1,35% R$ 450.771.338 R$ 6.085.413 R$ 7.756.467 

Treinamento e Assistência 
Técnica 

0,50% R$ 450.771.338 R$ 2.253.857 R$ 2.872.766 

TOTAL R$ 28.980.399 

[Fonte: DFP contrato UDA] 

463. Entretanto, como a instrução à peça 123 do TC 004.040/2011-2 verificou um sobrepreço 
de R$ 10.275.197,32 nos itens de fornecimento, calculou-se um sobrepreço dessas rubricas ao se 

expurgar esse valor do total indicado pelo consórcio no DFP. Dessa forma, mantiveram-se os 
percentuais indicados da empresa, mas estes incidiram sobre um total de R$ 440.496.141,01 

(R$ 450.771.338,33 - R$ 10.275.197,32), conforme Tabela 13. Ressalta-se que o valor de 
R$ 450.771.338,33 se refere ao custo total dos itens de fornecimento no DFP. 

Tabela 13 – Sobrepreço dos itens de "transporte", "diligenciamento e inspeção" e 

"treinamento e assistência técnica" calculados na instrução à peça 123 do TC 004.040/2011-2 

para a UDA 

Item 
Percentual 

[A] 
Referência TCU [B] 

Preço TCU c/ 

BDI 

[C = A x B] 

Valor DFP 

[D = A x BDI x 

Fornecimento DFP] 

Sobrepreço 

[E = D – C] 

Transporte 3,19% R$ 440.496.141 R$ 17.932.857 R$ 18.351.166 R$ 418.309 

Diligenciamento e 

inspeção 
1,35% R$ 440.496.141 R$ 7.579.661 R$ 7.756.467 R$ 176.806 

Treinamento e 

Assistência Técnica 
0,50% R$ 440.496.141 R$ 2.807.282 R$ 2.872.766 R$ 65.484 

TOTAL  R$ 660.600 

[Fonte: item não digitalizável à peça 111 do TC 004.040/2011-2] 

464. No entanto, ao aumentar a amostra dos itens de fornecimento, deveria ter sido feito novo 
ajuste, expurgando-se o total de sobrepreço apurado. Como o total de sobrepreço apurado para os 
itens de fornecimento foi de R$ 58.368.665, a nova base para incidência deveria ser R$ 389.842.510 

(R$ 450.771.338 - R$ 60.928.828,56), conforme a Tabela 14. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

90 
 

Tabela 14 – Correção do superfaturamento dos itens de "transporte", "diligenciamento e 

inspeção" e "treinamento e assistência técnica" para a UDA 

Item 
Percentual 

[A] 

Referência TCU 

[B] 

Preço TCU c/ 

BDI 

[C = A x B] 

Valor DFP 

[D = A x BDI x 

Fornecimento DFP] 

Sobrepreço 

[E = D – C] 

Transporte 3,19% R$ 389.842.510 R$ 15.870.718 R$ 18.351.166 R$ 2.480.448 

Diligenciamento e 

inspeção 
1,35% R$ 389.842.510 R$ 6.708.059 R$ 7.756.467 R$ 1.048.408 

Treinamento e 

Assistência Técnica 
0,50% R$ 389.842.510 R$ 2.484.466 R$ 2.872.766 R$ 388.299 

TOTAL  R$ 3.917.156 

[Fonte: análise desta instrução]  

465. Os números acima se referem ao contrato UDA e já contemplam os argumentos de defesa 
acolhidos, detalhados ao longo da instrução. As mesmas premissas foram utilizadas para o caso da 
UHDT para os mesmos itens no grupo “Projetos”. Todos os cálculos constam de item não 

digitalizável acostado à peça 272 (arquivo “Sobrepreço – UDA.xls” e “Sobrepreço – UHDT.xls”). 
Entende-se que, como se trata de equívoco meramente material, e não metodológico ou decorrente de 

fato novo, o ajuste realizado não necessita de nova fase de contraditório. Inclusive, vale observar que, 
não há óbice de o valor ser reduzido caso sejam acolhidas mais adiante eventuais alegações 
apresentadas pelos responsáveis no sentido de se reduzir o sobrepreço apurado nos itens de 

fornecimento. 

466. Ainda sobre o tema, frisa-se que, referente à redução proporcional, não é acolhido o 

argumento. A valoração dessas rubricas foi feita com o mesmo critério utilizado pelo consórcio para 
definição de seus preços, sendo um percentual do valor dos itens de fornecimento. Nessa esteira, não é 
razoável que, sejam pagos valores inflados pela definição de preços dos itens de fornecimento a 

maior. 

467. Em relação à alegação de que, motivado por alterações das condições tributárias, houve 

reajuste dos valores contratuais, de fato, o total reduzido por esses aditivos é de R$ 70.014.887,69, 
conforme detalhado na Tabela 15. 

Tabela 15 – Detalhamento da redução do valor contratual produzida pelos quinto e sexto 

aditivos aos contratos 

Contrato Aditivo Valor reduzido 

UHDT 

Quinto aditivo (A) R$ 52.044.380,20 

Sexto aditivo (B) R$ 12.863.612,04 

Total UHDT (C = A + B) R$ 64.907.992,24 

UDA 

Quinto aditivo (C) R$ 3.521.301,11 

Sexto aditivo (D) R$ 1.585.594,34 

Total UDA (E = C + D) R$ 5.106.895,45 

TOTAL Total (F = C + E) R$ 70.014.887,69 

[Fonte: quinto e sexto aditivos aos contratos da UDA e da UHDT, trazidos ao processo por meio de item não digitalizável 

junto à peça 204] 

468. Esse ajuste ocorreu devido à adesão ao Regime Especial de Incentivo para o 

Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste (Repenec), o qual isentou a tributação de 9,25% de PIS/Cofins para a revenda de materiais. 

469. Apesar de a alegação ser qualitativamente procedente, não foram apresentados os 
orçamentos analíticos das alterações, de modo a evidenciar precisamente quais foram os itens que 
tiveram seus valores reduzidos e quanto teria sido a redução em cada um deles. Cabe observar que os 

valores reduzidos representam aproximadamente 5,94% dos itens de fornecimento do contrato da 
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UHDT e 1,13% dos itens de fornecimento do contrato da UDA, o que evidencia que nem todos os 

elementos de fornecimento tiveram a isenção tributária, vez que a redução tributária foi da ordem de 
9,25%. Assim, não é possível saber quais itens da amostra receberam a isenção tributária. Buscando 

uma solução que seja favorável aos responsáveis e que, ao mesmo tempo, atenda ao princípio da 
celeridade processual, será considerada uma redução do sobrepreço proporcional à amostra. 
Explica-se por meio do contrato da UDA. 

470. O total dos itens de fornecimento da UDA no contrato originalmente firmado totaliza 
R$ 450.771.338,33. Até o momento da citação, foi feito um exame em 50,73% desses itens, o que 

equivale a R$ 228.662.555,09, encontrando-se um referencial de R$ 167.207.707,46, o que 
corresponde a um sobrepreço de R$ 61.454.847,62. Considerando-se o quinto e o sexto aditivo, reduz-
se um total de R$ 5.106.895,45 dos itens de fornecimento, totalizando R$ 445.664.442,88. Como a 

amostra é de 50,73%, reduz daquela amostra inicial R$ 2.590.572,34 (0,5073 x R$ 5.106.895,45). O 
preço referencial será mantido o mesmo, uma vez que foi obtido por meio de notas fiscais e, a priori, 

já contempla a isenção tributária. Nessa toada, o sobrepreço na amostra passa a ser de 
R$ 58.864.275,28 (R$ 61.454.847,62 - R$ 2.590.572,34). 

471. Cabe observar que a análise realizada acima deve ser refeita ao final do exame das 

alegações de defesa, uma vez que tanto o percentual da amostra quanto o referencial do TCU podem 
ser alterados até o final do exame. Assim, reforça-se que o parágrafo acima é meramente 

exemplificativo. 

472. Portanto, acolhe-se, no aspecto qualitativo, o argumento apresentado para o Repenec. 
Contudo, como não foram apresentados elementos quantificando seu impacto na amostra, utilizando-

se da fundamentação exposta, adota-se solução estimativa, de forma que seu impacto será 
quantificado ao final do exame das alegações de defesa. 

473. Dando sequência, o consórcio apresentou dois argumentos principais referente às 
estruturas metálicas. O primeiro diz respeito à utilização do índice de reajuste contratual, pela 
unidade técnica, para retroagir os valores obtidos por meio das notas fiscais. Conforme as alegações, 

a maior parte das compras feitas teria ocorrido em um momento de retração dos preços e, portanto, o 
consórcio considera mais adequado que a retroação seja feita com base no índice do Sinapi, e não no 

índice de reajuste contratual. Já o segundo argumento é sobre as perdas de materiais, que não teriam 
sido consideradas pela unidade técnica. Entretanto, nenhuma das alegações é acolhida. 

474. Sobre a utilização do índice contratual para retroação de preços, vale observar que o 

consórcio é remunerado pelo índice contratual e não pelo índice do Sinapi. Além disso, caso o 
consórcio entenda que a variação de preço de determinado item, ao longo do tempo, ensejou em 

desequilíbrio econômico financeiro por destoar de forma significativa do índice de reajuste 
contratual, caberia à contratada pleitear, junto à Petrobras, a repactuação das condições econômico-
financeiras. A título de argumentação, o pleito do consórcio nesse ponto só mereceria prosperar se 

fossem observadas todas as premissas da Teoria de Imprevisão a ponto de caracterizar um 
desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, o que não é o caso. Nesse ponto, deixa-se aqui 

registrada que, segundo a lição de Marçal Justen Filho, a aplicação da teoria da imprevisão deriva 
dos requisitos: imprevisibilidade do evento; inimputabilidade do evento às partes; grave modificação 
das condições do contrato; e ausência de impedimento absoluto (Marçal Justen Filho, ‘Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, Ed. Revista dos Tribunais, 16ª edição, p. 1018). 

475. No que tange às alegadas perdas, não há qualquer influência desse parâmetro no 

sobrepreço apurado. O usual é que eventuais perdas sejam consideradas no quantitativo estimado, 
variável que não foi objeto de análise e, portanto, não contribuiu para o sobrepreço apurado, já que 
os quantitativos utilizados nas análises foram aqueles indicados no DFP. Desse modo, sendo a 

construtora, em tese, detentora da expertise para a consecução do objeto, é razoável presumir que os 
quantitativos por ela informados e constantes no DFP já comportam as perdas inerentes aos serviços 
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demandados. 

476. Acerca das tubulações, o primeiro argumento do consórcio é que a unidade técnica teria 
utilizado dois critérios diferentes para a UDA e para a UHDT. No entanto, conforme pode ser 

verificado nos itens não digitalizáveis às peças 47 e 48, para ambos os casos, foram adotadas médias 
ponderadas considerando o diâmetro das tubulações. O consórcio também alega que a amostra 
utilizada pelo TCU seria pouco representativa. Além disso, argumenta sobre eventuais perdas que não 

estariam contabilizadas. Por fim, apresenta planilha que considera expansão da amostra, inclusão de 
perdas e correção de médias ponderadas. 

477. Sobre as perdas, como já explicado, os exames até aqui não entraram no mérito, uma vez 
que não questionou os quantitativos, acolhendo aqueles indicados nos DFPs. De acordo com a técnica 
de orçamentação, eventuais perdas são, via de regra, consideradas nos quantitativos estimados, e não 

no custo unitário do material. No mais, eventuais descolamentos dos quantitativos previstos 
originalmente no DFP devem ser suportados pelo consórcio, tendo em vista a forma com que se 

dividem os riscos no regime de execução de EPC, excetuadas unicamente os casos de alteração do 
escopo, aqui sequer cogitados, mas fartamente citados nos mais de vinte aditivos dos dois contratos. 

478. Sobre a expansão da amostra, ainda que bem-vinda, não foram apresentados documentos 

com a capacidade probatória necessária nesta fase processual, mas tão somente declaração do 
consórcio referente aos alegados custos, sem validação por órgão fazendário. Assim, não se pode 

atestar a validade das informações apresentadas e, consequentemente, não se acolhe a justificativa. 
Ademais, como já mencionado anteriormente, não se pode acolher uma amostra selecionada pelo 
consórcio sem garantia de que seja representativa e sem viés, o que ocorreria, por exemplo, se fossem 

apresentadas as notas referentes ao último quartil. 

479. Quanto às válvulas, o consórcio alegou que não teria encontrado a referência para o item 

de válvula de aço carbono, cuja referência foi apresentada como “TRIPLE M 1395, p. 1”. De fato, 
não foi verificada a referência para tal item. Dessa forma, retira-se esse item da amostra. 

480. Ademais, o consórcio apresenta o que considera como adequado para a análise de preços, 

considerando ajustes como o que chama de expansão da amostra. Contudo, reforça-se que não são 
apresentados meios de validação do que afirma em relação aos valores de notas fiscais apresentados 

e, portanto, não se pode acolher a justificativa. Não se sabe, por exemplo, se se trata da totalidade ou 
não das notas fiscais disponíveis ao consórcio. 

481. Sobre as bombas, o consórcio faz propostas similares às apresentadas anteriormente para 

os itens de suportes de tubulação, cabos, eletrodutos de alumínio e leitos pesados de aço galvanizado, 
sendo: consideração do Repenec, inclusão de perdas e correção de BDI. Contudo, pelos motivos já 

expostos nesta instrução, não se acolhem as alegações, exceção à consideração sobre o Repenec, que 
já foi examinado anteriormente e qualitativamente acolhido. 

482. Sobre a utilização do Sinapi para alguns cabos no contrato da UDA e não inserção desses 

itens na amostra do contrato da UHDT, é forçoso dizer não haver qualquer exigência legal no sentido 
de se exigir uma identidade completa entre todos os itens pertinentes à análise empreendida. Em vez 

disso, a unidade técnica deve sim ponderar a materialidade e o risco associado a cada um dos 
inúmeros itens analisados para cada contrato. 

483. Para os itens tagueados, segundo a defesa, foram definidos com base em especificações 

preliminares. Assim, o defendente considera adequado que sejam feitas correções tributárias, 
incluídos custos de serviços na análise e feita a correção do BDI. Conforme já explicado nesta 

instrução, a correção tributária relativa ao Repenec foi qualitativamente acolhida, enquanto que os 
outros pontos já foram refutados nesta instrução. 

484. Para o HVAC, também não se acolhe o argumento de que deveriam ser incluídos serviços 
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além dos custos apurados por meio de notas fiscais, pelos mesmos motivos já indicados anteriormente 

nesta instrução. Ainda sobre esse sistema, o consórcio defende que houve alteração na especificação 
do DFP, objeto do décimo aditivo contratual. De fato, o décimo aditivo contratual excluiu as bombas 

B-31008 A/B e B-32008 A/B, incluindo as bombas B-31008 A/B/C e B-32008 A/B/C, da maneira 
relatada pelo consórcio. Nessa toada, será promovida adaptação na tabela, considerando os valores 
das novas bombas para o exame. Dessa forma, o sobrepreço apurado nesses itens passa de 

R$ 19.070.316,40 para R$ 780.488,04 nos dois itens. 

485. Vale dizer que essa alteração também influenciou no exame de sobrepreço do projeto da 

UHDT, uma vez que seus valores se referem a percentuais das notas fiscais. Nesse ponto, é importante 
ressaltar que a alteração promovida alterou o valor total das notas fiscais previstas no DFP de 
R$ 1.092.582.416,58 para R$ 1.077.416.177,51. Desse valor, ainda deve ser retirado o sobrepreço 

verificado na amostra, para fins de contabilizar as rubricas de “transporte”, “diligenciamento e 
inspeção” e “treinamento e assistência técnica”. 

II.5.  Alegações de defesa relacionadas a equipamentos (peça 204, p. 84-93) 

II.5.1.  Resumo das alegações da defesa 

486. De início, o consórcio expõe explicação da unidade técnica sobre as referências utilizadas 

no sentido de que, quando possível, adotou-se o maior valor entre os referenciais Sicro e Sinapi e, 
complementarmente, utilizaram-se as tabelas da Abemi. Entretanto, a defendente alega que nem 

sempre isso ocorreu. Complementa que a unidade técnica também realizou cálculos estatísticos a 
partir dos referenciais, a fim de uma melhor aderência aos serviços contratados e, no entendimento do 
consórcio, seriam necessários ajustes nessas adaptações. Assim, neste tópico, a defesa indica o que 

considera adequado de se utilizar como referencial para o balizamento de preços pela unidade 
técnica. 

487. Inicia fazendo considerações sobre equipamentos menores sem operadores. Para a 
betoneira móvel de 580 litros, entende que, ao manter critério utilizado pela unidade técnica, seria 
adequado que fosse utilizada a interpolação entre o Sicro E302 e E303 (betoneira 320 litros e 750 

litros, respectivamente) em vez de utilizar o Sinapi 10533 (betoneira elétrica 580 litros). Para o 
vibrador de concreto, explica que o Sicro E306 seria maior do que o Sinapi e, mantendo o critério da 

unidade técnica, deveria ser utilizado. Para a bomba submersa de 3”, indica que a unidade técnica 
teria utilizado o Sinapi 743 (motobomba centrífuga elétrica trifásica, saída de 2”), enquanto que o 
adequado seria o Sinapi 744 (motobomba centrífuga elétrica trifásica, saída de 3”). Sobre a máquina 

de solda inversora, alega que a unidade técnica teria utilizado o referencial da máquina de solda do 
tipo conversora (item 6.1.2 da Tabela Abemi), enquanto que o item 6.4.1 se referiria ao tipo 

“inversora”. 

488. Acerca dos caminhões e carretas, inicia argumentando sobre o caminhão basculante de 
oito metros cúbicos, o qual entende que deveria ser alterado o referencial do Sinapi 1139 (caminhão 

basculante 8 m³) para uma interpolação entre os valores do Sicro E400 e E404 (caminhão basculante 
5 m³ e 10 m³, respectivamente). Para o caminhão pipa, aponta que o custo do Sicro E407 (caminhão 

tanque 10.000 litros) é superior ao do Sinapi 1146 (caminhão pipa 10.000 litros) utilizado. Sobre o 
caminhão munck, anota que o Sinapi 3356 (guincho tipo munck 6 ton, montado em caminhão 
carroceria) não abarcaria os custos com operação e manutenção. Para o caminhão guindauto e 

cavalo mecânico com carreta, a defesa manteve o referencial, contudo, adaptando-se o quantitativo de 
horas da tabela de 190 horas por mês para 200. 

489. Acerca do caminhão comboio, afirma que o Sinapi 1147 (caminhão pipa 6.000 litros) não 
guardaria relação com o equipamento em questão, inclusive sendo isso reconhecido pelo Acórdão 
572/2013-TCU-Plenário. Sugere que seja utilizado o referencial da Abemi, com uma série de 

adaptações, como adicional de insalubridade para os operadores e alteração de 190 horas/mês para 
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200 (detalhes à peça 204, p. 85-86). 

490. Sobre os compressores, inicia alegando que, de forma geral, o referencial não inclui os 
custos com combustíveis, diferentemente da previsão do DFP. Especificamente para o compressor a 

diesel 750 PCM, a defesa lista o que considera erros cometidos pela unidade técnica ao definir o 
preço paradigma: 

a) elaborou curva de regressão estatística de dados com base nos custos de outros compressores 
presentes na base do Sinapi; 

b) extrapolou os resultados para a capacidade de 700 PCM, ao invés dos 750 PCM do 
equipamento definitivo no DFP; 

c) ao invés de multiplicar o valor R$/h extrapolado (30,7521), multiplicou a capacidade usada na 
extrapolação (700 PCM) pelo fator de atualização de custos da tabela da Abemi (1,1212), quando 
o correto seria multiplicar o valor corrigido pelo número de h/mês (200). O resultado desta 
sucessão de equívocos resultou no valor mensal de R$ 784,84 (700 x 1,1212) adotado pela 
auditoria para o custo unitário. 

d) mantendo-se o critério adotado na auditoria e corrigindo-se todos estes erros, o valor do TCU 
para o equipamento deveria ser de R$ 6.480,42 (32,40 R$/h x 200 h/mês). 

(peça 204, p. 86) 

491. Por fim, sobre o compressor elétrico tipo parafuso 750 PCM, explica que a unidade 
técnica utilizou um compressor diesel como referência. Além disso, todos os compressores do Sicro 

também seriam a diesel e não poderiam ser utilizados. Nesse contexto, a defesa se manifestou pela 
manutenção do critério da unidade técnica, adaptando-se o coeficiente de 190 horas/mês para 200 
horas/mês. 

492. No que tange às empilhadeiras, a defesa alega que a unidade técnica utilizou uma 
regressão linear com três pontos de entrada – empilhadeiras de 3, 8 e 15 toneladas –, sem, contudo, 

utilizar a empilhadeira de 10 toneladas, obtendo coeficiente R² = 0,7971. Considera adequado que 
seja inserida a empilhadeira de 10 toneladas e utilizada a regressão polinomial, que teria R² = 0,996. 

493. O consórcio passa a apresentar as alegações de defesa para os equipamentos da linha 

amarela. Sobre a betoneira e o vibrador de concreto, os argumentos são os mesmos já apresentados 
anteriormente. Para a motoniveladora e para o rolo compactador, defende que sejam utilizados 

respectivamente os valores do Sicro E006 e E151, que seriam maiores do que os respectivos do 
Sinapi. Em relação à pá carregadeira, explica que o material especificado teria uma capacidade de 
caçamba de 2,1 a 5,0 metros cúbicos e, consequentemente, seria melhor a utilização do Sicro E010 ao 

invés do E016. Sobre a retroescavadeira, anota que os modelos do Sinapi e do Sicro teriam 75 hp de 
potência, enquanto que a especificada no DFP seria de 84 hp e, portanto, considera que as 

referências da Abemi seriam melhores, uma vez que compreendem modelos de 77 e 100 hp. Por fim, 
sobre o trator agrícola com carreta, indica que deve ser acrescido o custo da carreta, sugerindo o 
Sicro E108 para tal. 

494. Sobre o grupo dos geradores, alega que o Sinapi, de forma global, não consideraria o 
custo de combustível. Esses geradores seriam utilizados para alimentar o canteiro 24 horas, e não 

apenas nos casos de queda de energia. Para adicionar os custos com combustíveis, o consórcio 
considerou as referências do TCPO. Além disso, entende que deve ser utilizado o Sinapi 2439 
(eletricista industrial) ao invés do Sinapi 4230 (operador de máquinas e equipamentos), utilizado pela 

unidade técnica para a mão de obra de operação. 

495. Referente ao gerador de 260KVA/220V, explica que a unidade técnica adotou o insumo 

Sinapi 13758 (gerador de 180 a 220 KVA) enquanto que entende que o Sinapi 13757 (gerador de 220 
a 330 KVA) seria mais adequado. Para o gerador de 460KVA/440V, anota que a unidade técnica 
adotou o dobro do valor do Sinapi 13758. Porém, entende que, na indisponibilidade de referência 
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para o insumo, o mais adequado seria realizar uma regressão estatística a partir dos custos indicados 

pelas referências Sinapi 13757 e 13758. Por fim, acerca do gerador 21KVA/440V, explica que a 
unidade técnica teria também adotado o valor do Sinapi 13757 e adicionado o Sinapi 4230 (operador 

de máquinas e equipamentos) como mão de obra, apesar de estar escrito Sinapi 4242 (operador de 
acabadora). No entanto, considera que o Sinapi 3345 (gerador de 20 a 80 KVA) seria mais adequado, 
além de alterar a mão de obra de operação, conforme já explicado. 

Acerca das gruas, anota o seguinte: 

Mantido o critério da auditoria com as devidas correções: exclusão dos custos do operador 
(incluído no Anexo V do DFP). Para calcular o valor a ser excluído, foi mantido o mesmo critério 
adotado em outras análises, ou seja, adotado o valor de referência do Sinapi (insumo 4254 – 
Operador de guindaste) e adicionais de mão de obra do Sicro (20,51%). Outra correção que se faz 
necessária para comparar com a composição de custos indicada no DFP é a inclusão dos custos 
de montagem, desmontagem e construção das bases das gruas, detalhadas no documento anexo 
(DOC. 09 – “05 Estudo CONEST Planilhas – Equipamentos”, planilha “MC equipamentos”). 

(peça 204, p. 88) 

496. Para o guindaste LR 1750-1200T/500, a defesa afirma que deveria ser retirado da 
amostra por não existir similar no Brasil. Referente aos guindastes 30, 50, 70, 90 e 120 ton, alega que 
os valores foram obtidos a partir de regressões estatísticas, enquanto que existiriam valores das 

tabelas Abemi para tal. Sobre os guindastes 22, 250, 300 e 500 ton, afirma que a regressão utilizada 
considera uma ampla faixa de valores, provocando distorções nas regressões, o que pode ser 

comprovado pelo R² = 0,9968 frente ao R² = 1 quando reduzida a quantidade de valores. 

497. Adicionalmente ao que já foi colocado pela defesa sobre os guindastes, anota que o 
guindaste de 30 ton não poderia ter como referência aquele do Sinapi, pois essa base de dados não 

refletiria as especificações técnicas de guindastes para obras de refinaria. Além disso, para o de 50 
ton, explica que há dois custos unitários mensais diferentes no DFP, pois se tratariam de diferentes 

regimes de utilização mensal. 

498. Sobre as plataformas elevatórias, explana que, para a de 24 metros, a unidade técnica não 
teria considerado o fator de reajustamento da data-base dos custos da tabela Abemi. Além disso, para 

as plataformas de 36 e 24 metros, explica que a regressão teria utilizado dados com pontos distantes, 
como a plataforma de 6 e 26 metros, gerando um R² = 0,81, o que, na sua visão, seria baixo. 

499. No que se refere ao “veículo GOL”, alega que o Sinapi 1160 (veículo comercial leve) não 
considera custos de manutenção, operação (principalmente combustível) e distância percorrida por 
dia. Assim, a defesa acrescentou os custos de combustíveis adotados no Sistema Sicro (R$ 0,2 l/kw/h), 

além de adicional de 10% para filtros e lubrificantes. De forma similar, para os utilitários, também 
argumenta que o referencial utilizado pela unidade técnica (veículo utilitário leve + motorista de 

veículo leve) não incluiria os custos com operação e a distância percorrida. Nesse sentido, sugere a 
utilização do Sicro E416 (veículo leve: Chevrolet S10). 

500. Passa a fazer considerações sobre a mobilização e desmobilização de equipamentos, bem 

como sobre equipamentos menores e ferramental: 

232. Os custos de mobilização e desmobilização dos equipamentos são relacionados 
principalmente a custos logísticos com frete, seguros e inspeções. Estes custos variam com as 
dimensões, peso, quantidade e distância para a obra e não com os custos unitários dos 
equipamentos. Desta forma, a análise de eventuais variações nos custos unitários não influencia 
nesses custos e, portanto, devem ser excluídos da análise. 

233. Os custos com outros equipamentos menores e ferramentas são relacionados aos serviços de 
construção civil, montagem eletromecânica, condicionamento e testes objeto do Contrato. Estes 
custos variam com a quantidade dos serviços e, por consequência, da mão de obra direta 
necessária para realizá-los. Desta maneira, a análise de eventuais variações nos custos unitários 
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de equipamentos não influencia nestes custos e, portanto, devem ser excluídos da análise.  

(peça 204, p. 90) 

501. Sobre os rádios, a defesa considera que a cotação realizada pela unidade técnica não 

teria levado em conta as especificações técnicas dispostas no contrato. 

502. Por fim, conclui que, na sua visão, dados os argumentos apresentados, não haveria 
sobrepreço nos equipamentos. 

II.5.2.  Análise das alegações de defesa 

503. A defesa inicia explanando sobre os critérios utilizados pela unidade técnica. Alega que 

nem sempre esse critério teria sido o maior entre o Sicro e o Sinapi. Contudo, vale observar que, 
apesar de às vezes as nomenclaturas dos referenciais remeterem ao mesmo insumo ou serviço, é 
possível que haja diferentes metodologias envolvidas e, consequentemente, existam preços diferentes 

para o Sicro e para o Sinapi. 

504. Dessa forma, foi utilizado o maior valor entre o Sinapi e o Sicro tão somente quando as 

especificações técnicas dos dois referenciais permitissem compatibilidade entre os equipamentos, 
conforme explicado na instrução anterior: 

54. Para o exame, classificaram-se os itens em ordem de relevância material em relação ao custo 
total e, a partir da lista classificada, priorizou-se a obtenção de referenciais para os equipamentos 
de montagem de maior custo. A análise desses itens foi realizada utilizando, prioritariamente, 
referenciais de preço da mediana Sinapi, como orienta o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas 
do TCU. Como critério agregador de conservadorismo, diante da possibilidade de uso simultâneo 
do Sicro 2 e Sinapi, pela concordância nas especificações, optou-se pelo referencial de maior 
valor. 

(TC 004.040/2011-2, peça 123, p. 15 – grifos adicionados) 

505. Ou seja, só foi adotado o maior valor entre o Sicro e o Sinapi se as especificações do 

insumo ou serviço fossem estritamente iguais. 

506. Também cabe fazer uma observação inicial sobre os levantamentos estatísticos 
mencionados pela defesa. O ideal é que se utilizem diretamente os referenciais da Administração 

sempre que possível. Contudo, há casos em que ajustes são necessários. Dessa forma, adotam-se 
técnicas e ferramentas disponíveis para se obter a melhor aderência possível entre o que foi definido 

no DFP e o paradigma utilizado pela unidade técnica. 

507. Ademais, registra-se que eventuais compatibilizações de horas realizadas pela unidade 
técnica tiveram como premissa a aderência às metodologias do referencial em uso. Por exemplo, o 

Sinapi considera que o uso mensal de um equipamento é de 200 horas. Assim, quando o Sinapi 
apresentava determinados custos da utilização de uma hora de equipamento, a fim de compatibilizar 

com as premissas do próprio Sinapi, multiplicava-se o valor da hora por 200. 

508. De forma diferente, a Abemi parte da premissa de que a quantidade os equipamentos são 
utilizados 190 horas por mês. Como a defesa observou o parâmetro de utilização de 200 horas de 

determinados equipamentos do Sinapi/Sicro, argumentou que seria necessário compatibilizar as 190 
horas, multiplicando por um fator de aproximadamente 1,052 (200/190). Contudo, a tabela da Abemi 

já apresenta valores mensais para o aluguel de equipamentos e não há necessidade de 
compatibilização de horas, conforme diversas vezes alegado pela defesa, visto que é necessário 
manter as premissas de cada um dos referenciais. Portanto, não são acolhidos os reiterados pedidos 

de compatibilização de horas de funcionamento. 

509. Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise individualizada das alegações de 

defesa. 
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510. Sobre os equipamentos menores e sem operadores, foram contestados os referenciais 

para: (i) betoneira móvel de 580 litros; (ii) vibrador de concreto; (iii) bomba submersa de 3”; e (iv) 
máquina de solda. 

511. Não se acolhem as alegações para a betoneira móvel de 580 litros, que indica que uma 
interpolação entre os valores do Sicro para betoneiras de 320 e 750 litros seria mais adequada do que 
o valor do Sinapi para a betoneira de 580 litros. Isso por que a utilização de interpolação é adequada 

somente nos casos em que não há referencial específico, diferentemente do que ocorre para este item. 

512. De forma similar, no caso do vibrador, existem diferentes especificações técnicas para o 

equipamento, sendo utilizadas em diferentes tipologias de obra. No caso do Sinapi, é especificado um 
motor diesel de 4,5 hp de potência, com diâmetro de 48 mm, usualmente utilizado em obras de 
edificações. Por sua vez, o do Sicro é de maior porte, geralmente utilizado em obras de arte especial, 

como pontes. Para os projetos da UDA e UHDT, como há majoritariamente especificações de 
edificações usuais no que se refere a elementos de concreto, as características do vibrador do Sinapi 

são mais adequadas. Ainda, registre-se que não foram apresentados argumentos pela defesa 
comparando as especificações técnicas dos equipamentos necessários para o empreendimento e 
aqueles indicados nos referenciais. Portanto, não se acolhem as alegações sobre o vibrador de 

concreto. 

513. Sobre a motobomba de 3”, de fato, o Sinapi 744 (motobomba saída de 3”) apresenta 

maior aderência ao DFP do que o Sinapi 743 (motobomba saída de 2”). Portanto, acolhe-se o 
argumento para este item, sendo alterado o valor horário do equipamento de R$ 1,58 para R$ 2,38, o 
que reduz o sobrepreço deste item de R$ 203.227,30 para R$ 150.611,83, sendo todos esses valores 

com data-base em junho/2009. 

514. Acerca da máquina de solda inversora, acolhem-se parcialmente as alegações. O 

referencial utilizado pela unidade técnica considera uma máquina conversora, enquanto que a 
especificação é para máquina inversora. A diferença na especificação de máquinas de solda tem 
efeitos tanto no custo como na aplicação. Portanto, não é adequado que seja utilizada como 

paradigma uma máquina com o tipo de alimentação diferente. No entanto, a máquina de solda 
indicada pela defesa também não é compatível com aquela indicada no DFP, vez que a corrente de 

operação varia de 100 a 250 A, enquanto que a especificada no DFP é de 280 A. Frente o exposto, 
retira-se este item da amostra. 

515. Passando para o subgrupo de caminhões e carretas, sobre o caminhão basculante de oito 

metros cúbicos, não se acolhe o argumento de que seria melhor, pelo critério de adotar o maior valor 
entre o Sicro e o Sinapi, a utilização uma interpolação de valores do Sicro em detrimento do 

referencial Sinapi que casa com a descrição do item no DFP. Conforme já explicado anteriormente, o 
critério de se adotar o maior valor entre o Sinapi e o Sicro foi adotado nos casos em que há uma 
identidade nas especificações, o que não é o caso. Além disso, a interpolação é justificável nos casos 

em que não há referencial específico, o que também não ocorre nesse caso. 

516. Para o caminhão pipa, a defesa anota que seria adequado o uso do Sicro E407 (caminhão 

tanque 10.000 litros) em detrimento do Sinapi 1146 (caminhão pipa 10.000 litros, incluídas 
manutenção e operação). Não se acolhe o argumento, uma vez que a especificação no DFP é de 
caminhão pipa, e não caminhão tanque. Ressalta-se que o caminhão pipa, em geral, é um veículo mais 

simples, o qual transporta água e líquidos afins, enquanto que o caminhão tanque tem o uso mais 
versátil, permitindo até mesmo o transporte de combustíveis. Portanto, o referencial Sinapi é aderente 

ao especificado no DFP, enquanto que o Sicro tem especificação mais complexa. 

517. Referente às alegações sobre o caminhão munck 6T, o consórcio anota que o Sinapi 3356 
(caminhão tipo munck 6T) não abarcaria os custos de operação e manutenção. Contudo, não se 

acolhe o argumento. Ao observar uma composição do próprio Sinapi que contém o referido item como 
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um de seus elementos, a exemplo da composição 73718 (assentamento de tubos de concreto), observa-

se que não são incluídos custos adicionais com combustíveis ou operadores, o que indica que o 
referencial já abarca esses custos. 

518. Sobre o caminhão guindauto, a defesa alega que deveria ter sido adaptada a quantidade 
de horas da tabela Abemi. Contudo, não se acolhe conforme já explicado anteriormente. 

519. Sobre o caminhão comboio, acolhem-se parcialmente os argumentos. Altera-se o 

referencial do Sinapi 1147 (caminhão pipa 6.000 litros) para o referencial de caminhão comboio da 
Abemi, multiplicado pelo fator de atualização de preços. No entanto, não se acolhe o alegado aumento 

desse valor por se tratar de caminhão 4x4, uma vez que não há indicação expressa no DFP de que 
essa seria a especificação. Em relação à alegação de que deveria ser considerado adicional de 
insalubridade para o operador, o argumento não é acolhido, pois não foi verificado que a CCT 

existente à época do processo licitatório previa essa necessidade. A CCT 2008/2009 dispõe que as 
empresas devem pagar tais adicionais nas condições previstas na lei (TC 004.040/2011-2, peça 116, 

p. 6). Como não foram apresentados elementos que justifiquem o adicional e não há indicação 
explícita no DFP, rejeita-se o argumento. Feito o ajuste de referencial, o sobrepreço desse item passa 
de R$ 1.154.157,44 para R$ 264.619,20 (data-base contratual) no caso da UHDT. No caso da UDA, o 

item não entrou na curva ABC. 

520. Acerca dos compressores, não se acolhe o argumento geral de que o referencial Sinapi 

não abarcaria os custos com combustíveis. Como pode ser observado em composições que utilizam 
esses equipamentos, como o Sinapi 73865/1 (pintura em primer epóxi em estrutura de aço carbono 
aplicado) e 73656 (jateamento comercial com areia em estrutura de aço carbono), não são incluídos 

custos adicionais com combustíveis de compressores, o que indica que tais custos já estão abarcados 
no custo horário do equipamento. 

521. Especificamente para o compressor a diesel de 750 PCM, a defesa também apontou que 
não foi utilizado o valor obtido na regressão, pois na planilha teria sido endereçada uma célula 
incorretamente. De fato, referenciou-se a célula incorreta. Contudo, esse item será retirado da 

amostra. Explica-se. 

522. Observa-se que, na mesma planilha do DFP, há dois itens com a nomenclatura 

“Compressor Diesel 750 PCM”, sendo que apenas um deles entrou na amostra. O custo indicado no 
DFP para o que entrou na amostra é de R$ 724,32, enquanto que para o outro é de R$ 51.291,00. 
Também é observada diferença nos quantitativos desses serviços. Para o primeiro, é prevista a 

quantidade de 851 e, para o segundo, apenas 3. Também é observada uma divergência relevante entre 
o custo unitário da Abemi (R$ 17.863,87) e o obtido a partir de extrapolação de referenciais do Sinapi 

(R$ 32,41). Portanto, não é possível ter razoável certeza quanto às especificidades do item e eventuais 
divergências nas especificações dos itens. Nesse contexto, em prol da razoabilidade da análise, opta-
se por retirar o item da amostra. 

523. Sobre o compressor elétrico tipo parafuso de 750 PCM, concorda-se com o apontamento 
da defesa, de que é inadequada a comparação de compressor elétrico com o compressor à diesel. 

Assim, altera-se o referencial nos termos sugeridos pela defesa, exceto quanto à adaptação de 190 
para 200 horas mensais. Dessa forma, para o compressor elétrico tipo parafuso de 750 PCM, o custo 
unitário passa de R$ 14.128,61 para R$ 12.000,26, o que leva o subpreço anteriormente apurado de 

R$ 4.468,71 para um sobrepreço de R$ 41.648,66. (data-base em maio/2009). 

524. Sobre a empilhadeira de capacidade de sete toneladas, a defesa faz novo estudo para 

alterar o critério de auditoria. Indica que seria útil a utilização de ponto adicional, além de utilização 
de regressão de polinômio de segundo grau (função quadrática) ao invés de primeiro (função de uma 
reta), o que inclusive amentaria o parâmetro R² da regressão. O argumento apresentado é procedente 

no que se refere à inclusão de um ponto adicional, pois geralmente é benéfico à regressão, desde que 
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dentro de uma região razoável perto dos outros, de forma a suavizar a curva extrapolada. Além disso, 

não se vê prejuízo na utilização da função quadrática neste caso. Essas alterações alteram o custo 
unitário de R$ 20.136,21 para R$ 24.653,90 (valores em maio/2009) no caso da UDA, e de 

R$ 19.942,34 para R$ 24.416,53 (valores em junho/2009) no caso da UHDT, e os respectivos 
sobrepreços de R$ 610.408,41 para R$ 224.605,79 e de R$ 1.066.776,09 para R$ 416.656,10. 

525. Apesar de ser acolhido o argumento para a empilhadeira de capacidade de sete toneladas 

no que tange às alterações realizadas, faz-se, uma ressalva acerca do argumento de que R² = 0,7971 
seria baixo. Tal parâmetro quantifica a variação da variável explicada ocasionada pela variação da 

variável explicativa. Assim, é importante destacar que, em casos concretos, o parâmetro 0,7971 não é 
considerado baixo. Além disso, a visualização isolada desse parâmetro pode induzir erros na análise. 
Por exemplo, considerando-se uma regressão linear que utiliza apenas dois pontos terá 

necessariamente R² = 1. No entanto, a utilização de apenas dois pontos pode não ser adequada para 
extrapolar a função em outras regiões. Ou seja, não se trata de um parâmetro único a ser verificado 

fora da contextualização do problema estatístico. 

526. Acerca dos equipamentos da linha amarela, inicialmente repetem-se os argumentos para a 
betoneira e para o vibrador de concreto, os quais já foram analisados e não acolhidos. Para a 

motoniveladora e para o rolo compressor, também não se acolhem os argumentos de que, para 
aderência ao critério de auditoria, seria necessário utilizar os referencias do Sicro frente aos do 

Sinapi, já que as especificações são diferentes e não foi apresentado motivo para tal mudança. 
Conforme já explicado anteriormente nesta instrução, o critério de utilização de maior preço entre 
referenciais ocorre tão somente quando as especificações são idênticas, o que não ocorre nestes casos 

também. 

527. Sobre a pá carregadeira, apesar da alegação da defesa de que o volume da caçamba seja 

diferente, tal parâmetro não é relevante no impacto do preço. Tal parâmetro, em conjunto com outros 
– a exemplo da potência do motor –, até poderia ser discutido no contexto de aferição de eficiência e 
quantitativo. Contudo, não foram examinados os quantitativos do DFP. Registra-se que, nos casos dos 

geradores por exemplo, como será detalhado à frente, há clara diferença entre a especificação da 
unidade técnica e o resultado esperado na utilização do equipamento, de tal forma que se justificou a 

alteração. Contudo, não se pode acolher o argumento que considera apenas uma das características 
do equipamento de forma isolada, o que tornaria qualquer conclusão enviesada. 

528. Para a retroescavadeira, a defesa argumenta que a alteração de 9 hp de potência 

justificaria a utilização do referencial Abemi em vez do Sinapi. Contudo, a eficiência na utilização de 
um equipamento depende de diversos fatores e características e, nesse sentido, a análise de um 

atributo isolado não tem o condão de alterar o referencial utilizado, vez que não foram apresentados 
elementos capazes de indicar como esse atributo influencia na produtividade ou na eficiência. 
Ressalta-se que esse caso é diferente daquele da pá carregadeira acima detalhado. Isso porque a 

caçamba daquele item tem relevância na produtividade e afeta diretamente o preço do insumo. 

529. Ainda sobre o assunto, seria complexo avaliar, isoladamente, o impacto do aumento ou 

redução de 9 hp de potência na execução contratual como um todo. Inclusive, por isso mesmo se trata 
de custo referencial, não exato, mas aproximado com uma certa razoabilidade. Caso a empresa 
quisesse especificar em detalhes todos os equipamentos utilizados, seria interessante que comprovasse 

todos os custos do empreendimento, o que não foi feito. 

530. Por fim, sobre o trator agrícola com carreta, a defesa alega que não foi incluído o valor 

da carreta e, para corrigir isso, indica a utilização do Sicro E108. Acolhe-se o argumento, uma vez 
que o Sicro E007 (trator agrícola) não abarca esse custo. Nesse sentido, altera-se o custo unitário do 
item de R$ 12.223,60 para R$ 12.987,60 (valores iguais para as data-base de maio/2009 e 

junho/2009, referentes à UDA e à UHDT, respectivamente), o que resulta na redução do sobrepreços 
de R$ 110.560,66 para R$ 72.582.68 no caso da UDA e de R$ 226.791,11 para R$ 148.887,56 no caso 
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da UHDT. 

531. Quanto aos geradores, não se acolhe o argumento de que a operação deveria ser 
realizada por profissional “eletricista”, já que não foram apresentados elementos comprobatórios que 

indiquem nesse sentido. Inclusive, vale observar que outras composições do Sinapi que utilizam 
geradores à diesel, a exemplo do Sinapi 26556 e do 68345, têm como um de seus insumos o operador 
de máquinas e equipamentos (Sinapi 4230), nos moldes do que foi considerado na análise anterior. 

532. Especificamente sobre o gerador 260 KVA/220V, o qual a defesa questionou o referencial 
da unidade técnica (grupo gerador de 180 a 220 KVA), realmente o Sinapi 13757 (grupo gerador 

acima de 220 até 330 KVA é mais adequado. A alteração reduziu o sobrepreço do item de 
R$ 7.950.259,57 para R$ 7.834.504,97 no caso da UDA e de R$ 15.183.971,14 para 14.962.895,76 no 
caso da UHDT. 

533. Sobre o gerador 460 KVA/440V, a defesa anota que a unidade técnica utilizou o dobro do 
valor do Sinapi 13758, enquanto seria mais adequado utilizar uma regressão estatística entre valores 

do Sinapi 13757 e 13758. Apesar de ter certa lógica na explanação da defesa, observa-se que o valor 
extrapolado (460) está relativamente distante dos outros dois pontos (200 e 275, valores médios dos 
referenciais sugeridos) da regressão proposta, o que pode levar a uma distorção da regressão. 

Ademais, caso fosse acolhido o argumento, o custo unitário horário do equipamento iria diminuir de 
R$ 11.548,86 para R$ 6.735,87 (proposto pela defesa), o que aumentaria o sobrepreço. Ou seja, trata-

se de metodologia que não tem uma consistência matemática para a regressão e ainda iria tornar a 
situação dos responsáveis menos favorável. Assim, opta-se por não se alterar a metodologia neste 
caso. 

534. Na composição do gerador 21KVA/440V, de fato, a unidade técnica utilizou o valor do 
Sinapi 4230 (operador de máquinas e equipamentos) apesar de ter escrito Sinapi 4242 (operador de 

acabadora). Contudo, trata-se erro meramente formal, o que é confirmado pelo fato de o consórcio ter 
percebido tal equívoco tempestivamente. Assim, não houve prejuízo à defesa. 

535. Ainda sobre o gerador 21KVA/440V, o consórcio entende que seria mais adequado utilizar 

o Sinapi 3345 (gerador de 20 a 80 KVA) em vez do Sinapi 13757 (gerador de 220 a 330 KVA). 
Acolhe-se o argumento apresentado pelo consórcio haja vista maior aderência com o referencial e o 

item expresso no DFP. Com esse ajuste, o item, que tinha um subpreço de R$ 112.556,80, passa a 
apresentar um sobrepreço de R$ 88.478,38 no caso da UDA. 

536. No que tange à alegada necessidade de se adicionar o custo com diesel, entende-se que 

caberia ao consórcio indicar o quantitativo adequado fundamentado nos custos incorridos, haja vista 
que possui meios para isso. Ainda mais considerando que caberia a ele especificar, desde a assinatura 

do contrato, suas estimativas de custos de forma detalhada. No entanto, em vez disso, a contratante 
estimou, sem fundamentação razoável, que todos os geradores devem operar por 200 horas mensais. 
Tal premissa não é razoável, ainda mais se tratando de contratos referentes a uma refinaria que tinha 

casa de força (Cafor) para abastecimento de energia do canteiro de obras. A Cafor da Rnest, objeto 
do contrato 0800.0045921.08-2, tinha uma capacidade de geração de 200 MW (cf. instrução da 

unidade técnica, datada de 13/10/2010, no TC 029.544/2009-4). 

537. A fim de contornar a falta de informação, com fundamento em manual do Sinapi mais 
recente (http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-

infraestrutura-urbana/Sinapi_CT_LOTE3_EQUIPAMENTOS_DIVERSOS_V018_VOLUME_I.pdf - 
acessado em 5/9/2018), estima-se que um gerador opera por 2.000 horas por ano, a exemplo do 

estimado para calcular o custo horário de depreciação (e.g. página 248 daquele documento). Quanto 
à taxa de consumo, acolhe-se a manifestação do consórcio, considerando-se a regressão apresentada. 

538. Com a consideração do custo de combustível, para o contrato da UDA, o sobrepreço do 

grupo gerador de 260 kVA passa de R$ 7.834.504,97 para R$ 1.753.802,62; para o grupo gerador de 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_LOTE3_EQUIPAMENTOS_DIVERSOS_V018_VOLUME_I.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT_LOTE3_EQUIPAMENTOS_DIVERSOS_V018_VOLUME_I.pdf
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460 kVA passa de um sobrepreço de R$ 3.588.601,04 para R$ 75.484,79; e, para o grupo gerador de 

21 kVA, o sobrepreço passa de R$ 88.478,38 para R$ 20.223,55. Já para o contrato da UHDT, o 
sobrepreço no grupo gerador de 260 kVA passa de R$ 14.962.895,76 para R$ 3.460.140,60; no grupo 

gerador de 460 kVA, o sobrepreço passou de R$ 8.134.162,37 para R$ 246.937,57. 

539. Sobre as gruas, o consórcio argumenta que teriam que ser adicionados à composição os 
custos de montagem, desmontagem e construção das bases das gruas. Contudo, não foram 

apresentados elementos comprobatórios esses custos não estariam abarcados no valor do aluguel, e 
nem mesmo a quantificação, sendo para isso adotados critérios de referenciais sem a devida 

fundamentação. Ademais, se não estiverem no valor do aluguel é possível que tais elementos estejam 
especificados em itens de mão de obra ou outras rubricas do DFP. Usualmente, contratos de aluguel 
desse tipo de equipamento já abarcam a montagem, desmontagem e até mesmo outros custos 

eventuais. Considerando que foi utilizado um referencial da Abemi, que é fundamentada nas práticas 
contratuais de mercado, a priori, tais custos estão incluídos no referencial. Portanto, o argumento não 

é acolhido por falta de elementos probatórios. 

540. Acerca da necessidade de retirada de mão de obra da composição da grua por já ser 
considerada no DFP, acolhe-se qualitativamente o argumento. Dessa forma, o custo unitário será 

minorado em 190 horas de operador de guindaste (Sinapi 4254), o que totaliza R$ 1.497,20 (190 
horas x R$ 7,88). Assim, com o ajuste indicado pelo consórcio em suas alegações de defesa, o 

sobrepreço nesse item passa de R$ 281.323,28 para R$ 338.573,21 no contrato da UDA; e de 
R$ 817.896,22 para R$ 978.196,03 no contrato da UHDT. 

541. Não se acolhe o pedido da defesa para que seja retirado da amostra o guindaste LR 1750-

1200T/500. Novamente, ao invés de apresentar os custos incorridos ou especificações técnicas sobre 
diferenças de produtividade entre o item utilizado como referência e o do DFP, a defesa ataca o 

critério de auditoria e argumenta de forma abstrata que, por não haver similar, não deveria ser 
incluído na amostra. Conforme já explicado, não é razoável esperar que cada equipamento utilizado 
tenha sempre um correspondente perfeito nos referenciais da Administração. Assim, muitas vezes a 

comparação é feita com item similar. 

542. Sobre os guindastes 30, 50, 70, 90 e 120 ton, de fato, a defesa tem razão ao anotar que 

somente deveriam ser utilizadas as regressões estatísticas quando não houvesse referencial para isso. 
Para o guindaste de 30 ton, foi utilizado o referencial Sinapi, o que é válido. Para os de 50 e de 70 
ton, foram utilizados os referenciais da Abemi, o que também é válido. Para o de 90 ton, acolhe-se o 

argumento do consórcio de que deveria ser utilizado o referencial da Abemi, o que altera o 
sobrepreço no item de R$ 153.119,72 para R$ 231.355,88 no caso da UDA e de R$ 395.570,95 para 

R$ 579.712,35 no caso da UHDT. Acolhe-se o mesmo argumento para o caso de 120 ton, alterando-se 
o sobrepreço desse item de R$ 77.858,99 para R$ 112.971,49, no caso da UDA, e de R$ 221.529,46 
para R$ 314.261,30, no caso da UHDT. 

543. Para os guindastes de 22, 250, 300 e 500 ton, a defesa argumenta que a faixa de dados 
utilizados pela unidade técnica seria muito ampla e que isso distorceria os dados, o que seria 

comprovado pelo R² = 0,9968 frente o R² = 1 obtido com menos dados. Inicialmente, não se pode 
afirmar que o parâmetro de 0,9968 é ruim ou pouco aderente. Inclusive, considerando a quantidade 
de pontos e a distância entre eles, considera-se um resultado bom, bem próximo de 1. Além disso, não 

é razoável que se comparem regressões feitas a partir de conjuntos de dados diferentes por esse 
parâmetro. Como já discutido anteriormente nesta instrução, é natural que haja um maior R² com 

menos dados na interpolação. Contudo, essa análise pode ser fragilizada por distorções naquela 
região específica. 

544. Sobre o guindaste de 30 ton, a defesa ainda argumenta, de forma abstrata, que o guindaste 

da base Sinapi não refletiria as especificações técnicas do guindaste do empreendimento. Assim, 
entende que seria mais adequada a utilização do referencial Abemi. Contudo, a alegação da defesa 
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não traz nenhum elemento comprobatório, sendo feita de forma abstrata, sem maiores detalhes, 

indicações de especificações técnicas ou mesmo apresentação de notas fiscais. Portanto, não se 
acolhe a alegação. 

545. Sobre diferentes custos do guindaste de 50 ton, a defesa afirma que, devido a diferentes 
regimes de utilização do equipamento, haveria custos mensais distintos. Contudo, não apresenta 
elementos comprobatórios para essa alegação e, portanto, ela não pode ser acolhida. 

546. Para as plataformas elevatórias, inicia apontando que a unidade técnica não considerou o 
fator de ajustamento da data-base para a plataforma de 24 metros. Além disso, o consórcio sugere 

que seja alterada a regressão de linear para polinomial, que foi feita para as plataformas de 24 e de 
36 metros. Assiste razão à defesa quanto ao ajustamento para a data-base da plataforma de 24 
metros. Além disso, também será alterado o tipo de regressão, haja vista o melhor ajuste da curva 

frente os dados utilizados. Dessa forma, os custos unitários são alterados conforme indicado pelo 
consórcio, exceção ao ajuste de 190 para 200 horas, já explicado anteriormente. Registra-se que, 

dessa forma, não há alteração para a plataforma de 18 metros, pois foi utilizado o referencial da 
Abemi diretamente. Feitas essas alterações, o subpreço verificado na plataforma de 24 metros passa 
de R$ 203.891,90 para R$ 537.643,29 no caso da UDA, e de 466.038,63 para R$ 1.186.765,89 no 

caso da UHDT. Já para a plataforma de 36 metros, as alterações levaram o subpreço desse item de 
R$ 825.506,61 para R$ 3.069.737,60 no caso da UDA e, no caso da UHDT, o sobrepreço de 

105.366,45 do item foi alterado para um subpreço de R$ 3.498.887,47. 

547. O consórcio alega que os itens “veículo GOL” e utilitários não abarcariam custos de 
manutenção, operação, inclusive custos de combustíveis, obtidos a partir de distância percorrida e 

consumo médio. Contudo, novamente, não são apresentados elementos comprobatórios sobre o 
assunto e não há como avaliar os custos sugeridos pelo consórcio, portanto, o argumento não é 

acolhido. Além disso, ao se observar a composição Sinapi 71798/1 (prova de carga estática em 
estacas), verifica-se que, apesar de serem utilizadas 176 horas do veículo (insumo 1160), não são 
acrescidos os custos apontados pela defesa, o que indica que já estão abarcados no custo horário do 

insumo. 

548. Sobre o pedido para que seja alterado o referencial do utilitário para o Sicro E416, 

também não é acolhido, visto que não foi apresentada justificativa motivando tal alteração. 

549. Para os custos de “mobilização/desmobilização de equipamentos”, “equipamentos 
menores” e “ferramental”, o consórcio argumenta de forma similar ao já feito para os itens 

“transporte; diligência e inspeção; e treinamento e assistência técnica”. Nesses casos, a unidade 
técnica reduziu os valores de forma proporcional ao sobrepreço apurado. O argumento do consórcio 

não é acolhido, vez que, no DFP, a empresa adotou um modelo paramétrico para os valores desses 
itens. Assim, o que a unidade técnica fez foi simplesmente manter essa parametrização. 

550. Para os rádios, o link indicado na planilha não permite saber em detalhes quais seriam as 

especificações do equipamento utilizado pela unidade técnica. Nessa toada, opta-se por retirar tais 
elementos da amostra, haja vista que não é possível analisar os argumentos apresentados pela defesa. 

551. Conforme detalhado nesta seção, as alegações de defesa apresentadas pelo consórcio 
para os equipamentos foram parcialmente acolhidas para os itens equipamentos de montagem. O 
detalhamento da alteração do valor do sobrepreço será apresentado ao final do exame das alegações 

de defesa. 

II.6.  Alegações de defesa relacionadas a materiais de consumo e insumos da construção (peça 204, 

p. 93-104) 

II.6.1.  Resumo das alegações de defesa 

552. De forma similar às alegações relacionadas ao sobrepreço dos equipamentos, o consórcio 
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apresentou o que, em seu entendimento, seriam alterações necessárias nos preços utilizados na 

análise realizada pela unidade técnica do TCU como referenciais para diversos itens do DFP. Não 
foram apresentados argumentos sobre custos incorridos no caso concreto, ou mesmo estudos que 

tenham sido realizados à época da licitação para justificar os preços do DFP. A defesa dividiu os 
argumentos em três subgrupos: (i) insumos de construção civil; (ii) materiais de ferro fundido; e (iii) 
materiais de consumo. 

553. No que concerne aos insumos de construção civil, a defesa inicia argumentando sobre o 
aço. Explica que a unidade técnica utilizou o Sinapi 0031 (Aço CA-50 1/2"), mas, segundo o 

consórcio, as especificações técnicas dos diversos projetos indicariam a utilização de barras de aço 
de diversas bitolas, variando entre 6,3 e 25 mm. Indica a seguinte tabela, que considera melhor 
representar as alegadas diferenças de bitola presentes no projeto: 

Tabela 16 – Composição do custo indicado adotado pela defesa 

Código Sinapi Descrição Custo unitário % Projeto Rnest 

0032 Aço CA-50 1/4" R$ 5,12 7% 

0033 Aço CA-50 5/16" R$ 4,80 17% 

0034 Aço CA-50 3/8" R$ 4,54 18% 

0031 Aço CA-50 1/2" R$ 4,42 15% 

0027 Aço CA-50 5/8" R$ 4,48 20% 

0030 Aço CA-50 3/4" R$ 4,35 15% 

0028 Aço CA-50 1" R$ 4,35 8% 

Custo médio ponderado do insumo R$ 4,55  

[Fonte: item não digitalizável junto à peça 204] 

554. Ainda sobre o aço, além de corrigir o custo adotado pela ponderação acima representada, 
o consórcio considera correto que seja incluído na composição os custos de transporte (i) do aço, (ii) 

do fornecedor das armaduras cortadas e dobradas em rodovia pavimentada, e (iii) da portaria da 
refinaria até as frentes de serviço em rodovia não pavimentada. Segundo a defesa, esses custos foram 
estimados com base no Sicro e em distâncias verificadas a partir de mapas disponíveis na internet. 

555. Sobre o concreto, expõe que a unidade técnica adotou o Sinapi 1525 (Concreto usinado 
bombeado fck = 30 MPa). Entretanto, a defesa entende que também devem ser acrescidos os custos de 

transporte, utilizando-se de metodologia similar àquela apresentada para o aço. 

556. Acerca da madeira serrada e de lei, alega que o referencial utilizado pela unidade técnica, 
Sinapi 20201 (madeira pinus serrada 1ª qualidade não aparelhada), seria referente à madeira bruta, 

não serrada e não aplainada. Considerou, então, que seria mais adequada a utilização do Sinapi 3989 
(madeira lei 1ª qualidade serrada aparelhada). 

557. No tocante à grade galvanizada para piso, argumenta que o referencial utilizado pela 
unidade técnica, Sinapi 12760 (chapa aço inox E = 6 mm, 48kg/m2), não corresponderia ao 
especificado para a obra. Considera que o mais adequado seria excluir o item da amostra, por 

entender que não há item similar nos sistemas referenciais. 

558. Para os compensados plastificados de 14 e 17 mm, argumenta que a unidade técnica 

utilizou o Sinapi 1347 (chapa madeira compensada plastificada 2,2 x 1,1 m x 12 mm) e, portanto, as 
espessuras não seriam correspondentes. Nesse diapasão, entende que seria necessário interpolar 
outros custos disponíveis, como o Sinapi 1342 (15 mm) e 1345 (18 mm) para obter os preços dos 

materiais indicados nos DFPs. 

559. Em suas alegações sobre o item “telha em alumínio de 0,5 mm c/ isolamento termo-

acústico”, defende que o Sinapi 26143 (telha de aço zincado pré-pintado, tipo sanduíche de 
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poliuretano) não corresponderia ao especificado no DFP, sem apresentar explicações detalhadas 

para isso. Conclui que, como não há item similar nos referenciais da administração, o item deveria 
ser retirado da amostra. 

560. Para o item “espuma rígida de poliestireno expandido e = 30 mm”, anota que o Sinapi 
11614 (espuma de poliuretano e = 20 a 25 mm), utilizado como referencial de preço, deve ter sua 
espessura ajustada para 30 mm. 

561. Sobre “material de consumo e diversos” relacionados à construção civil, o consórcio 
alega que não seria razoável o entendimento da unidade técnica, de ajustar o valor da taxa de 

material de consumo proporcionalmente às reduções dos valores de análise. Esclarece: 

Ocorre que este entendimento não é razoável e merece ser revisto, pois o custo com materiais de 
consumos diversos necessários à obra e definidos em contrato não é proporcional a eventuais 
variações de custos unitários dos demais insumos, e sim à quantidade de homem-hora dos serviços 
a serem executados. 

Corroborando o alegado, basta observar que nos DFPs esta taxa é expressa em R$/Hh . Desta 
forma, qualquer eventual variação, tanto para maior, quanto para menor dos valores dos insumos 
não influencia no valor da taxa. Os valores originais devem ser mantidos, pois se mostram 
adequados. 

(peça 204, p. 98-99 – grifos originais) 

562. Ato contínuo, apresenta exemplos de requisitos contratuais relacionados aos materiais de 
consumo necessários para execução dos serviços (peça 204, p. 100-101). 

563. Acerca dos materiais de ferro fundido, a defesa anota que a unidade técnica adotou o 
Sinapi 11301 (tampão fofo articulado), que se referiria apenas à tampa em ferro fundido. Contudo, 
entende que o insumo não corresponderia ao especificado para a obra, pois deveria ser incluído o 

caixilho de fixação. 

564. No subgrupo de materiais de consumo, o consórcio inicia sua defesa pelo item “eletrodos 

e gases utilizados nos processos de soldagem”. Explica que para os três últimos insumos as 
referências Sinapi são menores do que os valores dos DFPs. Contudo, sustenta (i) que não existe 
referência Sinapi para o argônio e (ii) que “a unidade técnica utilizou custo unitário que não é 

proveniente de nenhum sistema referencial, contrato ou nota fiscal, e sim de um e-mail da empresa 
Eletronuclear” (peça 204, p. 102). O consórcio entende que essa informação não deveria ser 

considerada uma referência válida, pois não constitui evidência formal da real prestação do serviço 
ou fornecimento do insumo. Ainda, ressalta que o e-mail não descreveria as condições comerciais ou 
mesmo as especificações do objeto. Conclui que, por não haver insumo similar nos sistemas de 

referência, o item deveria ser excluído da análise ou “apresentada pelo TCU uma referência que seja 
compatível com o insumo analisado” (peça 204, p. 102). 

565. Por fim, para os “materiais diversos e de consumo”, “materiais diversos necessários ao 
condicionamento” e “transporte de materiais”, considera que a unidade técnica utilizou critério 
inadequado ao reduzir os valores das taxas de forma proporcional aos ajustes em decorrência dos 

sobrepreços verificados. Nesse sentido, entende que devem ser mantidos os valores originais dos 
DFPs. 

566. Conclui, então, que, no seu entendimento, o Sinapi não seria referencial adequado para 
análise de custos de obras de construção civil pesada e montagem eletromecânica em refinarias de 
petróleo, mas, ainda assim, caso fizesse as alterações que considera pertinente, restaria comprovado 

que não apenas inexistiria sobrepreço, mas também se comprovaria a economicidade do contrato, 
conforme tabelas apresentadas (peça 204, p. 103-104; e item não digitalizável). 
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II.6.2.  Análise das alegações de defesa 

567. Para o subgrupo de insumos da construção civil, a defesa inicia suas alegações indicando 
que o valor do Sinapi 0031 (aço CA-50 1/2”), utilizado pela unidade técnica, não seria adequado, 

pois haveria diferentes bitolas a serem consideradas. Assim, apresentou uma tabela que resume a 
ponderação de cada tipo de bitola a ser usada (memorial de cálculo em item não-digitalizável). O 
argumento apresentado, entretanto, não é acolhido, pois não há como saber se todo o aço do projeto 

foi quantificado na ponderação apresentada. Explica-se. 

568. O consórcio anota que a unidade técnica utilizou apenas o aço de bitola de 1/2" e, para 

refutar esse referencial, indica que elaborou estudo a partir dos projetos, de modo que poderia ser 
ponderada a representatividade de cada bitola. Dessa forma, apresenta a tabela abaixo como sendo 
aquela que contém, para cada bitola, os quantitativos de aço dos projetos. 

Tabela 17 – Levantamento de composição de aço da obra da Rnest elaborado pelo consórcio (massa, em kg)  

Bitola 6,3 mm 8 mm 10 mm 12,5 mm 16 mm 20 mm 25 mm 

Cable-Rack 6.122 1.754 2.799 9.603 18.771 4.053 - 

Oil Mist - 9 49 - - - - 

Unid Lubrificação - 151 - - 917 - - 

Fornos 445 884 4.445 6.867 637 4.987 - 

Bombas - 1.899 7.680 327 3.027 - - 

Compressores 252 464 905 725 6.725 - - 

Dessalgadoras - - 5.234 - 3.267 - 3.020 

Filtros - 47 36 - 107 - - 

Permutadores 1.012 3.200 396 4.136 4.694 2.225 - 

Bases p/ suportes de tubulação - 619 3.570 - - - - 

Torres - 23 91 3.174 - 7.241 - 

Vasos 67 401 632 2.495 2.552 - - 

Casa dos Compressores 355 3.890 2.709 1.781 3.254 1.964 10.130 

Pipe-Rack 7.051 12.405 13.552 13.572 66.414 70.064 47.704 

Estrutura I 78 2.381 744 7.537 2.426 245 - 

Estrutura II 505 5.526 7.407 14.476 5.747 22.520 6.104 

Estrutura III 266 1.325 1.538 2.174 2.761 3.793 2.011 

Estrutura IV 265 0 989 564 - - - 

Subestação 22.728 52.202 12.406 24.334 12.575 11.352 25 

Travessia do Pipe-Rack 79 2.115 584 463 5.962 5.119 2.368 

Drenagem 15.914 23.257 71.747 7.498 - - - 

Envelopes 2.170 33.172 14.234 28.691 36.256 - - 

% 7% 17% 18% 15% 20% 15% 8% 

TOTAL 57.310 145.725 151.747 128.420 176.093 133.563 71.362 

[Fonte: item não digitalizável junto à peça 204, adaptada]  

569. Somando a massa de aço especificada para cada planta, observa-se o total indicado pelo 
consórcio é de 864.220 kg. Nesse caso, mesmo se for adicionado 10% de perda – o que é 
considerando elevado para obras de grande porte (Acórdãos 1.624/2009, 3.650/2013 e 2.215/2016, 

todos do Plenário) – a massa de aço para os contratos totalizaria aproximadamente 951 mil 
quilogramas. 

570. Entretanto, quando se examinam os DFPs, verifica-se o valor de 2.868.000,00 kg de aço 
para a UHDT e de 1.540.509,89 kg para a UDA, o que totaliza aproximadamente 4.408.509,89 kg 
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para os dois contratos, ou seja, aproximadamente cinco vezes o total indicado na Tabela 17. Esse 

valor é significativamente superior àquele indicado pela ponderação do consórcio. 

571. Confrontando os valores expressos no DFP e aqueles na Tabela 17, há duas 

possibilidades. A primeira é que, de fato, o total de aço nos projetos em tela seja de acordo com o que 
indica o consórcio nas alegações de defesa, o que provavelmente levaria a um sobrepreço por 
quantitativos definidos no DFP. A segunda é que o consórcio não tenha considerado todo o projeto 

para definir a ponderação sugerida, o que faz com que a alegação não possa ser acolhida por ser 
incompleta. 

572. Considerando que a citação foi realizada sem exame dos quantitativos dos DFPs 
confrontando com os projetos, entende-se que não seria adequado, neste momento processual, alterar 
a metodologia de cálculo do débito que, até o momento, não adentrou no exame dos quantitativos. 

Nesse diapasão, não são acolhidas as alegações do consórcio no que tange à ponderação, haja vista a 
incongruência dos valores apresentados com os indicados no DFP. Ademais, ressalta-se, mais uma 

vez, o caráter conservador da análise de sobrepreço ao acolher os quantitativos expressos nos DFPs. 

573. Ainda sobre o aço, o consórcio anota que deveriam ser acrescidos custos de seu 
transporte (i) em rodovia pavimentada, do fornecedor até a portaria da refinaria; e (ii) em rodovia 

não pavimentada, da portaria da refinaria até as frentes de serviço. Esse argumento, por sua vez, não 
é acolhido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Sinapi já considera o transporte do aço CA-50 até o 

canteiro. Além disso, eventuais movimentações dentro do canteiro podem já estar abarcadas pelos 
caminhões especificados no DFP. Como não há comprovação dos custos por parte do consórcio, não 
se acolhe a argumentação. 

574. Vale destacar que os referenciais da Administração, a exemplo daquele para o aço, 
representam valores médios praticados no mercado e não raramente ocorrem flutuações em torno 

desses valores. Dessa forma, existem fatores que aumentam esses custos, mas também não se pode 
esquecer que há fatores que os reduzem. Nessa esteira, a jurisprudência do TCU, de forma 
fundamentada, indica que para afastar os referenciais da Administração, ou mesmo fazer adaptações 

a eles, devem ser apresentados elementos comprobatórios referentes ao caso concreto, e não apenas 
ilações acerca dos referenciais utilizados (por exemplo, Acórdãos 2.062/2007 e 2.603/2007, ambos do 

Plenário). Também, não é razoável que sejam feitas considerações abstratas que apenas aumentem os 
referenciais e desprezar aquelas que poderiam reduzir os custos paradigma, como o próprio efeito da 
negociação mercantil pela quantidade de aço comprado para este empreendimento, por exemplo. 

575. O mesmo argumento de adição de transporte foi apresentado para o concreto, também 
sem elementos comprobatórios para o caso em tela. Pelos motivos já apresentados anteriormente, 

também não se acolhe o argumento. 

576. Sobre a madeira serrada e a madeira de lei, o consórcio afirma que deveria ter sido 
considerado que as madeiras fossem aparelhadas e, a partir dessa definição, conclui que há três 

opções de madeiras aparelhadas de primeira qualidade que poderiam ser utilizadas. Contudo, não se 
acolhe o argumento, vez que o DFP não indica de forma expressa que a madeira deveria ser 

aparelhada. Além disso, o Sinapi 20201, utilizado pela unidade técnica, já trata de madeira de 
primeira qualidade. 

577. Para a grade galvanizada, os comentários trazidos pela defesa motivaram a reanálise do 

item, o que conduziu a percepção de adequação do uso de um outro referencial, igualmente vindo de 
bases oficiais, qual seja, o Sinapi 1337 (CHAPA ACO P/PISOS LTP XADREZ 1/4" - (TP 

PERMETAL). Deste modo, e promovidas as devidas adaptações às particularidades da obra – em 
especial no tocante à densidade do material – corrigiu-se o preço paradigma. Tal medida reduziu o 
sobrepreço de R$ 422.288,06 para R$ 102.680,55 e de R$ 1.687.263,12 para 410.262,85, nos 

contratos UDA e UHDT, respectivamente. 
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578. No que se refere ao compensado plastificado de 14 e 17 mm, a defesa aponta que os 

referenciais da unidade técnica não são aderentes, por se tratarem de compensado de espessura de 12 
e 18 mm respectivamente. Nessa esteira, sugere que seja utilizada uma regressão entre dois pontos. 

Acolhe-se parcialmente o argumento. Entende-se que realmente pode ser feita uma nova regressão, 
mas, diferentemente do que sugere a defesa, serão utilizados mais pontos, especificamente os 
referenciais Sinapi 1346, 1347 e 1345 (10, 12 e 18 mm), todos com a mesma unidade de medida do 

item no DFP (m²). A nova regressão obteve R² = 0,9984 para ambos os contratos. Com as alterações 
realizadas, para o contrato da UDA, o sobrepreço do item de 14 mm passou de R$ 81.923,17 para 

44.794,10. Para o contrato da UHDT, o sobrepreço do item de 14 mm passou de R$ 581.960,38 para 
R$ 346.144,49, enquanto que para o de 17 mm passou de R$ 102.310,69 para R$ 140.657,78. 

579. Sobre a telha de alumínio, o argumento da defesa se centra na diferença entre telhas de 

aço zincado pré-pintado e telhas de alumínio, tendo em vista ser essa a única diferença entre as 
especificações. De fato, ainda que funcionalmente sejam semelhantes, tratam-se de especificações 

diferentes. Dessa forma, opta-se por remover o item da amostra. 

580. A defesa alega que, para o item “espuma rígida de poliestireno 32 kg/m³”, o Sinapi 11614 
(espuma de poliuretano e = 20 a 25 mm, 29 a 35 kg/m³) deve ser adaptada para ser compatível com a 

de espessura 30 mm do DFP. O argumento é acolhido. Buscando abarcar a espessura de 30 mm do 
item, multiplica-se o seu custo unitário por 1,2, entendendo que, ao aumentar 20% do valor, pode-se 

estender a faixa da espessura do item de 24 a 30 mm. Essa alteração leva o sobrepreço de 
R$ 49.088,18 para um subpreço de R$ 16.527,53 no caso da UDA; e de um sobrepreço de 
R$ 92.876,38 para um subpreço de R$ 36.821,06 no caso da UHDT. 

581. No subgrupo de materiais de ferro fundido, para o item “tampão FoFo – Ductil – Alta 
Estanq. c/ Caixilho”, a defesa argumenta que o Sinapi 11301 (tampão fofo articulado 83 kg p/ poço 

visita de rede agua pluvial) não abarcaria o custo do caixilho e, consequentemente deveria ser 
retirado da amostra. Ao contrário, inclui-se então o caixilho (Sinapi 621). A inclusão aumenta o custo 
unitário em R$ 43,91 (valores históricos), tanto no caso da UDA como no caso da UHDT. Essa 

alteração leva o sobrepreço de R$ 248.523,95 para R$ 241.360,09 no caso da UDA; e de 
R$ 285.414,23 para R$ 277.186,98 no caso da UHDT. 

582. No subgrupo de materiais de consumo, a defesa contesta a utilização de informação da 
Eletronuclear para o balizamento do gás argônio. Ainda, aponta que não estariam especificadas as 
condições comerciais daquele produto apontado. Não se acolhe o argumento, visto que, por integrar a 

Administração Pública e, igualmente obra complexa, há presunção de legitimidade na informação. 
Além disso, é legítima a utilização, de forma subsidiária, de outras fontes que não os referenciais da 

Administração. Por fim, registra-se que não foram apresentados elementos comprobatórios que 
indicassem a impossibilidade de uso, bem como não foram apresentados elementos acerca de 
especificações técnicas ou mesmo custos incorridos no caso concreto. 

583. Por fim, acerca dos itens em “materiais diversos e de consumo”, “materiais diversos 
necessários ao condicionamento” e “transporte de materiais”, da mesma forma já discutida 

anteriormente nesta instrução, a defesa argumenta que a unidade técnica reduziu esses valores de 
forma proporcional a sobrepreço apontado, o que não seria razoável. Contudo, apenas se manteve o 
critério utilizado na formação de preço do DFP. 

II.7.  Alegações de defesa relacionadas a subempreiteiros (peça 204, p. 104-137) 

II.7.1.  Resumo das alegações de defesa 

584. O consórcio inicia colacionando trecho do relatório da equipe de fiscalização que expõe 
dificuldades, pela unidade técnica, para comparar os itens de subempreiteiros com referenciais da 
Administração. Então, passa a indicar os ajustes que entende necessários nesses itens. 
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585. Sobre os acabamentos, tapamentos e coberturas, apresenta a composição tomada como 

referência pela unidade técnica. Em seguida, expõe o que seria, no seu entendimento, uma 
composição que refletiria melhor esses itens: Sinapi 25624/003 – estrutura metálica p/ galpões, vão 

de 12 m, em pórticos em treliça de aço, fornecimento, montagem e pintura com fundo anticorrosivo. 
Explica que considera esse referencial mais aderente por dispensar “a necessidade de uma avaliação 
mais detalhada da adequação ou não da taxa arbitrada pela equipe de auditoria” (peça 204, p. 105). 

Ainda ressalta que nenhuma composição Sinapi refletiria as condições de construção e montagem 
eletromecânica dentro de uma refinaria, exemplificando especificações contratuais para o 

acabamento do prédio da subestação. 

586. Sobre os andaimes, a contratada apresenta a composição utilizada pela unidade técnica, 
elaborada a partir do Sinapi 25983/3 (andaime metálico de encaixe tipo torre). Sobre esse item, 

explica que não teria identificado entre as composições analíticas do Sinapi. Questiona o uso de 
Sinapi 6111 (servente ou operário não qualificado), também utilizado pela unidade técnica, 

argumentando que não seria permitida pela Petrobras nas obras em tela. 

587. Continua expondo que a unidade técnica utilizou unidade de medida diferente da 
padronizada para o insumo 10528 (andaime metálico tubular de encaixe tipo torre, c/ largura até 2m, 

altura 1m), sem indicação de sistema referencial que sirva de base de sustentação. Além disso, não 
teria sido considerado o período de permanência dos andaimes, o que equivaleria a considerar que 

todos os andaimes seriam montados e desmontados em apenas um mês. Por fim, explica que o insumo 
10528 não seria contratualmente permitido por ser andaime do tipo de encaixe, e o contrato 
especificava andaimes tubulares com abraçadeiras. 

588. Após apresentar o que considera inconsistências da análise pela unidade técnica para esse 
item, passa a expor o que entende ser uma melhor composição de custos para os andaimes (peça 204, 

p. 111-112). 

589. Sobre a brita graduada (fornecimento e aplicação), alega que, a despeito de a unidade 
técnica ter considerado o insumo 4722 (pedra britada n. 3), seria mais adequado utilizar o insumo 

4729 (pedra britada graduada classificada), adicionando-se ainda o transporte da jazida até o local 
de estocagem e os custos de movimentação dentro da refinaria (cf. peça 204, p. 112-113). 

590. Acerca do controle tecnológico de concreto e solo, alega que a unidade técnica teria 
adotado diretamente o insumo Sinapi 7153 (técnico de laboratório). No entanto, o serviço abarcaria 
uma série de custos como materiais de laboratório e ensaios específicos, conforme exigência 

contratual (cf. peça 204, p. 114-118). 

591. Para o escoramento e cimbramento, alega que o referencial adaptado pela unidade 

técnica a partir da composição 10527 (andaime metálico tubular de encaixa tipo torre, c/ largura até 
2m, altura 1m) não guardaria qualquer relação com o serviço. Além disso, ressalta que não teria sido 
apresentada relação para conversão de unidade feita no relatório de fiscalização. Apresenta, então, 

composições que considera adequadas para o serviço, que seria feita a partir do sistema TCPO da 
PINI. 

592. Sobre o estaqueamento de hélice contínua, alega que a composição utilizada pela unidade 
técnica não teria indicação de sistema referencial que servisse de base de sustentação, utilizando-se 
de média linear de valores referentes a outros contratos e retroagidos à data base a partir do INCC. 

593. No que se refere à estaca pré-fabricada, aponta que a unidade técnica teria elaborado 
composição a partir de média aritmética do Sinapi 56942/001 (fornecimento e execução de estaca 

pré-moldada – 20 toneladas) e 71786/1 (estaca raiz moldada in loco, 250mm, incluindo mão-de-obra), 
que, segundo a defesa, não teria identificação na base do Sinapi. 

594. Ainda sobre o estaqueamento, alega que: (i) a composição 25983/2 adotada para a estaca 
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raiz não pertence à base de dados do sistema referencial Sinapi da Caixa Econômica Federal, mas 

sim do Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, não poderia ser 
utilizado como referencial; (ii) as composições dos contratos utilizados para balizamento de preços 

seriam diferentes; e (iii) a unidade técnica teria utilizado regressão estatística desequilibradas. 

595. Sobre o estaqueamento especificado no DFP, se manifesta da seguinte forma: 

A composição do custo unitário médio indicado nos DFPs compreende: (i) serviços especializados 
de cravação de estacas; (ii) fornecimento, corte e dobra de armadura de aço; (iii) mão de obra 
direta de apoio para inserção da armadura; (iv) equipamento de apoio (caminhão munck, 
guindastes, compressor de ar, caminhão pipa); (v) ensaios de PIT e testes de carga estáticas e 
dinâmicas; (vi) inspeção dimensional e relatórios técnicos para data-books; (vii) acompanhamento 
topográfico; (viii) escavação, bota-fora e reaterro compactado da área próxima à estaca; (ix) 
serviços de arrasamento da cabeça das estacas e preparação para execução de testes de carta; (x) 
descarte de resíduos. 

(peça 204, p. 120) 

596. Apresenta então trecho do memorial descritivo e fotos para elucidar sua explicação sobre 

o estaqueamento (peça 204, p. 120-122). 

597. Sobre a limpeza e manutenção dos canteiros, o consórcio alega que a unidade técnica 
considerou tão somente o custo salarial acrescido de BDI. Para os custos, teria utilizado os insumos 

Sinapi 6111 (servente ou operário não qualificado) e 4083 (feitor ou encarregado geral). Para os 
serviços de postos de vigilância, a unidade teria adotado o custo salarial Caged sem considerar 

encargos sociais. No entanto, argumenta que haveria outros custos envolvidos no caso de limpeza dos 
canteiros e alojamento, além de serviços terceirizados para a manutenção desses itens (peça 204, p. 
123-125). Ainda, sobre os postos de vigilância, alega que não se trata apenas de vigilante, mas de 

postos de vigilância, funcionando por 24 horas com 4 vigilantes em revezamento de duplas a cada 12 
horas, além de haver requisitos contratuais específicos, como assistência médica e transporte (peça 

204, p. 125-126). 

598. Para os serviços de pavimentação e arruamento, alega que os custos referenciais 
utilizados pela unidade técnica – Sinapi 6823 (tratamento superficial simples) e 39231 (calçada em 

concreto e=7cm c/ seixo rolado, juntas cruzadas a 1 cm) – como base para suas composições não 
refletiriam o serviço adequadamente. Apresenta, então o que seria considerado nos custos do DFP a 

partir de requisitos contratuais (peça 204, p. 127-128). Expõe que, no entendimento do consórcio, 
haveria referenciais mais adequados. Por fim, apresenta o que entende ser a melhor composição de 
custos com referencial no Sinapi para esses serviços (peça 204, p. 128). 

599. Sobre os itens de pré-moldados, o consórcio expõe que a unidade técnica considerou 
valores de notas fiscais relacionadas a outro contrato e os retroagiu à data base dos contratos da 

UDA e da UHDT para comparação de preços com o DFP. Alega que tal metodologia não seria 
adequada pois as condições comerciais alheias àqueles contratos são desconhecidas do consórcio. 

600. Anota, também, que teriam sido utilizadas apenas sete notas fiscais, totalizando 67 metros 

cúbicos, o que não teria relevância amostral para a extrapolação. Além disso, explana que “constam 
tão somente notas fiscais de vigas, que são peças grandes e, portanto, mais baratas” (peça 204, p. 

129). 

601. Apresenta requisito contratual que proíbe que o consórcio fabrique peças pré-moldadas 
no canteiro da refinaria, o que, segundo a defesa, implicaria custos a mais. Alega que a composição 

dos DFPs não seria apenas mero fornecimento, incluindo diversos outros itens (peça 204, p. 129). Por 
fim, apresenta imagens dos pré-moldados e as tabelas que considera adequadas para refletir os custos 

dos itens (peça 204, p. 129-131). 

602. Acerca dos itens de técnico de elétrica, técnico de instrumentação e montador de andaime, 
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alega que a unidade técnica não teria observado que se trataria especificamente de pré-operação, 

partida e operação assistida. Segundo a defesa, esses serviços abarcariam, além da mão de obra, 
apoio logísticos e equipamentos previamente estabelecidos pela Petrobras nos Anexos dos contratos. 

Ainda, argumenta que a análise da unidade técnica não teria considerado encargos sociais sobre o 
valor do Caged. Por fim, anota que os detalhamentos desses itens, em estudo elaborado pela 
contratada em suas alegações de defesa, estão no item não digitalizável juntado ao processo. 

603. Para o item de topógrafo qualificado SEQUI, alega que o referencial utilizado pela 
unidade técnica do TCU, Sinapi 2707 (engenheiro ou arquiteto pleno de obra), não teria equivalência 

com o profissional em questão. Argumenta que SEQUI se refere a um setor de certificação, 
qualificação e inspeção da Petrobras, o qual estabelece parâmetros, qualifica, certifica e audita os 
profissionais certificados. Afirma, por fim, que atualmente não existe profissional com tal certificação 

para controle dimensional de topografia. 

604. Por fim, apresenta tabela que considera adequada para refletir os custos unitários das 

composições propostas pelo consórcio (peça 204, p. 133-137; e item não digitalizável). 

II.7.2.  Análise das alegações de defesa 

605. Sobre “acabamentos, tapamentos e coberturas” cumpre dizer que a especificação 

utilizada pela unidade técnica compreende estrutura metálica mais complexa, bastando para tanto 
comparar os vãos. Mais que isso, não foram apresentados elementos capazes de desqualificar a 

validade dos itens 23714/2, 10841 e 72112 do Sinapi. 

606. Em relação aos andaimes é forçoso inicialmente salientar que a base referencial não 
encontrada pela contratada faz parte da base do Sinapi, sendo composta dos insumos Sinapi 6111 

(servente ou operário não qualificado) e Sinapi 10528 (andaime metálico tubular de encaixe tipo 
torre). Além disso, registre-se aqui que a unidade técnica fez as adaptações necessárias para 

compatibilizar as unidades de medida. 

607. Ainda sobre os andaimes, frise-se que não procede a premissa de que a unidade técnica 
teria considerado a montagem e desmontagem de todos os andaimes em um único mês na obra. Em 

vez disso, o critério adotado considerou a montagem e desmontagem ao longo de toda a obra, opção 
essa compatível com o quantitativo de quase 600 mil homem-hora alocados para tais serviços. Não se 

adotou tempo de permanência pela absoluta falta de indicativos quantitativos no DFP. Desse modo, 
não cabe beneficiar a empresa arbitrando um valor qualquer em virtude da falta de transparência de 
sua peça orçamentária. No mesmo sentido, não deve prosperar a inclusão a posteriori de um valor de 

permanência arbitrado pelo consórcio, uma vez que tais serviços já foram finalizados e haveria meios 
outros mais críveis de demonstração desses custos do que a simples alegação. 

608. Ainda nessa esteira, vale anotar que mesmo que seja indispensável a adoção de andaime 
com braçadeiras, o preço unitário é o mesmo do andaime empregado pela unidade técnica, como 
pode ser vista na manifestação da própria empresa (peça 204, p. 112), motivo pelo qual mantém-se o 

Sinapi 10528. 

609. Contudo, mostrou-se evidenciado a necessidade de ajuste na mão de obra associada na 

linha do que fora indicado pelo consórcio, alterando o insumo 2701 (montador) para o insumo 2703 
(montador industrial). Com isso, o sobrepreço no item foi reduzido de R$ 1.110.815,07 para 
R$ 934.838,89 no caso da UDA. 

610. Sobre a brita graduada (valor no DFP de R$ 3,3 milhões já com BDI) impende dizer ser 
de fato necessária a substituição da brita n. 3 por brita graduada por ser esta última a especificação 

constante no DFP. Por outro lado, apesar de o consórcio citar que o Anexo VIII do contrato exigia 
que toda a brita utilizada fosse proveniente de jazida devidamente licenciada, não juntou nenhuma 
evidência alusiva à jazida de fato utilizada para a extração da brita, motivo pelo qual torna-se 
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inviável acolher qualquer distância média de transporte arbitrada, ainda mais sob um contexto de má-

fé, fraude e cartelização já fartamente configurado. Com isso, o sobrepreço é reduzido de 
R$ 694.310,89 para R$ 573.878,93 no contrato da UDA; e de R$ 1.291.185,23 para R$ 1.067.222,21 

no contrato da UHDT. 

611. Quanto ao controle tecnológico é suficiente dizer que, a exemplo do ocorrido para outros 
itens, a manifestação traz uma miríade de serviços que deveriam ser contemplados na formação do 

preço do quesito em apreço. Contudo, mesmo com a obra finalizada nesse ponto, e mesmo em se 
tratando de um serviço subcontratado, não traz uma única evidência documental que permita validar 

os quantitativos arbitrados. Por conta disso, mantém-se os preços até aqui adotados pela unidade 
técnica. 

612. Em relação ao cimbramento e escoramento assiste razão ao consórcio. Contudo, uma vez 

que o cimbramento já comporta, por definição (https://goo.gl/zTHtEs), os serviços pertencentes ao 
escoramento, optou-se por utilizar somente um dos custos da TCPO indicados pelo consórcio, em vez 

da média dos três custos unitários sugeridos (peça 204, p. 119). Ademais, entende-se cabível tal 
procedimento em virtude da ausência da comprovação dos valores despendidos com a locação desse 
serviço já concluso e terceirizado pelas firmas ora implicadas. Por conta disso, o sobrepreço foi 

reduzido de R$ 2.082.135,67 para R$ 1.310.435,38 (contrato UDA) e de R$ 3.771.914,82 para 
R$ 1.276.777,63 (contrato UHDT). 

613. Atinente às estacas hélice contínua cumpre dizer que o referencial adotado se mostra 
razoável já que provém de subcontrato executado pelo mesmo cartel dentro do mesmo 
empreendimento e, por conseguinte, contemporâneo aos dois contratos em apreço. Mais ainda, trata-

se igualmente de unidade industrial que traz compatibilidade em termos de porte das obras de 
fundação. Ante esses motivos, mantém-se o preço paradigma até aqui empregado. 

614. Ainda sobre o estaqueamento, o referencial 71786/1, não encontrado pela defesa quando 
da análise do estaqueamento, pode ser visualizado na página 2.438/2.533 da tabela de custos de 
composições analíticas de abrangência nacional da data-base de 06/2009 para Pernambuco. Além 

disso, não há o que se comentar sobre o item 25983/2, uma vez que a unidade técnica utilizou tal 
referencial para estimar o preço dos andaimes, nada tendo a ver com o estaqueamento ora debatido. 

Ademais, vale explicar que as composições são ligeiramente diferentes porque os DFP não são 
idênticos para esse item. Enquanto no contrato UDA há somente o item “estaqueamento raiz”, no 
contrato UHDT já consta o item “estaqueamento (Raiz e pré-fabricada)”. Fora isso, mesmo com a 

obra conclusa nesse ponto e mesmo sendo um serviço inteiramente subcontratado, não houve a carga 
de nenhuma evidência que pudesse suportar a procedência quantitativa dos vários serviços adicionais 

supostamente inclusos na composição do estaqueamento. Desta forma, mantém-se o preço da unidade 
técnica. 

615. Sobre a limpeza e manutenção dos canteiros não foram acostados aos autos nenhuma 

evidência que suportasse os quantitativos dos vários serviços em tese incluídos neste item. Com isso, 
torna-se inviável, senão temerário – após o desvelamento do contexto de fraude e má-fé – recepcionar 

quantitativos simplesmente porque foram mencionados. 

616. Ademais, dentro da formulação matemática rastreável na planilha da unidade técnica, há 
sim, ao contrário do indicado pela defesa, a consideração dos encargos sociais para o quesito 

extraído do Caged. E sobre os postos de vigilância, não há afetação frente ao argumento de serem 4 
vigilantes em duplas, uma vez que a unidade de medida do DFP é homem-hora, o que não demandaria 

modificações sobre a função de “supervisor dos serviços de proteção e segurança” utilizada pela 
unidade técnica. Frente a tais explicações, não há porque alterar o posicionamento da 
SeinfraOperações. Vale dizer, de qualquer forma, que insumos de mão de obra que antes eram 

referenciados diretamente pela média do Caged foram alterados nos termos do exame feito na seção 
acerca dos microdados. 
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617. No que tange à pavimentação e ao arruamento, de fato, a composição apresentada pela 

defesa se mostra razoável frente o serviço realizado. Para a pavimentação o referencial passa a ser o 
Sinapi 26556/6 e deve ser feito o ajuste de se dividir o valor do custo por 0,05, para ajustar a 

espessura do referencial para o metro cúbico. Com essa alteração, no caso da UDA, o valor do 
sobrepreço de R$ 513.767,30 passa para um subpreço de R$ 2.168.656,70; enquanto que para a 
UHDT, passa de um sobrepreço de R$ 1.197.961,87 para um subpreço de R$ 15.279.739,12. Já para 

o arruamento, acolhendo a composição apresentada pela defesa, o sobrepreço de UDA passa de 
R$ 666.240,53 para R$ 239.386,07; e da UHDT passa de R$ 1.206.022,50 para R$ 361.388,38. 

618. Quanto aos itens pré-moldados, de plano, cumpre salientar que a empresa teve aqui a 
chance de tornar conhecida, de forma evidenciada, os custos associados aos itens pré-moldados. 
Contudo, preferiu criticar o emprego de notas fiscais de obra vizinha, dentro do mesmo 

empreendimento e que envolvia sociedade empresária que atuou no mesmo cartel que OAS e 
Odebrecht, motivo que inclusive suscitaria uma certa sinergia nos preços de itens subcontratados. 

Ademais, não deve prosperar o argumento da inviabilidade de extrapolação, até mesmo porque peças 
pré-moldadas detêm intrinsecamente um controle de qualidade e de execução que tende a tornar a 
variância dos preços bem menor. Também não há razão em se descartar o uso de vigas pré-moldadas 

– ainda que sejam mais baratas – uma vez que não houve a comprovação de que não haveria vigas 
pré-moldadas ou que haveria em quantidade irrisória para os contratos UDA e UHDT. Ainda nesse 

item, a exemplo de procedimento bastante recorrente ao longo da peça de defesa, são apresentados 
diversos insumos redundantes com itens já precificados noutras partes do DFP, a exemplo de 
guindastes de pequeno porte para movimentação das peças. Finalmente, não há como validar os 

custos associados à fabricação das peças fora do canteiro da refinaria, uma vez que essa mesma 
restrição fora imposta ao Contrato UCR, de onde provieram as notas fiscais usadas como parâmetro. 

619. Sobre os técnicos associados à pré-operação é forçoso dizer que nesse ponto o DFP é 
claro ao cingir tais itens à mão de obra, não cabendo aqui tentativas de comportar outros serviços 
dentro de um escopo já bem delimitado no orçamento do consórcio. Por outro lado, é preciso sim 

incluir os custos referentes aos encargos sociais para técnico de elétrica e de instrumentação, não 
sendo necessária tal medida para montador de andaimes uma vez que o referencial utilizado provinha 

do Sinapi, base essa que já comportava tais custos complementares. No caso do técnico de 
instrumentação, foram feitas alterações no referencial, conforme exame realizado na seção acerca de 
mão de obra. Com essa alteração, no caso do técnico de elétrica, o sobrepreço passou de 

R$ 1.319.857,97 para R$ 1.237.142,04 no contrato da UDA e de R$ 1.303.746,24 para 
R$ 1.222.040,04 no caso da UHDT. Já no caso do técnico de instrumentação, o sobrepreço passou de 

R$ 1.303.814,19 para R$ 1.120.139,60 no caso da UDA e de R$ 1.609.872,89 para R$ 1.383.082,34 
no caso da UHDT. 

620. Entende-se, quanto ao topógrafo que, apesar da qualificação diferenciada de tal 

profissional, não há argumentos que indiquem que um engenheiro pleno perceberia menor salário. 
Por isso, mantém-se o valor adotado pela unidade técnica. 

II.8.  Alegações de defesa relacionadas a itens de alimentação e transporte (peça 204, p. 137-143) 

II.8.1.  Resumo das alegações de defesa 

621. O consórcio inicia expondo que, no relatório da unidade técnica, a equipe de fiscalização 

explica que utilizou composições do Cadterc para os itens de alimentação e transporte. No entanto, a 
defesa alega que os dados apresentados para a alimentação não constariam na base de dados 

mencionada. Ainda, segundo a manifestação, a unidade técnica teria se utilizado de uma média 
simples, que, na visão do consórcio, não representaria adequadamente os custos unitários. 

622. Alega que o Cadterc não seria oportuno para o caso concreto, pois “os trabalhadores 

realizam trabalho braçal de esforço intenso e necessitam de uma maior ingestão de alimentos” (peça 
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204, p. 138). Apresenta, também, trecho da CCT 2008-2009, a qual imporia “uma logística 

extraordinária para a preparação prévia durante a noite e madrugada do dia anterior, de modo a 
viabilizar o serviço do café da manhã” (peça 204, p. 138). Em seguida, buscando comprovar sua 

alegação, colaciona trecho do Relatório do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário: 

346.  Não obstante as inconsistências identificadas na tabela apresentada nos 
esclarecimentos da Petrobras, devem-se acatar parcialmente seus argumentos, em razão do 
disposto nas Convenções Coletivas de Trabalho do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 
Pesada (Sinicon): 

Parágrafo 6º - Para o café da manhã concedido na forma do parágrafo 1º desta Cláusula, as 
empresas se comprometem a respeitar as características da região, utilizando-se de cardápio 
variado contendo, além do café com leite, variações como inhame, macaxeira, cuscuz, batata doce, 
carne bovina guisada ou assada, galinha guisada ou assada, ovos fritos, ou outros tipos de 
alimentos. 

347.  Assim sendo, embora não seja acatado o valor proposto na defesa da Petrobras, 
entende-se que deve ser revisto o valor adotado na análise de preços.  

348.  Em auditoria recente (Fiscalis 287/2011) nas obras de implantação do Complexo 
Petroquímico de Pernambuco (Citepe), a equipe de auditoria encontrou evidências (boletins de 
medição) em que constavam os valores das refeições praticados pela contratada. Considerando 
que essas obras estão sendo executadas em local adjacente ao das obras da Rnest, sendo também 
semelhantes o porte, as condições e o tipo de obra, entende-se que essas evidências podem ser 
utilizadas como um parâmetro de comparação para avaliar a razoabilidade dos preços das 
estimativas de custos e do referencial Cadterc. 

349.  Nos boletins de medição verificados, consta o valor de R$ 3,43 como preço unitário do 
desjejum praticado pela contratada em dezembro de 2009. Esse valor, atualizado para as datas 
bases das estimativas de custos, corresponde a R$ 3,36 para os contratos UCR, UDA e 
UHDT/UGH e R$ 3,40, para o contrato Tubovias. Os preços são próximos aos que constam nas 
estimativas de custo da Petrobras, R$ 3,00, motivo pelo qual se entende que o valor do desjejum na 
estimativa pode ser reconsiderado como adequado. 

(Relatório do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário, apud peça 204, p. 138-139) 

623. Alega que seria necessário realizar ajustes na metodologia de cálculo do Cadterc, 
aplicando-se o que determina a CCT. Utilizando-se de custos unitários extraídos do levantamento do 
Dieese, o consórcio apresenta o que considera adequado como composição de custos para a 

alimentação (peça 204, p. 139-140). 

Tabela 18 – Custos de refeições ajustados apresentados pelo consórcio  

Refeições Quantidade/dia 
Custo unitário 

Cadterc ajustado 

Café da manhã 1,00 R$ 3,68 

Almoço 1,00 R$ 12,94 

Jantar 0,40 R$ 12,94 

Lanche 0,10 R$ 2,33 

Custo médio ponderado 
das refeições 

 R$ 8,81 

[Fonte: peça 204, p. 139] 

624. Reforça que o TCU já teria reconhecido tal dado e adotado como referência para 

alimentação os itens de outro empreendimento da região, o complexo petroquímico da Citepe. Acerca 
dos itens de transporte, o defendente argumenta que o Cadterc não refletiria a realidade das obras da 
UDA e da UHDT por se tratar de aquisições comuns do estado de São Paulo, incluindo tributos 
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daquele estado na sua composição de custos. 

625. Ressalta, então, que a unidade técnica do TCU teria elaborado composição de custos a 
partir de considerações próprias, com base no Cadterc. Contudo, a defesa entende que os ajustes 

efetuados pela unidade técnica não teriam sido aptos a retratar efetivamente os serviços, pois o custo 
médio por trabalhador transportado envolveria as seguintes variáveis: (i) custo fixo mensal dos 
veículos utilizados para transporte; (ii) custo variável de transporte que depende da distância média 

percorrida; (iii) composição média da frota; e (iv) taxa de ocupação média dos veículos. 

626. O consórcio apresenta o que considera como adequado para a composição de custos do 

item de transporte da DFP, adotando premissas como: (i) limitação de tempo máximo de percurso em 
uma hora por dia; (ii) taxa de ocupação dos ônibus de 65%; e (iii) frota mínima de 10% de micro-
ônibus (cf. peça 204, p. 141-143). 

II.8.2.  Análise das alegações de defesa 

627. Para os itens de alimentação, a defesa apresentou trecho do Relatório do Acórdão 

572/2013-TCU-Plenário, no qual reforma o entendimento inicial da unidade técnica sobre os valores 
estimados pela Petrobras para alimentação, a partir de dados coletados nas obras do Complexo 
Petroquímico de Pernambuco (Citepe). Contudo, a defesa não colaciona o trecho que registra que, a 

partir daquelas informações, evidenciou-se que o valor do Cardtec é próximo ao observado no caso 
concreto: 

347. Assim sendo, embora não seja acatado o valor proposto na defesa da Petrobras, entende-se 
que deve ser revisto o valor adotado na análise de preços.  

348. Em auditoria recente (Fiscalis 287/2011) nas obras de implantação do Complexo 
Petroquímico de Pernambuco (Citepe), a equipe de auditoria encontrou evidências (boletins de 
medição) em que constavam os valores das refeições praticados pela contratada. Considerando 
que essas obras estão sendo executadas em local adjacente ao das obras da Rnest, sendo também 
semelhantes o porte, as condições e o tipo de obra, entende-se que essas evidências podem ser 
utilizadas como um parâmetro de comparação para avaliar a razoabilidade dos preços das 
estimativas de custos e do referencial Cadterc. 

349. Nos boletins de medição verificados, consta o valor de R$  3,43 como preço unitário do 
desjejum praticado pela contratada em dezembro de 2009. Esse valor, atualizado para as datas 
bases das estimativas de custos, corresponde a R$ 3,36 para os contratos UCR, UDA e 
UHDT/UGH e R$ 3,40, para o contrato Tubovias. Os preços são próximos aos que constam nas 
estimativas de custo da Petrobras, R$ 3,00, motivo pelo qual se entende que o valor do desjejum na 
estimativa pode ser reconsiderado como adequado. 

350. Quanto aos valores das demais refeições praticadas nas obras do Citepe (R$  7,16 para o 
almoço e R$ 3,30 para lanche), verifica-se que os montantes são bem próximos aos valores do 
Cadterc utilizados como referenciais na análise, o que ratifica a adequação do uso deste 
referencial na análise dos preços de alimentação, considerando as particularidades cabíveis. 

(Relatório do Acórdão 572/2013-TCU-Plenário – grifos adicionados) 

628. Considerando que há indicação objetiva dos custos unitários praticados em obra vizinha à 
Rnest, entende-se que poderiam ser aplicados à mesma obra. Contudo, como os custos unitários 

mencionados naquele Acórdão são ainda inferiores aos utilizados no caso concreto, opta-se por 
manter os referenciais antes utilizados em prol da celeridade processual. 

629. Ademais, observa-se que, mantendo-se os custos de cada refeição, se fosse utilizada a 

média ponderada sugerida pelo consórcio, o custo unitário da refeição média seria alterado de 
R$ 6,46 para R$ 6,37. Assim, também em prol do conservadorismo, mantém-se a metodologia inicial 

pela média ponderada.  

630. Sobre o transporte, mais uma vez, o consórcio questionou os critérios de auditoria – que 
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são válidos, por se fundamentarem em referenciais da Administração – e apresentou uma série de 

premissas que, a priori, não têm como serem aferidas, como dispersão geográfica dos trabalhadores, 
condições dos pavimentos das vias, limitação do tempo máximo de percurso em uma hora por dia e 

taxa média de ocupação de 65%. 

631. Como não há elementos probatórios concretos que possam indicar a realidade das 
premissas adotadas, não se acolhem os cálculos apresentados, mantendo-se o custo unitário 

anteriormente apontado. 

632. Novamente, registra-se que a empreiteira teria meios de comprovar os custos incorridos, 

tanto para os itens de transporte como para os de alimentação, mas prefere criticar os critérios de 
auditoria em tese ou arbitrar quantitativos não embasados nas devidas evidências. Além disso, vale 
relembrar que se trata de contrato obtido mediante fraude ao processo licitatório mediante cartel e, 

nesse contexto, não se presume a boa-fé do consórcio ou de suas empresas integrantes. 

II.9.  Alegações de defesa relacionadas a itens de escritório e instalação de canteiro e conclusões 

quanto aos custos referenciais ajustados (peça 204, p. 143-154) 

II.9.1.  Resumo das alegações de defesa 

633. Acerca de escritório e instalações de canteiro, o consórcio expõe que a unidade técnica 

avaliou os seguintes itens: (i) mão de obra indireta de engenharia; (ii) consultoria especializada; (iii) 
despesas de escritório; e (iv) despesas de inspeção, diligenciamento, frete, treinamento e assistência 

técnica vinculadas ao fornecimento de bens tagueados e materiais. 

634. Afirma que o primeiro ponto já foi tratado no tópico acerca de mão de obra e o quarto no 
de fornecimento. Ademais, como a consultoria especializada apresentou um subpreço, entende que o 

tópico não merece maiores considerações. Assim, delimita o escopo de sua defesa às despesas de 
escritório de engenharia e suprimentos indicados nos DFPs. 

635. Sobre esse item, afirma: 

Sobre esse assunto, inicialmente cabe pontuar que a unidade técnica não compreendeu 
adequadamente o custo previsto nos DFPs, que apresentam um custo médio mensal de um 
escritório externo ao canteiro, mais precisamente em São Paulo. Este escritório de apoio foi 
previsto para acomodar as equipes de suprimentos, diligenciamento, inspeção e de engenharia de 
apoio para todas as atividades relacionadas com o fornecimento dos equipamentos e materiais 
para a obra. Estas equipes deveriam ficar em local estratégico, mais próximo dos f ornecedores 
principais para agilizar os contatos, visitas de inspeção e minimizar as despesas com 
deslocamento. Por este motivo, foi escolhido localizá-lo em São Paulo. 

(peça 204, p. 143) 

636. Diferentemente, a unidade técnica teria adotado como referência o custo unitário do 
Sinapi 10775, referente à locação mensal de contêiner. Nesse sentido, detalha o que considera 

adequado para a composição de custos: (i) despesas com locação, (ii) IPTU e condomínio do 
escritório; (iii) mobiliário e materiais de escritório; (iv) limpeza, copa e manutenção; e (v) 
telecomunicação, correios e malotes. Segundo a defesa, esses custos totalizariam R$ 4.008.126,70 

para os dois contratos. 

637. Especificamente sobre os canteiros, o consórcio inicialmente apresenta o que seriam os 

requisitos contratuais (peça 204, p. 145-148). Alega que a composição referente às instalações nos 
DFPs seriam resultados de complexa composição de custos necessários para a construção, 
aparelhamento e posterior demolição dos prédios, galpões e oficinas dos canteiros. Ainda, anota que 

parte das instalações precisariam ser realocadas ao longo do desenvolvimento da obra, o que deveria 
ser considerado nas composições de custos. 

638. Ainda sobre os custos dos canteiros, anota que “nos custos de construções padrão 
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aferidos na base de dados do sistema CUB, diversos dos custos que estão definidos nos requisitos 

contratuais não são considerados” (cf. peça 204, p. 151). 

639. O defendente passa a expor, item por item, considerações sobre os custos paradigmas 

adotados pela unidade técnica, resumidas no quadro a seguir. 

Quadro 14 – Alegações de defesa sobre itens do DFP relacionados escritórios e instalações de canteiros 

Item do DFP Alterações propostas nas alegações de defesa 

Almoxarifado descoberto 

A referência indicada pela unidade técnica (Sinapi 
70911) não teria sido identificada, mas, de qualquer 
forma, não haveria referências para custos além da 
construção, como projeto, aparelhamento, 
mobiliário, demolição e descarte de resíduos; 

Escritórios e contêineres de escritórios 
A unidade técnica teria considerado a aquisição de 
contêiner escritório, desconsiderando outros custos 
que o consórcio considera adequados 

Oficinas 

A composição utilizada pela unidade técnica (73803 
– galpão aberto provisório em madeira, cobertura 
em telha de fibrocimento 6mm, incluso preparo do 
terreno) não refletiria os custos do item indicado no 
DFP 

Composições de custos das instalações dos canteiros 

Comparações de custos pelo método CUB ou Sinapi 
seriam inadequadas por não considerar custos de 
projetos, fundações, urbanização, equipamentos, 
mobiliário, demolição e remoção de entulhos 

[Fonte: peça 204, p. 151-154] 

640. Por fim, o consórcio conclui que são necessários diversos ajustes nos referenciais de 

preços usualmente adotados pelo TCU, de forma a considerar as especificidades de uma obra 
complexa. Argumenta que obras de edificação convencionais tem modelagem de custo quase 
universal, enquanto que obras especiais e montagens industriais, especialmente no setor de óleo e gás, 

devem ser associadas a modelagens de custos particularizadas. 

641. Sobre os contratos em tela afirma: 

Logo, o processo de formação de preços, sobretudo de obras especiais como as realizadas nos 
contratos UDA e UHDT, exige uma avaliação rigorosa dos custos diretos que serão incorridos e 
das despesas indiretas relacionadas à obra, pois o custo de construção é formado por estas duas 
parcelas, acrescido do lucro. 

E não se pode olvidar que os referenciais Sicro e Sinapi não se aplicam ao empreendimento em 
análise (obras de montagem industrial), conforme se verifica no art. 127 da LDO 2011:  

Art. 127. O custo global de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos 
dos orçamentos da União será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no 
projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa 
Econômica Federal, e, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de 
Obras Rodoviárias – Sicro, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que 
não possam ser considerados como de construção civil.  

Importa esclarecer que a LDO 2011 pôs fim à controvérsia acerca da aplicabilidade, ou não, do 
Sinapi e Sicro em obras caracterizadas como montagem industrial ou que não possam ser 
consideradas como de construção civil. Em outras palavras, a lei apenas regulamentou uma 
situação fática pré-existente, qual seja, a inadequação dos referenciais do Sinapi e Sicro como 
parâmetros generalizados para obras de montagem industrial.  
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(peça 204, p. 153-154) 

642. Apresenta, por fim, tabela resumo que analisa os preços indicados no DFP para os 

contratos, chegando à conclusão que haveria subpreço de 1% (cf. peça 204, p. 154). 

II.9.2.  Análise das alegações de defesa 

643. Nesta seção, o consórcio se manifesta apenas sobre as despesas de escritório, já que (i) 

tratou sobre mão de obra indireta em tópico específico e (ii) considera que, por não haver imputação 
de sobrepreço na consultoria especializada, o tema não merece maiores considerações. 

644. Acerca do escritório externo ao canteiro, a defesa indica que seria estrategicamente 
localizado em São Paulo/SP, listando uma série de despesas que alega ter incorrido, como aluguel, 
IPTU, condomínio, custos de energia elétrica, entre outros. Inicialmente, vale apontar que, 

usualmente, os serviços de suprimentos, diligenciamento, inspeção e de engenharia de apoio são feitos 
na sede da empresa ou centralizados em escritórios comerciais em localizações estratégicas. Não é de 

se esperar que empresas do porte da Odebrecht e da OAS já não possuíssem escritório localizado em 
São Paulo. Assim, esse serviço comumente é remunerado por meio da rubrica administração central, 
um dos componentes do BDI. Além disso, sobre os alegados gastos, não são apresentados quaisquer 

elementos probatórios os comprovando. Portanto, não é acolhida a manifestação do consórcio. 

645. Também para as instalações de canteiro, a fim de afastar o uso do Sinapi e do CUB, o 

consórcio apresenta o que seriam suas composições. Novamente, não são apresentados elementos 
comprobatórios sobre o caso. Dessa forma, também não são acolhidos os alegados custos pelo 
consórcio. 

646. Especificamente sobre o CUB, o consórcio defende que a metodologia não abarca alguns 
itens. No entanto, não indica e nem apresenta elementos concretos sobre quais desses itens deveriam 

ser levados em conta para eventual ajuste à metodologia. Na mesma linha, o consórcio passa a 
criticar o referencial do Sinapi. 

647. Novamente, são criticadas as estimativas feitas pelo Tribunal, alegando que não 

abarcariam uma série de custos. Porém, da mesma forma, não são apresentados elementos 
comprobatórios dos custos. Não se pode acolher uma série de argumentos abstratos, sem a devida 

comprovação de que tenham sido incorridos custos e de suas respectivas quantificações. 

648. Sobre a conclusão de que “são necessários vários ajustes nos referenciais de preços 
usualmente adotados por esta Corte de Contas, de forma a considerar todas as especificidades de uma 

obra complexa, que tem de atender aos diversos requisitos contratuais exigidos pela Petrobras” (peça 
204, p. 153), rememora-se que a citação é o momento adequado para a empresa apresentar suas 

alegações de defesa frente ao superfaturamento imputado pelo Tribunal. Para tal, o consórcio deveria 
apresentar elementos probatórios para o caso concreto – o que não foi feito –, já que em processos de 
controle externo que envolvam a aplicação de recursos públicos há a inversão do ônus da prova. 

649. Sobre o argumento acerca da complexidade do empreendimento, ainda que se perceba 
certo grau de dificuldade diferenciada, a análise de preços não focou em serviços, mas em insumos. 

Em grande parte, os insumos são os mesmos de obras convencionais, podendo diferir pela técnica 
empregada e pela quantidade. Nessa toada, a priori, não se vislumbram óbices em se utilizar o Sinapi 
como referencial. Ainda, nesta fase processual, o consórcio poderia ter alegado, com os devidos 

elementos comprobatórios, que algum insumo do Sinapi não seria adequado para determinado item. 
Porém, as argumentações buscaram afastar o seu uso sem as devidas evidências, o que não foi 

acolhido. 

650. Sobre o colacionado art. 127 da LDO de 2011, no qual o consórcio se ampara para alegar 
que não se poderia utilizar o Sinapi e o Sicro para itens caracterizados como montagem industrial, 

registra-se que esta Corte já se manifestou no sentido de que a restrição expressa pela LDO se aplica 
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somente a itens que não possam ser considerados de construção civil, e não amplamente em 

empreendimentos que abarquem montagem industrial (cf. Acórdãos 572/2013 e 2.005/2017, ambos do 
Plenário). 

651. Ademais, quanto à conclusão do consórcio de que, por meio de seus estudos, haveria um 
subpreço de 1% nos contratos, toda a análise já foi feita ao longo desta instrução. Não obstante, frise-
se, seria o primeiro caso que sem tem notícia de um cartel hard core a oferecer desconto em uma 

contratação. 

II.10.  Alegações de defesa relacionadas aos atrasos na obra e considerações finais pelo consórcio 

(peça 204, p. 158-162) 

II.10.1. Resumo das alegações de defesa 

652. Por fim, a defesa considera pertinente tratar dos atrasos na obra, destacando seu 

entendimento de que não haveria nenhuma responsabilidade do consórcio pelos atrasos na conclusão 
do empreendimento. 

653. Inicia alegando que o consórcio teria encaminhado uma série de comunicações à 
Petrobras, “as quais demonstram claramente o cenário de conturbação que permeou a consecução 
dos contratos” (peça 204, p. 158), informando sobre reflexos negativos nos custos e nos prazos de 

execução e também sobre a necessidade de aditivos contratuais. 

654. Em síntese, afirma que tais aditivos foram necessários frente ao baixo nível de maturidade 

dos projetos disponíveis à época do processo licitatório. Explica que com os primeiros projetos 
liberados, era possível identificar desvios significativos nas quantidades determinadas definidas nos 
contratos. Ademais, a Petrobras não teria apresentado tempestivamente os projetos, o que, segundo o 

consórcio, impactou o planejamento e a execução dos serviços. 

655. Ainda assim, ressalta que o consórcio teria agido de forma diligente na busca de 

alternativas de engenharia construtiva e logística registradas em diversas cartas, atas de reunião, 
consultas técnicas e solicitações de informações técnicas para liberação das frentes de obra. 

656. Também destaca que a contratante não teria fornecido tempestivamente equipamentos de 

sua responsabilidade, além de atrasar pagamentos pactuados contratualmente. 

657. Em síntese, o defendente afirma que, mesmo diante de recorrentes dificuldades de 

responsabilidade da Petrobras, o consórcio teria ágio de boa fé e compromissado com as 
necessidades do contrato, inclusive com as formalidades necessárias. 

658. Por fim, em suas conclusões, o consórcio requer que, caso o Tribunal entenda que a carga 

probatória juntada na defesa não tenha sido suficiente, determine a realização de perícia técnica 
especializada para levantamento de dados e informações necessárias. Ressalta entende que a 

realização de perícia é um direito do consórcio com fundamento na Lei 9.784/1999. 

II.10.2. Análise das alegações de defesa 

659. As questões apresentadas na seção final acerca da postura da empresa durante a 

execução contratual não afetam o mérito deste processo. Primeiramente, vale observar que a 
fiscalização examinou apenas os custos apresentados no DFP, ou seja, em momento anterior ao início 

da execução contratual. Além disso, não são correlacionados como as alegadas dificuldades se 
relacionariam com a análise feita neste processo. 

660. Com relação ao pedido de perícia, não há previsão para oitiva de testemunhas ou 

produção de prova pericial, eventualmente requeridas pelos responsáveis ou interessados, no 
processo de controle externo no âmbito do TCU, cabendo à parte apresentar os elementos que 

entender necessários para demonstrar a boa e regular aplicação de recursos públicos federais (a 
exemplo dos Acórdãos 1.292/2018, 4.843/2017, 6.214/2016 e 2.491/2016 da Primeira Câmara; 
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Acórdãos 5.920/2016 e 5.374/2016 da Segunda Câmara; e Acórdãos 2.648/2015, 2.262/2015 e 

473/2015 do Plenário). 

661. Vale destacar que, no caso concreto, tal pleito teria caráter meramente protelatório, dado 

que esta Corte já tem se debruçado sobre esses contratos por quase dez anos, valendo-se, para tanto, 
de equipe multidisciplinar de auditores. 

662. Ao fim do exame, o valor do sobrepreço na amostra para o contrato da UDA passou de 

R$ 387.528.978,97 (data-base em maio/2009) para R$ 308.020.634,28 (data-base em maio/2009), 
enquanto que o referente ao contrato da UHDT passou de R$ 985.953.115,96 para R$ 810.877.164,90 

(data-base em junho/2009). O valor do sobrepreço na UDA representa 33,53% da amostra, 
considerando o valor do sobrepreço dividido pelo total da amostra, e 17,39% do contrato, utilizando a 
mesma metodologia de cálculo. Para a UHDT o sobrepreço corresponde a 39,78% da amostra e 

21,74% do contrato, também considerando a mesma metodologia para quantificação. O Apêndice I 
desta instrução detalha, por grupo do DFP, os valores do sobrepreço. Ademais, as planilhas contendo 

os exames de preços constam à peça 272, item não digitalizável. 

III. Responsável Sr. Pedro José Barusco Filho 

663. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, o Sr. Pedro José Barusco Filho (CPF 

987.145.708-15) foi citado, na condição de Gerente Executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, 
por propor o refazimento da licitação na modalidade convite mantendo as mesmas empresas 

convidadas no certame anterior, conforme Documentos Internos do Sistema Petrobras – DIP 
Engenharia 000151/2009 e DIP Engenharia 000154/2009, em descumprimento ao item 5.6.2 do 
Decreto 2.745/1998, e praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a 

ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em 
favor das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à 

competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, 
o que resultou na formalização do contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e do Contrato 
0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, infringindo ao 

disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 
2009), e nos itens 1.2 e 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. 

664. O responsável tomou ciência do ofício que lhe foi remetido (peça 114), conforme 
documento constante da peça 151, tendo apresentado suas alegações de defesa (peça 194). 

III.1.  Resumo das alegações de defesa à peça 194 

665. O responsável Pedro José Barusco Filho, por meio de sua manifestação acostada à peça 
194 dos presentes autos, apresenta alegações de defesa às condutas a si imputadas por meio do 

Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

666. O responsável informa que celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério 
Público Federal no Estado do Paraná (MPF/PR) e com o Ministério Público Federal no Estado do 

Rio de Janeiro (MPF/RJ), no qual afirma ter prestado todos os esclarecimentos sobre os fatos 
suscitados, tendo inclusive detalhado todas as nuances dos procedimentos com a entrega de 

documentos comprobatórios e que devolveu integralmente todos os valores recebidos. 

667. Informa também que os questionamentos suscitados integram os termos e depoimentos 
prestados no âmbito das colaborações do responsável, e assim estão disponíveis para este Tribunal 

perante a 13º Vara Criminal Federal de Curitiba/PR e a 3º Vara Criminal Federal do Rio de 
Janeiro/RJ, e estão também anexos à sua manifestação. 

668. Informa ainda que, posteriormente à celebração do acordo, o responsável prestou 
diversos depoimentos e esclarecimentos perante os Juízos acima mencionados e na Polícia Federal, 
assim como testemunha em diversos procedimentos criminais, estando todos estes termos disponíveis 
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na 13º Vara Criminal Federal de Curitiba/PR e na 3º Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro/RJ. 

669. Por fim, o responsável expressa seu comprometimento em colaborar com este Tribunal, 
estando assim disponível para quaisquer esclarecimentos requisitados. 

III.2.  Análise das alegações de defesa do responsável 

670. Para bem analisar as alegações de defesa do responsável, convém conferir as imputações 
realizadas ao responsável por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

671. Aquele Acórdão determina a citação do responsável Pedro José Barusco Filho, na 
condição de Gerente Executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, por propor o refazimento da 

licitação na modalidade convite mantendo exatamente as mesmas empresas convidadas no certame 
anterior, conforme Documento Interno do Sistema Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009 e DIP 
Engenharia 000154/2009, em descumprimento ao item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998, e por praticar 

atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as 
licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas 

cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a 
divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o que resultou na 
formalização de contrato com sobrepreço e consequente superfaturamento, infringindo ao disposto no 

art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e nos 
itens 1.2 e 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. 

672. Verifica-se no Relatório (peça 99) que fundamentou o Acórdão que, conforme ressaltado 
pelo MPF na Ação de Improbidade Administrativa 5006628-92.2015.4.04.7000/PR (peça 44, p. 29; e 
peça 45, p. 28), o Sr. Pedro José Barusco Filho adotava providências necessárias, por si próprio ou 

influenciando os seus subordinados, para promover as fraudes e restrições à competitividade por 
meio: 

a) da aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, 
sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra; 

b) da aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes; 

c) do compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas 
integrantes do Cartel; 

d) da inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em 
favor das empreiteiras ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo "CLUBE"; 

e) da inobservância de normas internas de controle e avaliação das obras executadas 

pelas empreiteiras cartelizadas; 

f) da sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por parte 

do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo; 

g) de contratações diretas de forma injustificada; 

h) da alteração de percentuais da fórmula de reajuste de preços por sugestão de 

empresas licitantes; 

i) da não-inclusão de novos concorrentes após o cancelamento de um procedimento 

licitatório por preços excessivos; 

j) da omissão no sentido de evitar a atuação do cartel nas licitações para implantação 
da Rnest. 

673. Vale também registrar que o exame de culpabilidade foi feito na instrução (peça 88, p. 13-
15) anterior ao Acórdão e também transcrito no Relatório (peça 99, p. 14-16) que fundamentou o 

Acórdão de citação, concluindo pela responsabilização do Sr. Pedro José Barusco Filho. 

674. A alegação do responsável de que prestou todos os esclarecimentos sobre os fatos 
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suscitados, tendo inclusive detalhado todas as nuances dos procedimentos com a entrega de 

documentos comprobatórios e que devolveu integralmente todos os valores recebidos não é capaz de 
afastar as irregularidades apontadas, tampouco aliviar o prejuízo causado à Petrobras. 

675. Não há, nos autos, comprovação de devolução de valores apontados como débito por este 
Tribunal e imputados ao responsável. Ainda assim, não há bis in idem caso ocorra condenação do 
responsável ao ressarcir o erário em diferentes esferas, uma vez que a parte pode demonstrar a uma 

das instâncias a quitação do débito já efetuada à outra (cf. Acórdãos 1.000/2015, 2.059/2015, 
344/2015, todos do Plenário). 

676. A alegação de que haveria informações disponíveis a este Tribunal perante o Poder 
Judiciário igualmente não afasta as irregularidades apontadas pois, nos termos do art. 12, inciso II, 
da Lei 8.443/1992, uma vez verificada a irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal, caso haja 

débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no RITCU, apresentar defesa 
ou recolher a quantia devida. Caso interessasse ao responsável, deveriam ser apresentadas as 

informações mencionadas por ele, não sendo obrigado este Tribunal a buscar tais informações junto 
ao Poder Judiciário. 

677. No caso concreto, a documentação trazida aos autos pelo responsável não contém 

elementos que afastem as irregularidades ou sua responsabilidade. 

678. Especificamente, o documento trazido aos autos pelo responsável, intitulado “Termo de 

Colaboração Nº 02 que presta Pedro José Barusco Filho” (peça 194, p. 38-39) contém a seguinte 
informação: 

QUE indagado se possui provas relacionadas ao "cartel" na PETROBRÁS, o declarante apresenta 
um documento oficial contemporâneo a julho de 2008, que se refere ao encaminhamento do pedido 
para instaurar doze pacotes para obras na REFINARIA ABREU E LIMA - RNEST; QUE nestes 
processos que envolveram a contratação dos consórcios para obras na RNEST, o declarante 
entende que houve a atuação do cartel de empresas, pois os pacotes de obras foram divididos entre 
vários consórcios compostos pelas empresas do cartel e os contratos foram firmados com preços 
perto do máximo do orçamento interno da PETROBRÁS; QUE por exemplo, o pacote de obras 
para o UHDT - UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO, foi fechado a R$ 3,19 bilhões, cuja 
proposta foi o do consórcio CONEST, composto pela ODEBRECHT e a OAS; QUE os quatro 
grandes pacotes da RNEST foram efetivamente licitados, mas os contratos foram fechados no 
''topo do limite”; QUE em anexo próprio, o declarante fornecerá maiores detalhes sobre o cartel 
na PETROBRÁS.; QUE o pagamento de propina se dava em diversos contratos firmados com a 
PETROBRÁS; QUE organizava isso mediante uma contabilidade, sendo que parte se destinava a 
RENATO DUQUE, ao declarante e, excepcionalmente, a JORGE LUIZ ZELADA; QUE ao longo 
dos anos de 2005 a 2010, aproximadamente, o declarante e RENATO DUQUE receberam 
propinas em mais de 60 (sessenta) contratos firmados entre empresas ou consórcios de empresas e 
a PETROBRAS: QUE o declarante afirma que quase tudo o que recebeu indevidamente a título 

de propina está devolvendo, em torno de US$ 97 milhões de dólares, sendo que gastou para si US$ 
1 milhão de dólares em viagens e tratamentos médicos: QUE essa quantia foi recebida durante  o 
período em que ocupou os cargos na PETROBRÁS de Gerente de Tecnologia, abaixo do Gerente 
Geral, na Diretoria de Exploração e Produção, em seguida, quando veio a ocupar o cargo de 
Gerente Executivo de Engenharia e, por final, quando ocupou o cargo de Diretor de Operações na 
empresa SETEBRASIL; (grifos acrescentados) 

679. Cabe aqui rememorar que o ex-gerente associa a quase total devolução especificamente 

aos valores relacionados com a propina, enquanto nesta instrução já se explicou que os processos 
penais desconsideraram os valores relativos ao sobrepreço apontado por esta Corte. Desta forma, e 
uma vez que a propina consiste em porção do dano total, não há como considerar atendida a 

reparação a cargo do responsável ao se compulsar o termo acima transcrito. 

680. Outro documento trazido aos autos pelo responsável, intitulado “Termo de Colaboração 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

122 
 

Nº 03 que presta Pedro José Barusco Filho” (peça 194, p. 45) contém a seguinte informação: 

QUE indagado pelo Delegado de Polícia Federal sobre quais foram os principais contratos no 
âmbito da Diretoria de Abastecimento que geraram os valores pagos a título de propina , afirma 
que foram os contratos de grande pacotes de obras da REFINARIA ABREU E LIMA - RNEST e do 
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ, além de pacotes de grande 
porte em algumas refinarias como a REPLAN, a REVAP, a REDUC, a RELAN e a REPAR; QUE 
quando os contratos envolviam a Diretoria de Gás e Energia, cujo Diretor inicialmente era ILDO 
SAUER e depois MARIA DAS GRAÇAS FOSTER, o percentual de propina variava normalmente 
entre 1% e 2%, mais próximo de 2%, sendo que desses metade era para o Partido dos 
Trabalhadores - PT, representado por JOÃO VACCARI NETO, e a outra metade era para a 
"Casa", representada neste caso apenas por RENATO DUQUE e o d eclarante; (grifos 
acrescentados) 

681. Ainda, no documento apresentado pelo responsável, intitulado “Termo de Colaboração Nº 

05 que presta Pedro José Barusco Filho” (peça 194, p. 66-67) há a seguinte informação: 

QUE indagado sobre que tipo de conduta adotava no sentido de viabilizar as ações ilícitas do 
cartel, afirma que por ter acesso ao Documento Interno do Sistema Petrobras - DIP, no qual 
constava a lista das empresas que seriam convidadas, o declarante "vazava" esta lista a pedido 
dos representantes das empresas, cujo conhecimento da mesma pelos representantes de cada 
empresa do cartel era fundamental para que organizassem entre si quais os pacotes de obras que 
ficariam para cada um, isto é, para dividir os lotes do empreendimento, como por exemplo no caso 
da RNEST; QUE perguntado sobre como vazava à lista das empresas do DIP, afirma que nunca 
fornecia cópia do DIP por se tratar de documento sigiloso interno da PETROBRÁS, de maneira 
que ou copiava a lista das empresas em um documento do word, sem qualque r tipo de 
identificação da PETROBRAS, ou anotava a lista à caneta, de próprio punho; QUE entregava a 
lista em mãos, às vezes no seu gabinete na PETROBRAS e outras vezes em encontros fora da 
empresa, agendando almoços ou happy hours; QUE se recorda que essas listas foram entregues 
em alguma ocasião pelo declarante a ROGÉRIO ARAUJO, da ODEBRECHT, a MARIO GOES, 
operador de várias empresas corno OAS, UTC, MPE e MENDES JUNIOR, citado no Termo 04, 
LUIZ EDUARDO BARBOSA, operador da ALUSA e SBM, dentre outros que não se recorda o 
nome neste momento; 

682. Diante da documentação constante dos autos, incluindo aquela trazida pelo responsável, 
observa-se demonstrada a prática intencional e deliberada, para o atingimento do conluio e da 

cartelização diretamente relacionada ao prejuízo (não só as propinas pagas, mas também o 
superfaturamento materializado), de atos de gestão e omissão no seu poder-dever de agir para 

impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, que afrontaram o art. 37 da Constituição 
Federal, o art. 3º da Lei 8.666/1993 e o item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

683. Assim sendo, as alegações de defesa do Sr. Pedro José Barusco Filho não são acolhidas. 

684. Não obstante, por se tratar de pessoa física colaboradora com o Estado, será proposto, no 
âmbito desta instrução, que não seja aplicada a multa referente ao art. 57 da Lei 8.443/1992. Também 

não se proporá a aplicação da sanção do art. 60 da mesma Lei – inabilitação para exercício em cargo 
em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública porque a depuração da 
dosimetria do aludido responsável no que concerne à inabilitação encontra-se em curso no bojo do 

TC 013.397/2017-6. 

685. Dessa forma, será proposto que o Sr. Pedro José Barusco Filho seja tão somente 

condenado em débito, para fins de ressarcimento dos cofres da Petrobras, de forma que não esteja em 
situação pior do que aquele que não colaborou com o Estado. 

IV.  Responsável Sr. Renato de Souza Duque 

686. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, o Sr. Renato de Souza Duque (CPF 
510.515.167-49) foi citado, na condição de Diretor de Serviços da Petrobras, por praticar atos de 
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gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da 

Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, 
permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de 

informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o que resultou na formalização 
do Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest) e do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição 

Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009) e no item 1.2 do Decreto 
2.745/1998. 

687. O responsável tomou ciência do ofício que lhe foi remetido (peça 117), conforme 
documento constante da peça 150, tendo apresentado suas alegações de defesa (peça 197). 

IV.1.  Resumo das alegações de defesa à peça 197 

688. O responsável Renato de Souza Duque, por meio de sua manifestação acostada à peça 197 
dos presentes autos, apresenta alegações de defesa às condutas a si imputadas por meio do Acórdão 

2.109/2016-TCU-Plenário. 

689. Inicialmente, apresenta sua qualificação e faz breve introdução acerca da matéria e da 
processualística do caso. Em seguida, apresenta sua defesa. 

690. Alega a ausência de argumentos capazes de fundamentar a imputação do débito, uma vez 
que não teria sido indicado em que situação específica este teria se omitido no exercício de suas 

atribuições como Diretor de Serviços, de forma a permitir a atuação do suposto cartel nas licitações. 

691. Alega também que diversos elementos de prova obtidos nas mesmas investigações que 
embasam as acusações feitas ao responsável apontariam, na verdade, a inexistência de qualquer ação 

ou omissão indevida de sua parte nos certames da Petrobras, o que revelaria a superficialidade dos 
indícios considerados no Acórdão de citação. 

692. Segundo o responsável, os depoimentos prestados por réus que colaboraram com as 
investigações da Operação Lava Jato, com o compromisso legal de dizer a verdade, impedem que se 
entenda pela existência de "robustos indícios probatórios" em relação à conduta atribuída a ele. 

693. Afirma que tais depoimentos representam “meras versões dos fatos, que podem, ou não, 
vir a ser confirmadas por provas e, consequentemente, pelo Poder Judiciário” (peça 197, p. 3). Nesse 

sentido, entende que os depoimentos de colaborações premiadas não são provas por si sós, sendo 
imprescindíveis elementos concretos que os corroborem. 

694. No dizer do defendente, as narrativas das colaborações premiadas já divulgadas 

evidenciariam que nunca houve qualquer atuação ou omissão deste para viabilizar o cartel. Para 
corroborar sua argumentação, traz trechos de depoimentos, em termo de colaboração, do Sr. Paulo 

Roberto Costa, em que este afirma (i) que os processos licitatórios realizados dentro da Petrobras são 
idôneos, bem como os projetos estabelecidos, estando o problema no acordo prévio feito entre as 
empresas que se habilitam com propostas; e (ii) que em relação a eventual existência de fraudes nos 

orçamentos de referência, aquele responsável não teria tido em nenhum momento conhecimento de 
que os mesmos possam ser objeto de fraudes em sua origem. 

695. Apresenta também trecho de depoimento, em termo de colaboração, do Sr. Pedro José 
Barusco Filho, afirmando que não havia intervenção destinada a excluir ou incluir licitantes visando 
a favorecer empresas integrantes de cartel. 

696. Segundo o defendente, os depoimentos considerados pela unidade técnica, embora tratem 
de supostos pagamentos de vantagens indevidas em seu favor, em momento algum afirmam que esses 

pagamentos teriam relação com algum favorecimento de sua parte às empresas que integrariam o 
cartel. 
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697. Conclui que a sua citação teria caráter genérico devido à falta de lastro probatório: 

Com base nesses depoimentos, portanto, não é possível dizer que haveria indícios de que o 
Requerente teria agido de forma omissa para favorecer a atuação daquele cartel nas licitações em 
tela, eis que, quando tratam, especificamente, dos certames, exaltam a inexistência de interferência 
em favor das empresas. 

Não é por outro motivo, aliás, que não foi sequer especificado em relação a qual(is) de suas 
atribuições o Requerente teria se omitido. Em que momento(s), exatamente, dos certames, deveria 
ter agido de modo diverso do que agiu? Que atitudes deveria ter adotado nesse(s) momento(s) 
específico(s)? De que forma a conduta por ele adotada teia contribuído para o alegado 
sobrepreço? 

(peça 197, p. 5 – grifos originais) 

698. Segundo o responsável, as estimativas de preços são elaboradas por setor e profissionais 

especializados da Petrobras. No caso em tela, a complexidade das estimativas de preços relacionadas 
aos contratos foi reconhecida e destacada pelo próprio Voto condutor do Acórdão 2.109/2016-TCU-

Plenário como elemento que impediria que se falasse em falha ou erro grosseiro dos profissionais 
responsáveis pela sua elaboração. 

699. Argumenta que, dada a complexidade envolvida na elaboração da estimativa, entendeu-se 

pela impossibilidade de responsabilizar os profissionais especializados que estavam a cargo dessa 
atividade. Assim, entende ser evidente que também não é possível fazê-lo em relação ao responsável, 

de quem, na qualidade de Diretor de Serviços à época, não se poderia esperar que analisasse em 
minúcias a complexa estimativa feita pelo setor competente. 

700. Sobre a responsabilização de diretores, registra: 

Como uma singela leitura das normas que disciplinam a responsabilidade dos administradores 
demonstra (Lei das S/A, arts. 153 e 158), em regra, o Diretor de uma companhia não é 
pessoalmente responsável pelos danos que causar a terceiros, à sociedade ou aos acionista s em 
decorrência de ato regular de gestão. Apenas responderá, civilmente, pelos danos que causar em 
duas situações distintas. Se os atos tidos como danosos forem praticados no âmbito de suas 
funções como Diretor, o administrador apenas poderá ser responsab ilizado se tiver agido com 
culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto. Por sua vez, o Diretor também poderá vir a 
ser excepcionalmente chamado a responder por atos de outros administradores, em situações de 
conivência ou de negligência na descoberta de atos tidos por ilícitos ou, quando, deles tendo 
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Deve-se, assim, interpretar com 
temperamentos a imputação de responsabilidade de um Diretor.  

(peça 197, p. 7) 

701. Afirma que um dos princípios que informam a disciplina dos administradores das 

sociedades de economia mista é justamente o que impediria a sua responsabilização devido a uma 
decisão que, em um exame posterior, não pareça a melhor. De forma similar, anota que o standard 
aplicável para a avaliação da conduta dos administradores de uma sociedade é o da business 

judgement rule, por meio do qual se reconhece que a atuação desse agentes se dá no âmbito de um 
ambiente de negócios, cercado de riscos, lastreado em meras previsões futuras e sob o passo dinâmico 

da vida empresarial, sendo, portanto, legítimo reconhecer uma margem de discricionariedade na 
tomada de suas decisões sociais. 

702. Afirma que esse entendimento já teria sido adotado pelo TCU, conforme o voto condutor 

do Acórdão 2.575/2014-TCU-Plenário, do qual cita trecho. 

703. O responsável alega que na instrução que embasou o Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, 

não há qualquer indicação específica da suposta conduta irregular que este teria adotado visando a 
interferir nos certames para permitir a atuação de cartel de empresas. Não haveria indicação de 
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qualquer norma que deveria ter sido observada nessas licitações e que, por alguma ação ou omissão 

específica do responsável, no exercício de suas atribuições, tenha sido ignorada. 

704. Alega também que o próprio Acórdão reconhece a atuação dos setores especializados da 

Companhia, em cujas informações o responsável teria se embasado para aprovar as contratações em 
tela. 

705. Por fim, requer o acolhimento de suas alegações de defesa, com o consequente 

afastamento das irregularidades apontadas, bem como de sua responsabilização pelo sobrepreço 
apurado. 

IV.2.  Análise das alegações de defesa 

706. Para bem analisar as alegações de defesa do responsável, convém conferir as imputações 
realizadas ao responsável por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

707. O Acórdão determina a citação do Sr. Renato de Souza Duque, na condição de Diretor de 
Serviços, por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação 

delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das 
empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a 
divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o que resultou na 

formalização de contratos com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto 
no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e 

no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

708. A alegação do responsável de que não houve indicação de sua atuação específica não é 
acolhida, pois os subitens 9.5.2 e 9.6.2 especificam sua conduta e deixam claro quais as 

irregularidades atribuídas a ele. Além disso, há exame de sua conduta na instrução da unidade 
técnica (peça 88, p. 16-18) – também transcrita no Relatório do Acórdão (peça 99, p. 17-19) –, além 

de o Voto condutor do Acórdão apontar que já houve condenação do responsável na esfera Penal: 

Por isso, os Srs. Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, 
César Ramos Rocha, dentre outros delitos, foram condenados pelo juiz titular da 13ª Vara Federal 
Criminal de Curitiba, no Processo 5036528-23.2015.4.04.700, pelo crime de corrupção ativa (art. 
333 do Código Penal), envolvendo o pagamento de valores indevidos aos Srs. Paulo Roberto 
Costa, Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho. O magistrado concluiu que há provas 
robustas de que a Odebrecht obteve os contratos para a construção da UHDT e da UDA mediante 
crimes de cartel e de frustração da concorrência por ajuste prévio das licitações , “condutas 
passíveis de enquadramento nos crimes do art. 4º, inciso I, da Lei 8.137/1990 e do art. 90 da Lei nº 
8.666/1993” (peça 67, fls. 107/108). 

(trecho do Voto condutor do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário – grifos adicionados) 

709. Acerca das alegações de que os depoimentos e investigações apontariam para a 
inexistência de ação ou omissão por parte do responsável e de que os depoimentos prestados no 
âmbito da Operação Lava Jato não poderiam ser considerados evidências de sua conduta não 

condizem com o apurado nos autos. 

710. No âmbito da ação penal 503652823.2015.4.04.7000/PR, o Sr. Renato de Souza Duque 

foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Convém aqui transcrever trecho da 
sentença condenatória naquele processo, a fim de melhor esclarecer a participação do responsável 
nas irregularidades a si atribuídas: 

991. Há prova categórica contra Renato de Souza Duque.  

992. No processo 500436757.2015.4.04.7000, a pedido do Ministério Público Federal, decretei, 
em 13/02/2015 (evento 3), a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de ativos mantidos em contas 
secretas titularizadas por Renato de Souza Duque e mantidas em instituições financ eiras no 
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Principado de Mônaco. 

993. Sobreveio resposta das autoridades daquele país.  

994. Renato de Souza Duque teria aberto duas contas secretas no Principado de Mônaco, uma em 
nome da offshore Milzart Overseas, constituída no Panamá, outra em nome da of fshore Pamore 
Assets, constituída também no Panamá. Ambas contas no Banco Julius Baer, no Principado de 
Monaco. 

995. A documentação relativa às contas encontra-se nos eventos 21 e 37 do processo conexo 
500436757.2015.404.7000, com tradução das principais peças no evento 59 do mesmo processo. 

996. O MPF ainda produziu no evento 39 daquele processo relatório acerca da movimentação 
bancária das contas. 

997. Não há nenhuma dúvida acerca da titularidade das contas. Renato de Souza Duque consta no 
cadastro delas como o beneficiário final das contas (evento 37, out5, p. 1, out6, p.1, do processo 
conexo 500436757.2015.404.7000), cópia de seus documentos pessoais, como o passaporte, 
instruem os cadastros das contas (evento 37, out5, p. 3, e out7, p.3, do processo conexo 
500436757.2015.404.7000). O cadastro da conta Milzart é assinado por procurador. Da conta 
Pamore, é assinado pelo próprio acusado Renato Duque (v.g. evento 37, out6, p.1 e 7, out7, p.2, do 
processo conexo 500436757.2015.404.7000). 

998. A própria instituição financeira ainda confirma que Renato de Souza Duque é o beneficiário 
final das duas contas (evento 37, out24, p.13, do processo conexo 500436757.2015.404.7000).  

999. As autoridades do Principado de Monaco bloquearam, em cooperação jurídica internacional, 
os saldos das contas offshore controladas por Renato de Souza Duque mantidas no Banco Julius 
Baer (evento 37, out 24, p.12, do processo conexo 500436757.2015.404.7000):  

 conta em nome da off shore Milzart Overseas Holdings Inc, com saldo de 10.274.194,02 euros; 

 conta em nome de Pamore Assets Inc, com saldo de 10.294.460,10 euros.  

1.000. O total de 20.568.654,12 euros, que atingem aproximadamente noventa milhões de reais 
atualmente, pertencem a Renato de Souza Duque. 

1.001. Resumo das principais transações das contas constantes na própria informação das 
autoridades do Principado de Mônaco (evento 37, out2, do processo conexo 
500436757.2015.404.7000), revela que as contas Milzart e Pamore receberam diversas 
transferências milionárias desde 19/10/2009 (primeiro crédito de dois milhões de dólares nesta 
data) até 25/09/2014. 

1.002. As contas, portanto, receberam valores milionários enquanto Renato Duque era Diretor de 
Serviços e Engenharia da Petrobrás. 

1.003. Além do montante bloqueado ser incompatível com os rendimentos declarados por Renato 
de Souza Duque, na presente ação penal provadas, como detalhado no tópico II6, seis transações a 
crédito, entre 11/2009 a 06/2010, na conta em nome da offshore Milzart Overseas provenientes 
contas controladas pelo Grupo Odebrecht, em um montante total de USD 2.710.375,00. 

1.004. Há prova material da manutenção de fortuna no exterior não declarada e incompatível com 
os rendimentos lícitos e especificamente de pagamentos de pelo menos USD 2.710.375,00 
recebidos do Grupo Odebrecht enquanto ele exercia o cargo de Diretor de Engenharia e Serviços 
da Petrobrás. 

1.005. Isso já seria suficiente para a condenação, mas agreguem-se os depoimentos dos criminosos 
colaboradores Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro José Barusco Filho, Ricardo Ribeiro 
Pessoa, Dalton dos Santos Avanci, Augusto Ribeiro de Mendonça e Julio Gerin de Almeida 
Camargo nos quais se afirma que ele era beneficiário do esquema de propinas na Petrobrás.  

(peça 67, p. 203-204 - grifos acrescentados) 

711. Naquela sentença, o Juízo declarou que o pagamento da vantagem indevida comprou a 
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lealdade do Sr. Renato de Souza Duque, o qual deixou de tomar qualquer providência contra o cartel 

e as fraudes à licitação (peça 67, p. 220). 

712. Já no âmbito da ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, o Sr. Renato de Souza Duque 

foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A 
sentença condenatória (peça 236, p. 130) informa que as provas judiciais revelam a existência de um 
quadro de naturalização da corrupção, no qual o pagamento de propinas, calculadas em percentuais 

sobre o valor dos contratos da Petrobrás, havia se tornado regra. 

713. A mesma sentença, em seu item 503 (peça 236, p. 135), informa que o Sr. Pedro Barusco, 

como ainda declarou que repassava quinzenalmente a parte do Sr. Renato Duque em espécie, e que o 
Sr. Renato Duque teria aberto conta na Suíça em nome da off-shore Drenos para o recebimento de 
propinas. 

714. O item 523 daquela sentença (peça 236, p. 139) informa que embora os atos atinentes à 
abertura e à movimentação das contas no Principado de Mônaco não constituam o objeto específico 

daquela ação penal, a existência de duas contas secretas mantidas em nome de off-shore no 
Principado de Mônaco por Renato Duque, sem declaração às autoridades brasileiras, e com saldos de 
20.568.654,12 de Euros, que atingem aproximadamente noventa milhões de reais à época, 

absolutamente incompatíveis com seus rendimentos declarados, constitui prova de corroboração 
robusta das declarações dos colaboradores acerca do envolvimento do Sr. Renato de Souza Duque no 

esquema criminoso da Petrobrás e no recebimento, sistemático, por ele de propinas em contratos 
celebrados com a referida empresa estatal, inclusive naqueles que constituem o objeto específico 
daquela ação penal. 

715. Cumpre registrar que o Acórdão 1.625/2018-TCU-Plenário, em 18/07/2018, considerou 
graves as condutas praticadas pelo Sr. Renato de Souza Duque, aplicando-lhe a multa prevista no art. 

58, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como inabilitando-o ao exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por um período de 8 (oito) anos, 
conforme art. 60 da Lei 8.443/1992. 

716. Ademais, em 12/09/2018, o TRF4 manteve a condenação do Sr. Renato de Souza Duque no 
processo 503652823.2015.4.04.7000/PR – diminuindo a pena de 20 anos, três meses e dez dias para 

16 anos e sete meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro (contratos 
obtidos pelo Grupo Odebrecht na Repar, Rnest e Comperj, além do contrato da Braskem com a 
estatal). 

717. Manteve, também, na mesma data, a condenação no processo 5036518-
76.2015.4.04.7000/TRF, aumentando a pena de dez anos para 28 anos, cinco meses e dez dias de 

reclusão pela prática de crimes de corrupção passiva. Já este processo trata de contratos firmados 
entre a estatal e a Construtora Andrade Gutierrez S.A. Segundo notícia veiculada no portal eletrônico 
do TRF4 (13/09/2018, acessado em 17/09/2018): 

(...) a pena foi majorada, pois os magistrados entenderam aplicável o critério da elevada 
culpabilidade do réu e também reconheceram o concurso material entre dois dos cinco  delitos de 
corrupção passiva praticados por ele. A causa de aumento de pena do artigo 327, parágrafo 2º, do 
Código Penal também foi empregada, pois o autor dos crimes de corrupção ocupava função de 
direção em empresa pública. (grifos nossos) 

(https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13922, 
acessado em 19/9/2018) 

718. Ainda, segundo o relator do processo naquela corte, Exmo. desembargador federal João 
Pedro Gebran Neto, os depoimentos dos colaboradores são firmes e coerentes, além de terem sido 

respaldados pela comprovação dos pagamentos realizados pela Andrade Gutierrez. 

719. Nesse contexto, as alegações do responsável acerca da complexidade dos cálculos e 
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estimativas não são acolhidas, pois conforme apontado acima, não se trata de apontar a 

responsabilidade de um diretor por atos de seus subordinados, ou pela atuação de setores 
especializados. Conforme o amplo conjunto probatório dos autos, incluindo sentenças condenatórias 

em ações criminais, evidenciou-se a prática reiterada de recebimento de vantagens indevidas, 
calculadas em percentuais sobre o valor dos contratos da Petrobras, com a manutenção de contas 
bancárias off-shore para a operacionalização desses pagamentos. 

720. Esses pagamentos foram feitos ao Sr. Renato de Souza Duque para que este praticasse 
atos de gestão ou se omitisse no seu poder-dever de agir para impedir a ação fraudulenta nos 

processos licitatórios da Petrobras, em favor das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento 
das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e 
a prática de preços excessivos, o que resultou na formalização dos Contratos 0800.0053456.09.2 

(UDA-Rnest) e 0800.0055148.09-2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento. 

721. Considerando as sentenças judiciais, conclui-se que os processos licitatórios dentro da 

Petrobras não são idôneos como afirma o responsável. Ademais, em nenhum momento a 
responsabilização do Sr. Renato de Souza Duque mencionou que o então diretor agiria diretamente na 
elaboração dos orçamentos estimativos dos empreendimentos. Assim, eventual complexidade nesses 

elementos não caracteriza ou deixa de caracterizar a sua responsabilidade. 

722. Acerca da responsabilização de diretores, entende-se que, a partir do momento em que 

fica caracterizado o recebimento de vantagens indevidas – como evidenciado nas sentenças 
mencionadas – e conhecimento da atuação do cartel, aparece a figura do dolo, o que é suficiente para 
sua responsabilização solidária pelos danos causados pelas empresas que obtiveram contratos por 

meio de fraude. 

723. Diante do exposto, as alegações de defesa do responsável Renato de Souza Duque não são 

acolhidas. Nessa toada, além do débito, como se trata de pessoa física que não tem acordo de 
colaboração, também será proposto que seja aplicada a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, bem 
como, com fulcro no art. 60 da mesma Lei, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período máximo de oito anos, em 
virtude de gravidade e materialidade do caso em apreço. 

V.  Responsável Sr. Paulo Roberto Costa 

724. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, o Sr. Paulo Roberto Costa (CPF 
302.612.879-15) foi citado, na condição de Diretor de Abastecimento da Petrobras, por praticar atos 

de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações 
da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, 

permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de 
informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o que resultou na formalização 
do Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest) e do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com 

sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009) e no item 1.2 do Decreto 

2.745/1998. 

725. O responsável tomou ciência do ofício que lhe foi remetido (peça 118), conforme 
documento constante da peça 149, tendo apresentado suas alegações de defesa (peça 185). 

V.1.  Resumo das alegações de defesa à peça 185 

726. O responsável Paulo Roberto Costa, por meio de sua manifestação acostada à peça 185 

dos presentes autos, apresenta alegações de defesa às condutas a si imputadas por meio do Acórdão 
2.109/2016-TCU-Plenário. 

727. Inicialmente, apresenta sua qualificação e faz breve introdução acerca da matéria e da 
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processualística do caso (peça 185, p. 1-3). Em seguida, apresenta sua defesa. 

728. O responsável informa que assumiu a Diretoria de abastecimento da Petrobras em maio 
de 2004, aposentando-se, voluntariamente, em abril de 2012, tendo sido sua função exercer a gestão 

dos negócios da Companhia, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas 
pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 32 do Estatuto da Petrobras e pelo art. 143 da Lei 
6.404/1976. 

729. Alega que não viabilizava a atuação do cartel, pois as licitações eram feitas pela Diretoria 
de Serviços para as Diretorias de Exploração e Produção, Diretoria de Abastecimento, Diretoria de 

Gás e Energia e Diretoria Internacional. 

730. Aduz que, nos processos licitatórios, uma comissão de licitação criada pela Diretoria de 
Serviços seria responsável por todo o processo. Ainda, conforme as alegações, as empresas 

convidadas eram escolhidas no cadastro da Petrobras de acordo com o porte da obra e sua 
complexidade, e a comissão era a responsável por estas contratações. 

731. Acrescenta que “nunca usou sua posição hierárquica para direcionar nenhum contrato” 
(peça 185, p. 4), pois quem cuidava das licitações seria a Comissão de Licitação. Ademais, informa 
que, a fim de quebrar o cartel, teria exigido a inclusão de outras empresas menores no certame da 

licitação. 

732. Informa que entrou na Diretoria de Abastecimento em maio de 2004, sendo que essa 

Diretoria só passou a ter grandes projetos no final de 2006 e início de 2007, época em que passou a 
ter conhecimento sobre o cartel (peça 185, p. 4). O sistema de cartel teria começado entre os anos de 
2003 a 2004, através da Diretoria de Serviços. Acrescenta: 

Quanto ao projeto básico suficientemente maduro dito pelo TCU, assim não pode se dizer, pois 
este é um erro de conceito de engenharia; o que poderia ser feito era fazer o projeto de 
detalhamento antes de licitar, mas não era a definição que a Petrobras utilizava. Com o projeto de 
detalhamento pronto as incertezas são reduzidas a quase zero, porém o prazo é maior para iniciar 
o processo licitatório. 

(peça 185, p. 4) 

733. O defendente alega que nunca teria participado de nenhuma reunião do cartel nem 
compartilhado informações sigilosas, pois quem teria conhecimento do processo licitatório era a 

comissão de licitação. 

734. Ademais, anota que a não inclusão de novas empresas após cancelamento de processo por 

preço excessivo era uma atribuição total da comissão de licitação, ligada à Diretoria de Serviços, que 
tinha autonomia para tanto, enquanto que ele era diretor da Diretoria de Abastecimento. 

735. O responsável traz aos autos as denúncias proferidas na 13ª Vara Federal Criminal de 

Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, as respectivas sentenças e as ações civis públicas por ato 
de improbidade administrativa em trâmite na Justiça Federal de Curitiba. 

736. Aduz que, muito embora os atos girem em torno da Rnest e os contratos dela decorrentes, 
não são juntados contratos ou qualquer termo semelhante bem como não haveria provas de que Paulo 
Roberto Costa esteja implicado nos seguintes itens discriminados no Relatório que fundamentou o 

Acórdão: (i) aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo 
refinarias, dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra; (ii) aprovação de comissões 

de licitações com funcionários inexperientes; (iii) compartilhamento de informações sigilosas ou 
restritas com as empresas integrantes do cartel; (iv) inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas 
dos certames, direcionando-os em favor das empreiteiras ou consórcio de empreiteiras selecionado 

pelo “CLUBE”; (v) inobservância de normas internas de controle e avaliação das obras executadas 
pelas empreiteiras cartelizadas; e (vi) contratações diretas de forma injustificada. 
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737. Acerca de suas atribuições, o responsável alega que a função do Diretor de Abastecimento 

era dirigir as áreas de Abastecimento da Companhia, que compreendia as áreas de marketing e 
comercialização, refino, logística, corporativa, petroquímica e novos empreendimentos. Cada área 

possuía um Gerente Executivo e toda uma equipe ligada à gerência. 

738. Segundo ele, os estudos técnicos e propostas de negócios, pautas do Conselho de 
Administração eram enviadas quase sempre das Diretorias Executivas, com o respaldo das áreas 

técnicas, nos termos do art. 34, parágrafo único do Estatuto da Petrobras. 

739. Aduz que a responsabilidade pelo segundo maior orçamento da companhia era do Diretor 

de Abastecimento, o primeiro é o da área de exploração e produção; já a definição da comissão de 
licitação era de reponsabilidade da Diretoria de Serviços. 

740. Informa que a Petrobrás funciona com uma Diretoria Colegiada, ou seja, quando os 

assuntos são levados a esta Diretoria, qualquer que seja o assunto, a aprovação ou não é decisão de 
todos; todos são responsáveis por todas as áreas. Segundo as alegações, nenhum Diretor teria 

autonomia para contratar acima do limite de competência, que diz ser mínimo, para as grandes obras, 
bem como os aditivos. Anota que assuntos dessa envergadura seriam de responsabilidade do 
Presidente e de todos os Diretores, de acordo com o Estatuto da Companhia. 

741. Informa também que os Diretores da Petrobrás não são membros do Conselho de 
Administração e apenas participam quando convidados, com a mera função de esclarecer as dúvidas 

dos Conselheiros. 

742. Alega que a Companhia está submetida à Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas, a 
qual dispõe sobre as sociedades por ações, inclusive de capital aberto. 

743. O Sr. Paulo Roberto Costa passa a tecer considerações sobre sua relação com a 
Operação Lava Jato. Explica que a operação começou investigando uma rede de doleiros que 

atuavam em vários estados brasileiros e descobriu a existência de esquema de corrupção na 
Petrobras, envolvendo políticos de diferentes partidos e as maiores empreiteiras do país. 

744. Informa que: (i) foi preso em março de 2014, por destruição de provas; (ii) solto em maio 

de 2014; (iii) preso novamente em junho de 2014, permanecendo até 7/10/2014, por ocultamento de 
contas no exterior e risco de fuga; e (iv) desde então cumpre prisão domiciliar após celebrar, junto ao 

Ministério Público Federal do Paraná um acordo de Colaboração Premiada no âmbito da ação penal 
5026212-82.2014.404.7000, o qual, segundo informa, teria abrangência na esfera criminal, cível e 
administrativa. 

745. Registra que a colaboração é um instituto presente no direito penal brasileiro, cujo 
objetivo é auxiliar o Estado na persecução criminal, por meio de benesses concedidas ao agente que, 

com sua delação relativamente a um ou mais participantes, viabiliza a aplicação da justiça criminal 
por parte do Estado. Conforme sua manifestação, a aplicação do instituto ocorre em relação a 
qualquer crime, mas é aplicável, sobretudo, aos ilícitos praticados por organizações criminosas, que 

hoje em dia possuem sofisticação e preparo tecnológico para o cometimento de delitos mais 
sofisticados. 

746. Aduz que, no ordenamento jurídico pátrio, além dos arts. 4° a 13 da Lei 12.850/2013, há 
uma série de diplomas legais que cuidam, mesmo que de forma sutil, do instituto, como o art. 159, 
§ 4° e art. 288, parágrafo único, do Código Penal; Art. 6° da Lei 9.034/2005 (Lei do Crime 

Organizado); Art. 25, § 2° da Lei 7.492/1986 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional); 
Art. 1°, § 5°, da Lei 9.613/1988 (Lei dos Crimes de Lavagem de Capitais); Art. 16, parágrafo único, 

da Lei 8.137/1990 (Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária); Art. 14 da Lei 9.807/1999 (Lei de 
proteção a vítimas e testemunhas); Art. 41 da Lei 1.343/2006 (Nova Lei de Drogas); e Art. 86 da Lei 
12.529/2011 (Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência). 
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747. Informa que o acordo ao qual se refere é fundamentado no artigo 19, I, da Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 13 a 15 da Lei 9.807/1999, no artigo 1°, § 5°, da Lei 9.613/1998, no art. 
26 da Convenção de Palermo, no artigo 37 da Convenção de Mérida, nos artigos 4° a 8° da Lei 

12.850/2013, bem como nos Princípios Gerais do Direito. 

748. Segundo o responsável, a obrigação de dizer a verdade e contribuir com os fatos está 
amparada nas seguintes cláusulas de seu acordo de colaboração: (i) 14, na qual se obriga a 

esclarecer cada um dos esquemas criminosos, apontados nos diversos anexos do termo de acordo, 
fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem como indicando 

provas potencialmente alcançáveis; (ii) 15, em que se obriga a falar a verdade incondicionalmente e 
sob compromisso em todas as investigações, inclusive nos inquéritos policiais, inquéritos civis e ações 
civis e processos administrativo disciplinar e tributários; (iii) 17, em que garante ao colaborador o 

direito constitucional ao silêncio e da garantia contra autoincriminação, bem como a renúncia, nos 
termos do art. 4°, § 14, da Lei 12.850/2013, nos depoimentos que prestar, ao exercício do direito ao 

silêncio, estando sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade; e (iv) 19, na qual o colaborador se 
compromete a preservar o sigilo sobre o acordo de colaboração premiada. 

749. Alega que a homologação do acordo, no Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Teori 

Zavascki, foi feita com ressalva quanto à cláusula 12, segunda parte da cláusula 15, “g”, e da 
cláusula 17, exclusivamente no que possa ser interpretado como renúncia, da parte do acordante, ao 

pleno exercício, no futuro, do Direito Fundamental de Acesso à Justiça, assegurado pelo artigo 5°, 
XXXV, da Constituição Federal, de 1988. 

750. Ainda sobre o acordo de colaboração premiada, informa que são exigidos quatro 

requisitos: colaboração espontânea, efetividade das informações, relevância das declarações e 
personalidade do colaborador. Passa então a discorrer sobre cada um deles em suas alegações de 

defesa (peça 185, p. 10-13). 

751. Sobre os requisitos, destaca alguns pontos como: (i) “relevância das declarações do 
colaborador, das quais seu ineditismo resultou na revelação da existência da organização criminosa” 

(peça 185, p. 10); (ii) nexo de causalidade do acordo com os resultados produzidos na investigação 
criminal; e (iii) o Sr. Paulo Roberto Costa teria sido precursor dos acordos de colaboração premiada 

na Operação Lava Jato. 

752. Por fim, o responsável resume suas alegações de defesa, indicando que não teria tomado e 
nem poderia ter tomado qualquer decisão que pudesse ensejar prejuízo para a Petrobras, pois as 

referidas decisões são privativas da Diretoria de Serviços e de seu Diretor Executivo de Engenharia; 
bem como não teria participado de reuniões e não teria aprovado, tecnicamente, como Diretor da 

Diretoria de Abastecimento, a assinatura de contrato com envolvendo serviços com a Rnest. 

753. O defendente requer que seja julgada improcedente a presente Tomada de Contas 
Especial, ao menos em relação a este, por ausência de responsabilidade pelas possíveis ilegalidades 

na condução do processo de contratação e serviços da Rnest. 

754. Por fim, requer que todos os seus dados pessoais sejam mantidos em sigilo, conforme o 

art. 5°, XII, da CF/88 e a legislação em vigor. 

V.2.  Análise das alegações de defesa 

755. Para bem analisar as alegações de defesa do responsável, convém conferir as imputações 

realizadas ao responsável por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

756. O Acórdão determina a citação do responsável Paulo Roberto Costa, na condição de 

Diretor de Abastecimento, por praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para 
impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem 
indevida, em favor das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com 
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restrição à competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços 

excessivos, o que resultou na formalização de contrato com sobrepreço e consequente 
superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e 

§§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

757. Verifica-se no Relatório (peça 99) que fundamentou o Acórdão que, conforme ressaltado 
pelo MPF na Ação de Improbidade Administrativa 5006628-92.2015.4.04.7000/PR (peça 44, p. 29; e 

peça 45, p. 28), o responsável Paulo Roberto Costa adotava providências necessárias, por si próprio 
ou influenciando os seus subordinados, para promover as fraudes e restrições à competitividade por 

meio: 

a) da aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, 
sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra; 

b)  da aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes; 

c)  do compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas 

integrantes do Cartel; 

d)  da inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-
os em favor das empreiteiras ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo 

"CLUBE"; 

e)  da inobservância de normas internas de controle e avaliação das obras 

executadas pelas empreiteiras cartelizadas; 

f)   da sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria ser 
feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo; 

g)   de contratações diretas de forma injustificada; 

h)   da alteração de percentuais da fórmula de reajuste de preços por 

sugestão de empresas licitantes; 

i)   da não-inclusão de novos concorrentes após o cancelamento de um 
procedimento licitatório por preços excessivos; 

j) da omissão no sentido de evitar a atuação do cartel nas licitações para implantação 
da Rnest. 

758. Para fins de referência, também vale registrar que a conduta do responsável foi 
examinada na instrução anterior (peça 88, p. 15-16) e também transcrito no Relatório (peça 99, p. 16-
17) que fundamentou o Acórdão, concluindo pela responsabilização do Sr. Paulo Roberto Costa. 

759. Inicialmente, o responsável alega que não viabilizava a atuação do cartel, pois: (i) as 
licitações seriam de responsabilidade da Diretoria de Serviços; (ii) não teria utilizado seu cargo para 

direcionar contratos; (iii) o cartel teria se iniciado entre os anos de 2003 e 2004, enquanto que os 
grandes projetos de sua Diretoria se iniciaram entre os anos de 2006 e 2007; e (iv) não teria 
participado das reuniões do cartel. Entretanto, não se acolhem essas alegações. 

760. O presente processo se refere a uma tomada de contas especial para fins de quantificação 
e responsabilização de dano ao erário por má aplicação de recursos públicos federais. No caso 

concreto, uma das causas do dano é o fato de o processo licitatório ter sido objeto de fraude devido à 
atuação de cartel. Nesse sentido há evidências nas denúncias do Ministério Público Federal (peças 44 
e 45), fundamentadas também nos termos de colaboração do Sr. Paulo Roberto Costa: 

Todas as empresas cartelizadas participantes do “CLUBE” mantinham com PAULO ROBERTO 
COSTA, e com outros funcionários da Estatal, como RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, um 
compromisso previamente estabelecido com promessas mútuas que foram reiteradas e confirmadas 
ao longo do tempo, de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que 
variavam entre 1% e 5% do valor integral de todos os contratos por elas celebrados com a 
PETROBRAS, podendo inclusive ser superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais.  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

133 
 

Operadores do esquema, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF e BERNANDO FREIBURGHAUS, 
tinham pleno conhecimento do ajuste e contribuíam ativamente para que ele funcionasse.  

Como contrapartida, PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e os 
demais empregados da PETROBRAS envolvidos assumiam o compromisso de se manterem 
coniventes quanto à existência e efetivo funcionamento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal, 
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente 
informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.  

(peça 44, p. 12-13) 

761. Ainda, há menção específica de pagamentos aos responsáveis Paulo Roberto Costa, 

Renato Duque e Pedro Barusco referente aos contratos em exame: 

Como resultado do funcionamento do cartel e da sistemática de pagamento de propina em favor de 
PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e outros empregados da 
PETROBRAS, as empresas do Grupo Odebrecht, individualmente ou por intermédio de consórcios, 
foram favorecidas ao vencerem as licitações referentes às obras para (i) a execução das obras de 
“ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de instáveis da Carteira de Coque” da Refinaria 
Getúlio Vargas – REPAR, localizada no município de Araucária/PR; (ii) implantação de UHDT e 
UGHs no âmbito da Refinaria de Abreu e Lima – RNEST, no Estado de Pernambuco; (iii) 
implementação das UDAs no âmbito da Refinaria de Abreu e Lima – RNEST, no Estado de 
Pernambuco; (iv) serviços de terraplanagem para a Refinaria de Abreu e Lima – RNEST; (...) 

(peça 44, p. 31 – grifos adicionados) 

762. Assim, ao menos por omissão, o Sr. Paulo Roberto Costa viabilizou a fraude ao processo 
licitatório e, consequentemente, contribuiu para o dano aos cofres da Petrobras. Ainda, reforça o 

entendimento o fato de que o Diretor assumiu, inclusive em sua defesa, conhecer a atuação do cartel. 

763. Sobre as alegações de projetos insuficientes no momento da licitação, observa-se que a 
causa para a citação do Sr. Paulo Roberto Costa não está na falta de detalhamento, mas sim na sua 

participação na fraude à licitação. 

764. O responsável não apresentou elementos que refutassem as evidências constantes nos 

autos sobre a sua responsabilização. Em que pese o responsável não ser o diretamente relacionado, 
na linha sucessória, aos atos de contratação, ele influenciou a referida contratação, participando do 
conluio que permitiu a atuação do cartel e a contratação com sobrepreço e, ainda, se beneficiou 

disso. 

765. Não obstante, mencionar que a ciência da existência do cartel, e o recebimento de propina 

desses contratos, fez com que sua omissão em seu dever de evitar esses acontecimentos promovesse o 
dano, o que o torna responsável. 

766. Recentemente, em 12/09/2018, a 8ª Turma do TRF4 manteve de ofício a condenação do Sr. 

Paulo Roberto Costa por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo 5036528-
23.2015.404.7000/TRF, haja vista que o mesmo não havia recorrido da decisão do TJ/PR, diminuindo 

a pena de 20 anos, três meses e dez dias para 15 anos e dez meses de reclusão. Tal condenação está 
relacionada aos contratos obtidos pelo Grupo Odebrecht na Repar, Rnest e Comperj, além de no 
contrato da Braskem com a estatal. 

767. Frise-se que as informações trazidas pelo responsável, acerca de sua colaboração no 
âmbito da Operação Lava Jato, foram tratadas em competente ação penal, não havendo embasamento 

legal para afastar sua responsabilidade de ressarcimento nos presentes autos por conta de sua 
cooperação na esfera criminal, conforme já analisado nas considerações preliminares desta 
instrução. 

768. Nessa esteira, a proposta de encaminhamento abarcará que o Sr. Paulo Roberto Costa 
seja condenado em débito, para fins de ressarcimento, não sendo aplicada a ele a multa do art. 57 da 
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Lei 8.443/1992 ou a inabilitação para cargos em comissão ou função de confiança, de forma que não 

fique em situação mais desfavorável do que se não tivesse colaborado com a Administração. 

VI.  Responsável Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

769. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, o Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
(CPF 042.750.395-72) foi citado, na condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos 
deveres dos administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, sendo 

conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros administradores ou 
se, deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; por falhar no seu dever de 

diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle deficientes dos atos 
praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU; por falhar no 
seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrador ao tomar 

conhecimento dos indícios  de irregularidade apontados pelas auditorias do TCU, o que resultou na 
formalização do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e do Contrato 0800.0055148.09.2 

(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 
da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), nos arts. 
153 e 158, da Lei 6.404/1976, e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

770. O responsável tomou ciência do ofício que lhe foi remetido (peça 129), conforme 
documento constante da peça 162, tendo apresentado suas alegações de defesa (peça 195). 

VI.1.  Resumo das alegações de defesa à peça 195 

771. O responsável José Sérgio Gabrielli de Azevedo, por meio de sua manifestação acostada à 
peça 195 dos presentes autos, apresenta suas alegações de defesa às condutas a si imputadas por 

meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

772. Alega que o Relatório do Acórdão não menciona seu nome ou qualquer irregularidade a si 

atribuída, tendo sua responsabilidade sido apontada apenas no Voto condutor do referido Acórdão, 
no qual, a partir do § 92, o Relator passa a construir a tese de que o jurisdicionado seria responsável 
solidário, em razão da incidência concomitante dos pressupostos constitucionais da responsabilização 

subjetiva: ato ilício, conduta e nexo de causalidade. 

773. Ressalta que o Relator reconhece o business judgement rule, bem como a exclusão de 

responsabilidade quando o administrador age de boa-fé, mas, ainda assim, conclui pela 
responsabilização com fundamento no art. 158 da Lei das Sociedades Anônimas. Reitera que a 
doutrina citada no Voto (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. comentada, São Paulo/Quartier Latin, 2011, 

v. II, p. 416-417) seria contrária à proposta de sua responsabilização, no sentido de que teria a 
finalidade de encorajar os administradores “a correr riscos inerentes à gestão empresarial e não 

podem ficar permanentemente sujeitos a terem suas decisões revistas” (apud peça 195, p. 2). Sustenta 
sua argumentação: 

A lealdade de Vossa Excelência quanto à fundamentação é digna  de nota, pois pontua a 
inexistência de fato atribuído pela Instrução Técnica ao jurisdicionado, seja na proposta de 
encaminhamento inicial (§ 197), seja em toda a descrição das condutas dos condenados “com 
individualização das respectivas responsabilidades” (§ 61 a § 178). Apesar da inexistência de 
fatos desfavoráveis, o encaminhamento do voto é no sentido de aplicar a exceção à regra que 
deveria preservar o administrador medianamente diligente. 

Portanto, sob qualquer ângulo, salvo melhor juízo, o Voto é inconsistente com as premissas do 
Relatório, o que levou Vossa Excelência a redigir manifestação marcada por conjunções 
adversativas. Por exemplo, ao assim se manifestar: “Ocorre que o Sr. José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo sempre esteve ciente das gravíssimas irregularidades em curso no empreendimento, tendo 
negligenciado e se omitido de tomar as medidas cabíveis diante dos diversos apontamentos do 
TCU.” (§ 97) 
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(peça 195, p. 2-3) 

774. O defendente questiona a possibilidade de, “sem defesa prévia, uma condenação solidária 

preliminar por omissão” (peça 195, p. 3). Ressalta que os fatos apurados remontam a processos desde 
2008, os quais culminaram no presente processo de tomada de contas especial por meio do Acórdão 
2.960/2015-TCU-Plenário. Alega que, no entanto, não havia indicativo de condenação do Sr. José 

Sérgio Gabrielli de Azevedo. 

Continua enumerando itens do Voto do Acórdão que considera inadequados por não indicarem a 
conduta pela qual é condenado em solidariedade (peça 195, p. 3 -4), concluindo: 

Ou seja, com todo respeito, o Voto que concluiu pela indisponibilidade de bens e pela condenação 
“preliminar” é composto de uma sucessão de comentários colaterais, pois não há encadeamento 
de fatos que suportem o dispositivo. E isso fica absolutamente claro na segu inte passagem, ao 
estilo de julgamento por impressões “pelo conjunto da obra”. Decidiu Vossa Excelência:  

(...) 

Assim, o acórdão impugnado merece melhor reflexão, pois seu dispositivo é incompatível com os 
fatos relatados. Além disso, embora o dispositivo mencionado ao longo da fundamentação seja o 
art. 158, Vossa Excelência conclui por aplicar outro dispositivo da mesma lei ao assim 
encaminhar: 

(...) 

(peça 195, p. 4-5) 

775. Nessa esteira, o Sr. José Gabrielli de Azevedo questiona se as consequências seriam 
geradas pelo art. 153 ou pelo art. 158 da Lei 6.404/1976. 

776. O responsável pede ao Tribunal que reconsidere a ordem de indisponibilidade de bens, 

restabelecendo o entendimento esposado pela unidade técnica em sua proposta de encaminhamento, a 
qual não inclui o ora defendente no rol de bloqueio cautelar de bens. 

777. Na mesma linha, registra que os Mandados de Segurança 34.357, 34.392 e 34.410, 

impetrados junto ao STF, os quais tiveram liminar concedida para suspender o bloqueio de bens de 
outros responsáveis deste processo, o que, em sua visão, fortalece sua tese. 

778. Por fim, o responsável informa que se reserva a complementar estas alegações de defesa 
após vista da integralidade dos documentos sigilosos, aos quais afirma que ainda não teve acesso. 

VI.2.  Análise das alegações de defesa 

779. Para bem analisar as alegações de defesa do responsável, convém conferir as imputações 
realizadas ao responsável por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

780. O Acórdão determina a citação do responsável, Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na 
condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos deveres dos administradores das 
sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 6.404/1976, anuindo com atos irregulares 

praticados por outros administradores ou deixando de agir para impedir a sua prática; por falhar no 
seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle deficientes 

dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos de fiscalização do TCU; por 
falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um administrador ao 
tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pelas auditorias do TCU, o que 

resultou na formalização de contrato com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração 
ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 

(LDO 2009), nos arts. 153 e 158, da Lei 6.404/1976, e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

781. Inicialmente cumpre esclarecer que não há qualquer impedimento legal ou regimental 
para que o Relator traga em seu Voto suas conclusões próprias baseadas nos elementos de 
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convencimento que apurar nos autos. 

782. Uma vez que o responsável embasa suas alegações de defesa com referências a trechos e 
termos do Voto condutor do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, convém trazer o encadeamento 

lógico daquele Voto, para esclarecer a matéria. 

783. Nos processos nesta Corte de Contas, a responsabilidade dos administradores de recursos 
públicos, escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, segue a regra geral da 

responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. São, portanto, exigidos simultaneamente três 
pressupostos para a responsabilização, quais sejam: (i) o ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o 

que já se encontra bem delineado nesta deliberação; (ii) a conduta dolosa ou culposa; e (iii) o nexo de 
causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Há de ser investigado, ainda, se houve a 
ocorrência de algum eventual excludente de culpabilidade, tal como a inexigibilidade de conduta 

diversa ou a ausência de potencial conhecimento da ilicitude. 

784. A Lei das Sociedades Anônimas, no art. 158, em seu caput, traz pressuposto inspirado na 

denominada “business judgement rule”, ou “regra de decisão empresarial”, ideia oriunda das Cortes 
Superiores Americanas, segundo a qual os administradores, não tendo agido contrariamente à lei ou 
ao estatuto social, e, dentro de suas atribuições, não terem atuado com culpa ou dolo, não são 

passíveis de responsabilização por prejuízos, caso estes decorram de prática de ato regular de gestão. 

785. Nesses termos, o § 6º do art. 159 da Lei 6.404/1976 indica que o juiz pode excluir a 

responsabilidade de um administrador, caso entenda que este agiu de boa-fé e no interesse da 
companhia. Porém, conforme entendimento expresso no Voto, o Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
sempre esteve ciente das gravíssimas irregularidades em curso no empreendimento, tendo 

negligenciado e se omitido de tomar as medidas cabíveis diante dos diversos apontamentos do TCU 
em sucessivas auditorias ocorridas nas referidas obras desde o ano de 2009. 

786. Acerca de sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, 
instaurada em 2009 pelo Senado Federal, conforme se verifica da leitura do Voto, a informação foi 
trazida para reiterar que o responsável estava plenamente ciente das irregularidades, e não que o 

mesmo houvesse sido responsabilizado pela citada Comissão: 

Inequivocamente, o ex-presidente da Companhia esteve ciente dos fatos, tendo inclusive prestado 
depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, instaurada em 2009 pelo 
Senado Federal, a qual realizou reunião em 10/11/2009 para a sua participação. Naquela ocasião, 
o Sr. José Sérgio Gabrielli fez uma exposição geral dos itens citados no requerimento de criação 
da Comissão, o qual incluiu o superfaturamento das obras da Rnest.  

(Voto do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, § 98 – grifos acrescentados) 

787. O Voto prossegue, ao comprovar a ciência do responsável sobre as irregularidades, 

informando que desde 2009 o Tribunal audita as licitações e contratos da UHDT e da UDA. Ainda no 
bojo do TC 009.758/2009-3, a equipe de auditoria apontou obstrução aos trabalhos de fiscalização, 

pois a Petrobras se negou a fornecer cópias das estimativas de custo de diversas obras, entre as quais 
a da UDA e da UHDT, o que atrasou sobremaneira a descoberta por parte do TCU da existência de 
superfaturamento nesses contratos, os quais foram mais tarde arrolados como parte da gênese do 

esquema de lavagem de dinheiro descortinado na Operação Lava Jato. 

788. Sobre as mídias eletrônicas contendo arquivos corrompidos, o Voto traz essa informação 

não como uma acusação ao responsável pelo estado das mídias, mas como uma clara demonstração 
de sua ciência acerca da obstrução aos trabalhos deste Tribunal, uma vez que foi o próprio 
responsável quem trouxe, em mãos, as mídias ao TCU: 

Conforme descrito no relatório que fundamenta o Acórdão 271/2011 -Plenário, proferido no 
momento em que o Ministro Ubiratan Aguiar assumiu a relatoria do TC 009.758/2009-3, somente 
no dia 1º/6/2010, em visita a este Tribunal, o então Presidente da Petrobras, Sr. José Sérgio 
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Gabrielli, entregou pessoalmente as mídias eletrônicas contendo orçamentos da Refinaria do 
Nordeste, no formato Excel, tal como solicitado pela equipe de auditoria, as quais ainda assim 
apresentaram arquivos corrompidos, impossibilitando sua utilização. 

(Voto do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, § 101 – grifos acrescentados) 

789. De modo semelhante, as informações acerca do Veto Presidencial foram trazidas pelo 
Voto como demonstração da inércia do responsável, uma vez que a entrega intempestiva de 

informações requisitadas pelas equipes de fiscalização do Tribunal, ensejou que os editais 
0634314.09-8 e 0634314.09-8, referentes às obras da UDA e da UHDT, fossem incluídos no quadro 
de bloqueio do projeto aprovado pelo Congresso Nacional da Lei Orçamentária de 2010. Ainda, 

conforme expresso no Voto, o empreendimento só não foi paralisado em virtude de Veto Presidencial 
ao referido Projeto de Lei, que excluiu as obras em apreciação do quadro de bloqueio, ou seja, o 

responsável não é acusado de ter provocado o Veto Presidencial. Assim, no contexto deste processo, a 
informação sobre o Veto é trazida apenas a bem de esclarecer o contexto dos fatos à época, sem 
nenhum elemento de responsabilização. 

790. Convém rememorar que o Voto deixou claro que não se está a exigir que o dirigente 
máximo de uma empresa do porte da Petrobras confira detalhadamente todas as estimativas de custo 

da companhia, mas caberia ao administrador um dever geral de supervisão dos seus subordinados. 
Contudo, no caso, não há elementos que permitam caracterizar o atendimento desse dever geral pelo 
responsável, considerando a atual situação da Petrobras, resultante da destruição do seu patrimônio 

pelo esquema criminoso descortinado pela Operação Lava Jato, precipuamente durante sua gestão. 
Também não se trata de episódio isolado, mas de constatação verificada pelo TCU em muitas outras 

contratações da Estatal. Não obstante, o responsável sabia da existência de diversas irregularidades, 
tanto pelos diversos apontamentos do Tribunal em suas auditorias, quanto pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal ocorrida em 2009, época em que, se tivesse agido, teria 

evitado os gravosos danos ocorridos aos cofres da Estatal – fase de licitação das obras em comento. 

791. Conforme inscrito no Voto, ainda que o ex-dirigente não contasse com mecanismos de 

controle interno adequados para detecção dessas diversas fraudes, não há como afastar sua 
responsabilidade diante de sua omissão e negligência na apuração de irregularidades reiteradamente 
apontadas pelo Tribunal. 

792. Acerca do encadeamento de fatos que suportam o dispositivo de sua responsabilização, 
está claro que os fatos registrados nos autos demonstram o nexo de causa e efeito entre algumas 

práticas amiúde questionadas pelo TCU e os danos apurados. 

793. O dever do responsável não foi cumprido, pois, conforme demonstrado nos autos, e não 
refutado em suas alegações de defesa, o responsável tinha ciência das irregularidades apontadas, e 

não tomou qualquer providência no sentido de coibi-las. 

794. O Relator citou como exemplo o uso de convites para contratação de obras de elevado 

vulto, prática ilegal que foi apontada pelo TCU em vários julgados, a qual acabou se demonstrando 
uma das principais causas que permitiram a cartelização das contratações da Petrobras, com a 
atuação direta de colaboradores da empresa.  

795. Acerca da fundamentação legal, traz-se aqui a literalidade do disposto no art. 158 da Lei 
das Sociedades Anônimas (Lei n.º 6.404/1976), incisos I e II, e § 1º: 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome 
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos 
que causar, quando proceder: 

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

II – com violação da lei ou do estatuto. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

138 
 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com 
eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir 
para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça 
consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, 
dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em 
funcionamento, ou à assembleia-geral. (grifos acrescidos) 

796. A referida Lei diz, ainda: 

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios. 

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para 
lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função 
social da empresa. 

797. Por último, em consonância com estes dispositivos, o Enunciado nº 59 da I Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal assim estabelece: 

59 - Arts. 990, 1.009, 1.016, 1.017 e 1.091: os sócios-gestores e os administradores das empresas 

são responsáveis subsidiária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados, de má gestão ou 

contrários ao previsto no contrato social ou estatuto, consoante estabelecem os arts. 990, 1.009, 
1.016, 1.017 e 1.091, todos do Código Civil. 

798. Cumpre esclarecer que, diferente do alegado pelo responsável, a Lei não traz 

recomendações ao administrador, traz comandos, e a desobediência aos comandos legais enseja a 
responsabilização do agente. 

799. Uma vez que ficou evidenciado que o responsável, Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
na condição de Presidente da Petrobras, tinha ciência das irregularidades sucessivamente apontadas 
por este Tribunal de Contas da União, e pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, 

e que o responsável não tomou as providências necessárias para coibir tais irregularidades, não se 
vislumbra impropriedades nas conclusões apresentadas no Voto condutor do Acórdão 2.109/2016-

TCU-Plenário. 

800. Diante do exposto, as alegações de defesa do responsável não são acolhidas, mantendo-se 
a sua responsabilização. Como se trata de pessoa física não-colaboradora, também será proposta a 

multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 e a inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992. 

VII.  Responsáveis Srs. César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva e 
Rogério Santos de Araújo 

801. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, os Srs. Marcelo Bahia Odebrecht 

(CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva (CPF 293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (CPF 
159.916.527-91) e César Ramos Rocha (CPF 363.752.091-53) foram citados, na condição de sócios-

administradores e/ou administradores de empresas do Grupo Odebrecht, por praticarem, conduzirem 
ou participarem de atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que 
representavam, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com 

sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial Odebrecht mediante 
formação de cartel e pagamento de propina a agentes públicos da Estatal, resultando na formalização 

do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, o que infringe o disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 

2.745/1998. 

802. Os responsáveis tomaram ciência do ofício que lhes foram remetidos (peças 122, 123, 124 
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e 125), conforme documentos constantes, respectivamente, das peças 138, 140, 147 e 137, tendo 

apresentado suas alegações de defesa de forma conjunta (peça 205). 

VII.1.  Resumo das alegações de defesa à peça 205 

803. Os responsáveis, Srs. César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da 
Silva e Rogério Santos de Araújo, por meio de manifestação acostada à peça 205 dos presentes autos, 
apresentaram, conjuntamente, suas alegações de defesa às condutas a eles imputadas por meio do 

Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

804. Alegam que não foram anteriormente chamados pelo TCU a apresentar quaisquer 

ponderações, nem foram inseridos como partes em processo, e que somente foram incluídos no rol de 
responsáveis por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

805. Segundo a defesa, os atos ilícitos apontados estão em análise pelo Poder Judiciário, tanto 

no âmbito da ação de improbidade administrativa, como da ação criminal (ambas - mencionadas no 
Voto condutor do Acórdão 2.109/2016), nas quais o contraditório e a ampla defesa vem sendo 

exercidos sem, ainda, culminar em qualquer decisão com trânsito em julgado. 

806. Anotam os responsáveis que esta Corte, ao trazer tais atos ilícitos como fundamento para 
as suas responsabilizações, acaba por ampliar o objeto de discussão dos presentes autos, não mais se 

restringindo à apuração do sobrepreço, mas trazendo para seu bojo discussões complexas, tais como 
a avaliação da medida em que tais atos teriam ocorrido, se teriam ou não efetivo nexo causal com o 

eventual dano ao erário e qual seria a culpabilidade individualmente. 

807. Aduzem que as provas a serem produzidas seriam significativamente mais extensas, 
impactando inevitavelmente na própria duração razoável do processo. 

808. Apesar de reconhecerem que a atuação desta Corte independe das sentenças judiciais, e 
tampouco do trânsito em julgado das mesmas, ponderam que, pela “complexidade do caso e a 

necessidade de adequada e cuidadosa individualização das condutas” (peça 205, p. 2), seria 
recomendável, em sua visão, o sobrestamento da análise da responsabilização dos responsáveis até 
que haja decisão definitiva ao menos da Ação Penal 5036528-23.2015.4.04.7000, sem prejuízo de 

oportunamente ser exercido o contraditório e a ampla defesa a respeito da apuração específica desta 
tomada de contas especial. 

809. Acerca das questões atinentes aos preços contratuais, afirmam que são discussões de 
extrema complexidade, demandando profundo conhecimento de equipe de técnicos e engenheiros 
multidisciplinares relacionados aos diversos aspectos da orçamentação de contratos de construção 

civil e montagem industrial, o que inviabilizaria aos responsáveis em tela, pessoas físicas, de 
adentrarem em tal seara. Segundo eles, o consórcio, juntamente com as empresas integrantes 

(Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial), envidarão 
esforços para demonstrar a regularidade dos preços praticados nos contratos. 

810. Por fim, os defendentes voltam a requerer o sobrestamento da análise de suas 

responsabilidades até o trânsito em julgado ao menos da Ação Penal 5036528-23.2015.4.04.7000. 

VII.2.  Análise das alegações de defesa 

811. Para bem analisar as alegações de defesa dos responsáveis, convém conferir as 
imputações realizadas aos responsáveis por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

812. O Acórdão determina a citação dos responsáveis César Ramos Rocha, Marcelo Bahia 

Odebrecht, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, na condição de sócios-administradores 
e/ou administradores de empresas do Grupo Odebrecht, por praticarem, conduzirem ou participarem 

de atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica a que representavam, para 
fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a 
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maximizar indevidamente os lucros dos grupos empresariais Odebrecht e OAS mediante formação de 

cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, resultando na formalização de contrato com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, o que infringe o disposto no art. 37 da Constituição 

Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 
2.745/1998. 

813. As alegações de que os responsáveis não foram anteriormente chamados pelo TCU a 

apresentar suas ponderações, ou de que não foram anteriormente inseridos como parte em processos 
são irrelevantes. Eventual oitiva prévia à conversão dos autos em tomada de contas especial não 

constitui etapa de abertura do contraditório e ampla defesa, que podem ser plenamente exercidos nas 
etapas processuais posteriores (cf. Acórdãos 2.736/2017, 1.522/2016, 942/2014, 696/2014, todos do 
Plenário). No caso de processo de tomada de contas especial, como este, o contraditório é exercido 

pelos responsáveis quando apresentam as suas alegações de defesa, após a citação. 

814. Acerca da análise pelo Poder Judiciário, como bem disseram os próprios responsáveis, a 

atuação desta Corte independe das sentenças judiciais, e tampouco do trânsito em julgado das 
mesmas, conforme melhor detalhado nas considerações iniciais deste exame técnico. Ainda, registra-
se que eventuais ressarcimentos em outras esferas não configuram bis in idem, vez que a devida 

compensação pode ser realizada na fase de execução de eventual acórdão condenatório (cf. Acórdão 
766/2018, 2.059/2015, 1.000/2015, todos do Plenário). 

815. Ademais, conforme mencionado na presente instrução processual, já há sentenças de 
mérito em processos criminais acerca das mesmas obras tratadas neste processo de tomada de contas 
especial, entretanto, sem tratar especificamente do dano apurado, mas tratando de atos ilícitos que 

contribuíram para a sua concretização, como o pagamento de propinas. 

816. Na mesma linha, não faz sentido usar a complexidade da orçamentação com argumento 

para inviabilizar a implicação dos responsáveis, pessoas físicas, uma vez que a citação feita abriu aos 
mesmos a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios cabíveis. 

817. Registre-se que, em recente decisão de 12/09/2018, todos os quatro responsáveis – César 

Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo – 
tiveram suas condenações mantidas pela 8ª Turma do TRF4: 

a) Cesar Ramos Rocha: condenado por corrupção ativa e associação criminosa. A pena 
passou de nove anos, dez meses e vinte dias para sete anos e oito meses de reclusão; 

b) Marcelo Bahia Odebrecht: condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa. A pena foi mantida em 19 anos e quatro meses de reclusão; 

c) Márcio Faria da Silva: condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa. A pena ficou mantida em 19 anos e quatro meses de reclusão; 

d) Rogério Santos de Araújo: condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa. A pena ficou mantida em 19 anos e quatro meses de reclusão; 

818. Diante do exposto, as alegações de defesa dos responsáveis César Ramos Rocha, Marcelo 
Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo não são acolhidas. 

819. Ainda que não tenha sido informado pela defesa dos responsáveis, sabe-se que os quatro 
celebraram termo de colaboração com o Estado por meio do MPF. Da mesma forma que aventado 
para as outras pessoas físicas que têm acordos de colaboração com o Estado, será proposto que os 

responsáveis sejam condenados apenas a ressarcir os cofres da Petrobras, para fins de reparação do 
dano. Não serão propostas sanções para estas pessoas, nem a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, nem 

a inabilitação para exercício de cargos em comissão ou função de confiança no âmbito da 
Administração. 

820. Nesse diapasão, caso a proposta seja acolhida pelo Plenário desta Corte, não serão 
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aplicadas sanções aos responsáveis colaboradores, de forma que não fiquem em situação pior do que 

agentes que não colaboraram. A seu turno, não abrir mão da cobrança do dano assegurará que os 
mesmos responsáveis não obtenham ganhos de suas condutas ilícitas nem fiquem em situação melhor 

do que os não infratores. 

VIII.  Responsáveis Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros 

821. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, os Srs. José Adelmário Pinheiro Filho 

(CPF 078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34) foram citados, 
na condição de administradores de empresas do Grupo OAS, por praticarem, conduzirem ou 

participarem de atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica que 
representavam, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com 
sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial OAS mediante 

formação de cartel e pagamento de propina a agentes públicos da Estatal, resultando na formalização 
do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com 

sobrepreço e consequente superfaturamento, o que infringe o disposto no art. 37 da Constituição 
Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 
2.745/1998. 

822. Os responsáveis tomaram ciência do ofício que lhes foram remetidos (peças 126 e 127), 
conforme documentos constantes, respectivamente, das peças 146 e 142, tendo apresentado suas 

alegações de defesa às peças 224 e 225. 

VIII.1.  Resumo das alegações de defesa às peças 224 e 225 

823. O Sr. José Adelmário Pinheiro Filho, por meio de sua manifestação acostada à peça 225 

dos presentes autos, apresenta alegações de defesa às condutas a si imputadas por meio do Acórdão 
2.109/2016-TCU-Plenário, enquanto que o Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros o faz por meio 

de sua manifestação à peça 224. 

824. Como (i) ambas as manifestações foram lavradas em termos praticamente idênticos e (ii) a 
responsabilização dos agentes se deu pelo mesmo item do dispositivo do referido Acórdão, as 

manifestações de ambos os responsáveis serão tratadas em conjunto. 

825. Inicialmente os responsáveis fazem uma breve introdução e um resumo da situação 

processual. 

826. Alegam que pela primeira vez foram inseridos no rol dos responsáveis, sem oportunidade 
para manifestação prévia em sede de contraditório e ampla defesa. 

827. Registram que, em todo o período em que o empreendimento foi fiscalizado, desde 2010, 
em nenhum momento teriam sido cientificados para qualquer manifestação e nem mesmo inseridos 

como partes interessadas. 

828. Segundo as alegações de defesa, ambos os responsáveis foram afastados das funções que 
exerciam na Construtora OAS em novembro de 2014 e, desde abril de 2015, encontram-se impedidos 

de exercer qualquer função ou mesmo manter contato com pessoas da empresa. 

829. Aduzem que consideram as questões discutidas neste processo complexas, e entendem ser 

impossível que se manifestem em contraditório quanto aos elementos técnicos relacionados aos 
orçamentos, à contratação e à execução dos empreendimentos em exame, sem prejuízo, de que as 
empresas integrantes do Consórcio demonstrem a regularidade da contratação com os elementos e 

instrumentos técnicos que possuem. 

830. Afirmam os responsáveis que o Acórdão de citação não indica as suas condutas 

relacionadas especificamente à composição dos sobrepreços nos contratos 0800.0055148.09-2 
(UHDT-Rnest) e 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest). 
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831. Afirmam também que, nos limites das funções que exerciam à época dos fatos, não lhes 

competiria qualquer ingerência ou participação específica nas questões técnicas e orçamentárias 
relativas a esses empreendimentos, seja na fase pré-contratual, seja na fase de execução dos 

contratos. 

832. Conforme as alegações de defesa, entendem que a figura do Consórcio implicaria 
necessariamente a indicação da empresa que assumirá a condição de liderança, posição esta que no 

caso em tela foi exercida pela Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A., posteriormente 
sucedida pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sobre esse assunto, ressaltam: 

Pois bem. Se a figura do Consórcio não afasta a possibilidade de responsabilização das empresas 
consorciadas, como reconhece o acórdão sob análise e é pacífico na melhor doutrina, não é 
possível negar que a celebração de consórcio e a escolha da outra empresa consorciada para 
exercer a função de liderança distancia, e muito, as possibilidades de ingerência e participação do 
peticionante enquanto Diretor da Construtora OAS nos fatos em questão.  

(peças 224 e 225, p. 7) 

833. Alegam que o Acórdão se fundamenta em condenações, ainda não definitivas, no âmbito 
da ação penal 5083376-05.2014.4.04.7000/PR e a “alegada orientação e participação da tomada de 

decisões relativas ao cartel” (peças 224 e 225, p. 7), conforme acordo de leniência do grupo Setal. 

834. Segundos os defendentes, não haveria qualquer imputação criminal de cartel ou fraude a 
licitações desfavoráveis a eles. De igual modo, não haveria imputação criminal de sobrepreço. 

Argumentam que não houve contraditório e ampla defesa a respeito desses temas, o que, no 
entendimento dos responsáveis, impediria a utilização por empréstimo da jurisdição criminal no 

ponto. 

835. Ademais, afirmam que não seria possível extrair da alegação de cartel ou fraude a 
licitações, ou mesmo da imputação criminal de corrupção ou organização criminosa, um efeito 

automático relacionado ao sobrepreço dos contratos em referência. 

836. Registram que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR teria reconhecido que a 

participação da Construtora OAS no cartel de empreiteiras e no pagamento de vantagens indevidas a 
agentes públicos não significaria, necessariamente, que todos os contratos da Petrobras foram obtidos 
pelas empresas componentes do cartel através de fraude a licitação. 

837. Nesse sentido, os responsáveis entendem que a análise do sobrepreço deve ser feita 
exclusivamente a partir de elementos técnicos individualizados dos contratos sob análise, sem que se 

importe informações da Operação Lava Jato. 

838. Ademais, alegam que não teria sido indicada a individualização das condutas atribuídas 
aos responsáveis especificamente em relação aos contratos citados, com a identificação de suas 

participações concretas no sobrepreço apurado. 

839. Sobre a apuração do dano, afirmam: 

De outra parte, igualmente relevante é notar que a discussão a respeito da existência ou não de 
sobrepreço nos contratos em questão, bem como a respeito da existência ou não de 
responsabilidade do peticionante, encontra-se atualmente judicializada. 

De fato. A União, através da Advocacia-Geral da União, ajuizou a ação civil de improbidade 
administrativa que tramita sob o n. 5025956-71.2016.4.04.7000 perante o MM. Juízo da 1ª Vara 
Federal de Curitiba/PR, tendo por objeto específico a apuração de improbidade e imputação de 
responsabilidades a partir dos ‘danos materiais causados pela atuação do Cartel, assim como aos 
proveitos econômicos auferidos pelos réus em obras realizadas na Refinaria Getúlio Vargas 
(Repar), Refinaria Abreu e Lima (Rnest), Gasoduto Pilar-Ipojuca e Gasoduto GL Duto Urucu-
Coari’. 
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Não obstante seja de pleno conhecimento do peticionante e de sua defesa que a atuação dessa 
colenda Corte de Contas não é dependente da instância judicial no âmbito da improbidade 
administrativa, entende-se que no presente caso, a partir do momento que a União, enquanto 
pessoa jurídica de direito público interno à qual se vincula o TCU, decide postular judicia lmente a 
apuração de danos materiais (sobrepreço) e as respectivas responsabilidades em relação a 
contratos que integram a presente tomada de contas, esvazia-se a utilidade desta apuração. 

(...) 

A situação, com a devida vênia, parece atrair o comando normativo que autoriza o sobrestamento 
do julgamento ou da apreciação deste processo, em razão da judicialização do mesmo objeto, com 
contornos mais amplos, pela União (art. 11 da Lei n. 8.443/1992).  

(peça 224/225, p. 8-9) 

840. Nessa toada, requerem o sobrestamento do julgamento ou da apreciação do presente 
processo, entendendo que seria justificável pelo art. 11 da Lei 8.443/1992. 

841. Por fim, afirmam que, a despeito das dificuldades próprias ao exercício da ampla defesa 
no que pertence aos aspectos técnicos do sobrepreço, notadamente porque as questões orçamentárias 

e contratuais de obras de grande porte envolvem centenas de profissionais e múltiplas variáveis de 
alta complexidade, a sua responsabilização à luz dos artigos 70, parágrafo único, 71, II e VII, da 
Constituição Federal de 1988, não dispensa a demonstração das condutas específicas e 

individualizadas que possam ter implicado prejuízo ao erário. 

VIII.2.  Análise das alegações de defesa 

842. Para bem analisar as alegações de defesa dos responsáveis, convém conferir as 
imputações realizadas por meio do citado Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

843. O Acórdão determina a citação dos responsáveis José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor 

Franklin Magalhães Medeiros, na condição de administradores de empresas do Grupo OAS, por 
praticarem, conduzirem ou participarem de atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso da 
personalidade jurídica que representavam, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter 

contratos de obras com sobrepreço de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo 
empresarial OAS mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, 

resultando na formalização de contrato com sobrepreço e consequente superfaturamento, o que 
infringe o disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 
11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

844. As alegações de que os responsáveis não foram anteriormente chamados pelo TCU a 
apresentar suas ponderações ou de que não foram anteriormente inseridos como parte em processos 

são irrelevantes. Eventual oitiva prévia à conversão dos autos em tomada de contas especial não 
constitui etapa de abertura do contraditório e ampla defesa, que podem ser plenamente exercidos nas 
etapas processuais posteriores (cf. Acórdãos 2.736/2017, 1.522/2016, 942/2014, 696/2014, todos do 

Plenário). No caso de processo de tomada de contas especial, como este, o contraditório é exercido 
pelos responsáveis quando apresentam as suas alegações de defesa, após a citação. 

845. De igual forma, não se acolhe a alegação de complexidade do processo, uma vez que a 
citação feita abriu aos responsáveis a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os 
meios cabíveis. 

846. Sobre a indicação das ações dos responsáveis que culminaram na contratação com 
sobrepreço, e sobre não lhes competir ingerência sobre as questões tratadas, convém aqui transcrever 

trecho do Relatório que embasou o Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário: 

O Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, "era um representante do alto escalão, cuja 
participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do 'clube da 16' para discussão 
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e tomada de decisões referentes ao cartel e posterior orientação de seus subordinados nas 
negociações", segundo reportam os signatários do Acordo de Leniência firmado entre o CADE e o 
grupo empresarial Setal Engenharia e Construções, Setal Óleo e Gás, conforme apresentado no 
Histórico de Conduta 2 do CADE (Peça 71, p. 16). 

O Sr. José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), e posteriormente o Sr. Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, representou a empresa OAS no cartel e nos ajustes das licitações da 
Petrobras, conforme Termo de Colaboração 1 (Peça 66, p. 6) do Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça 
Neto, dirigente da Setal Óleo e Gás (SOG), e confirmado na Sentença exarada na Ação Penal 
5083376-05.2014.404.7000, de 5/8/2015 (Peça 73, p. 44).  

847. O voto condutor daquele acórdão grafou o seguinte: 

Os executivos da OAS, Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, orientavam e participavam das tomadas de decisões relativas ao cartel, segundo 
reportam os signatários do Acordo de Leniência firmado entre o CADE e o grupo empresarial 
Setal Engenharia e Construções, Setal Óleo e Gás (Peça 71, p. 17). 

O conjunto probatório da participação pessoal do Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor 
Magalhães nos atos delituosos para fraudar licitações e obter contratos superfaturados possui, 
ainda, o Termo de Colaboração do Sr. Paulo Roberto Costa, o qual esclarece que o ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras mantinha contato direto com os dois responsáveis.  

A sentença exarada no processo 5083376-05.2014.404.7000 contém parte do depoimento à Justiça 
Federal do Sr. Alberto Youssef, no instante em que afirma que a propina nos contratos da OAS 
relativos às obras da Rnest, na ordem de R$ 20 milhões, "teria sido acertada entre ele e Agenor 
Medeiros". 

Portanto, existem evidências de que os Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor  Franklin 
Magalhães Medeiros participaram de práticas ilegais, por meio de formação de cartel e do 
pagamento de verbas ilícitas a agentes da Petrobras. Ambos os responsáveis foram condenados na 
ação penal 5083376-05.2014.4.04.7000/PR pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 
12.850/2013), corrupção ativa pelo pagamento de vantagens indevidas ao Sr. Paulo Roberto 
Costa, bem como de lavagem de dinheiro consistentes nos repasses, com ocultação e dissimulação, 
de recursos criminosos provenientes dos contratos discriminados da OAS na Rnest, por meio de 
operações simuladas com as empresas de fachada. 

848. Conforme se depreende da leitura dos trechos acima, as ações dos responsáveis que 
culminaram nas contratações com sobrepreço foram claramente indicadas, o que não permite acolher 

as alegações dos responsáveis. 

849. Os argumentos dos responsáveis acerca de seus respectivos distanciamentos das decisões, 
em função da existência de um consórcio liderado por outra empresa, diversa daquela em que eram 

diretores, é refutado pelas evidências trazidas aos autos e tratadas nos trechos do relatório e voto 
acima transcritos, o que não permite acolher tais alegações. As evidências dos autos deixam claro que 

ambos os responsáveis ativamente participaram das ações irregulares que levaram a celebração de 
contratos com sobrepreço e patente prejuízo à estatal Petrobras, o que leva ao nexo causal com o 
dano verificado. 

850. Acerca da análise pelo Poder Judiciário, como bem disseram os responsáveis e como foi 
analisado na seção preliminar deste exame técnico, a atuação desta Corte independe das sentenças 

judiciais, e tampouco do trânsito em julgado das mesmas. 

851. Mais do que isso, a natureza das ações judiciais citadas nos presentes autos é distinta da 
natureza do presente processo de tomada de contas especial, uma vez que o presente processo visa, na 

esfera administrativa, a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, 
no âmbito do Controle Externo, conforme descrito no art. 71 da Constituição Federal. 

852. Ainda sobre eventuais cobranças que ocorra com fundamento nas mesmas 
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irregularidades, registra-se que eventuais ressarcimentos em outras esferas não configuram bis in 

idem, vez que a devida compensação pode ser realizada na fase de execução de eventual acórdão 
condenatório (cf. Acórdão 766/2018, 2.059/2015, 1.000/2015, todos do Plenário). 

853. Ademais, conforme já mencionado na presente instrução processual, já há sentenças de 
mérito em processos criminais que orbitam as mesmas obras tratadas no presente processo de tomada 
de contas especial, o que torna prejudicado o pedido de sobrestamento dos presentes autos. De 

qualquer modo, não se tem conhecimento de sentenças judiciais específicas para ressarcimentos de 
danos no contexto dos contratos em tela. 

854. Ressalta-se que os contratos do Consórcio Conest/Rnest na Rnest e do Consórcio Conpar 
na Repar fizeram parte dos elementos probatórios daquele processo judicial, sendo provada a 
existência de superfaturamento, ainda que não quantificado naquele momento. 

855. Diante do exposto, as alegações de defesa dos responsáveis José Adelmário Pinheiro 
Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros não são acolhidas. 

856. Para fins de registro, colaciona-se informação constante do site do TRF4, datada de 
13/4/2018: 

Léo Pinheiro já foi condenado três vezes nos autos da Operação Lava Jato pelos crimes de 
corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Neste, agora em execução, foi réu 
juntamente com outros executivos da empresa, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o 
doleiro Alberto Youssef. A condenação foi confirmada e aumentada pelo tribunal, em novembro de 
2016, de 16 anos e 4 meses para 26 anos e 7 meses de reclusão, com 755 dias -multa, no valor 
unitário de 5 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos delitivos. 

Quanto às outras duas condenações, uma ocorreu em novembro do ano passado, no processo que 
envolvia o ex-senador Jorge Afonso Argello, na qual teve pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, 
outra em janeiro deste ano, no processo do apartamento triplex, que também tinha por réu o ex-
presidente Lula, no qual teve condenação de 3 anos, 6 meses e 20 dias. Pinheiro já cumpre pena e 
está preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.  

(https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13567 – 
acessado em 19/9/2018) 

857. Já quanto ao processo do Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, registra-se que, 
recentemente, em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu pedido de 
declaração de nulidade de sua prisão, condenado pelo TRF4 à pena de um ano e dez meses de prisão, 

em regime aberto, por crime de corrupção investigado no âmbito da Operação Lava Jato, sendo 
apontado como um dos responsáveis pelo pagamento de vantagens indevidas no esquema de fraudes à 

licitação na Petrobras, inclusive com distribuição de propina a agentes e partidos políticos 
(http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADci
as/Ex%E2%80%93diretor-do-grupo-OAS-condenado-na-Opera%C3%A7%C3%A3o-Lava-Jato-tem-

pris%C3%A3o-mantida – acesso em 19/9/2018). 

858. Não se tem notícia de que os responsáveis tenham celebrado acordo de colaboração 

premiada junto com o MPF. Portanto, além da condenação em débito, será proposta a aplicação de 
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 e a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992. 

IX.  Responsável Sra. Venina Velosa da Fonseca 

859. Nos termos do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário, realizou-se a audiência da Sra. Venina 

Velosa da Fonseca (CPF 550.496.306-06), na condição de Gerente Executiva de Abastecimento da 
Petrobras, por propor o refazimento da Licitação-convite mantendo os convites para as mesmas 
empresas convidadas no certame anterior, conforme Documentos Internos do Sistema Petrobras – 

DIP Engenharia 000151/2009 e 000154/2009, facilitando a prática de conluio entre os licitantes, o 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13567
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Ex%E2%80%93diretor-do-grupo-OAS-condenado-na-Opera%C3%A7%C3%A3o-Lava-Jato-tem-pris%C3%A3o-mantida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Ex%E2%80%93diretor-do-grupo-OAS-condenado-na-Opera%C3%A7%C3%A3o-Lava-Jato-tem-pris%C3%A3o-mantida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Ex%E2%80%93diretor-do-grupo-OAS-condenado-na-Opera%C3%A7%C3%A3o-Lava-Jato-tem-pris%C3%A3o-mantida
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que resultou na formalização dos Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 

(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, em descumprimento ao item 5.6.2 do 
Decreto 2.745/1998. 

860. A responsável tomou ciência do ofício que lhe foi remetido (peça 128), conforme 
documentos constantes da peça 144, tendo apresentado suas razões de justificativa à peça 196. 

IX.1.  Resumo das razões de justificativa à peça 196 

861. A responsável, por meio de sua manifestação acostada à peça 196 dos presentes autos, 
apresenta suas razões de justificativa para as condutas a ela imputadas por meio do Acórdão 

2.109/2016-TCU-Plenário. 

862. Após fazer um breve histórico da matéria, incluindo transcrições de trechos dos autos, a 
responsável apresenta suas razões de justificativa. 

863. Inicia sua argumentação explicando que qualquer ação sua seria incapaz de conter ou 
frear o esquema que vinha sendo arquitetado: 

Com a devida vênia à percuciente instrução levada a efeito, a defendente está certa que a 
documentação juntada aos autos aponta de maneira objetiva e bastante clara para a absoluta 
inocuidade de qualquer ação de sua parte capaz de interromper – ou mesmo frear – um aparente 
esquema que vinha sendo arquitetado e consolidado desde a década de 90 na esfera privada e, 
finamente, no início do novo milênio, segundo as informações trazidas aos autos, cooptando parte 
da alta esfera administrativa da Petrobras e outros setores do Estado e da sociedade civil 
organizada. 

(peça 196, p. 3) 

864. Nesse sentido, afirma que as presentes razões de justificativas demonstrariam que: 

a) não competia à Diretoria de Abastecimento a condução dos procedimentos licitatórios, mas à 
Diretoria de Engenharia que, por sua vez, estava subordinada à Diretoria de Serviços;  

b) os pedidos de aquisição oriundos da Diretoria de Abastecimento eram legítimos quanto a sua 
necessidade, o que não é questionado, mas que os desvios se davam a partir daí na pessoa dos 
Diretores apontados – ou auto incriminados – e no âmbito do Cartel, esferas absolutamente fora 
de controle e intervenção da defendente; 

c) externamente, segundo as informações constantes do processo, o cartel – ou o Clube – havia 
dominado de maneira definitiva o mercado, de sorte que nenhuma empresa conseguiria 
permanecer no certame contra a sua vontade; 

d) os instrumentos de controle estabelecidos pelo Clube impediriam qualquer surpresa, porque 
eles tinham a informação prévia do ingresso – ou solicitação de ingresso – de qualquer empresa 
no certame, bem assim, segundo relatado, promovendo o afastamento pelo convencimento direito 
ou por intermédio de áreas técnicas da Petrobras que desqualificavam as empresas; 

e) os valores de preparação de propostas girando em torno de 2 a 5 milhões desestimulavam as 
empresas do mercado de participar em um cliente sabidamente cartelizado, de sorte que 
chamamentos teriam pouquíssimo efeito; 

f) o pacto de poder (econômico e político) que se estabeleceu envolvendo, supostamente, as 16 
maiores empresas do setor, partidos políticos, políticos e Diretores, conferia ao esquema uma 
blindagem que não seria jamais penetrada pela ação de propor uma nova modalidade ou convidar 
uma empresa qualquer; 

g) analisados os autos do presente processo, não se vê o nome da defendente vinculado a qualquer 
recebimento de vantagem indevida ou como um ponto determinante para que toda e qualquer 
operação se consumasse, não ocupando sequer um papel de coadjuvante ou mesmo figurante;  

h) por fim, não se tem a informação do ajuizamento de uma única ação, em qualquer foro, contra a 
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defendente. Ao revés, a sua única participação foi como testemunha de acusação, porque arrolada, 
vindo a ser dispensada por não ter informação suficiente e relevante sobre o caso.  

(peça 196, p. 3-4) 

865. Acerca da impossibilidade de gestão do processo licitatório, a defendente aduz sua tese de 
que não competiria à Diretoria de Abastecimento a condução dos processos licitatórios, mas tão 

somente encaminhar a solicitação para a compra. Apresenta, para reforçar sua argumentação, 
trechos escritos pelo MPF às peças 44 e 45 (peças de ações civis públicas). Conclui que estaria sendo 

responsabilizada por atos que não estariam em sua alçada de decisão. 

866. Sintetiza como ocorreriam os processos de implantação de um empreendimento na Estatal 
(peça 196, p. 5-6), indicando diversas práticas colusivas de fraude à licitação ao colacionar trecho da 

ação civil pública à peça 44. Conclui que a proposta da defendente para ingresso de outras empresas 
no certame, ou alteração de modalidade licitatória não seria capaz de impedir ou mesmo dificultar as 

ações de cartelização e seus malfadados consecutórios. 

867. A defendente passa, então, a tecer argumentos acerca do “clube”. Reforça seu 
entendimento de que o quadro identificado pelo MPF era de que a Petrobras estaria “absolutamente 

refém do Clube muito antes do envolvimento definitivo de alguns diretores com o segmento” (peça 
196, p. 7). 

868. Argumenta que nenhum funcionário tinha a exata dimensão da força superior e 
concertada das ações ilícitas que pairavam sobre a Petrobras e que, hoje se sabe, drenava seus 
cofres. Aduz que a magnitude das ilicitudes praticadas e descobertas depois do longo avanço da 

Operação Lava Jato não pode definir a responsabilidade da agente apenas pela repercussão. 

869. Segundo a responsável, sua conduta não é passível de reprimenda quando analisado o fato 

de que quinze empresas de renome e aptas foram chamadas para formular proposta, bem assim que 
uma ação cartelizada com grave incursão criminosa nas altas esferas da Petrobras assombrava a 
lisura dos procedimentos. 

870. Ademais, ressalta que o quadro fático não demonstraria uma ilegalidade estrita cometida 
pela responsável dentro do espectro de concorrentes e da inequívoca capacidade destes em formular 

propostas adequadas, notadamente por já serem tradicionais prestadores de serviços não só para o 
Petrobras, como reconhecidamente as melhores e maiores empresas do ramo no Brasil. 

871. Ainda anota que não se poderia querer traçar a responsabilidade do superfaturamento ou 

sobrepreço à responsável ou à simples vitória no processo licitatório, considerando que está 
sobejamente registrado no presente processo a intervenção do Clube em todo processo de execução 

do contrato e suas repactuações. 

872. Segundo a responsável, ainda que o simples ajuizamento de uma ação não implique a 
prévia condenação de uma pessoa, soa eloquente o fato de que a defendente não responde qualquer 

ação no âmbito da Operação Lava Jato, o que demonstraria uma vez mais que ela era absolutamente 
sem importância no âmbito das licitações levadas a efeito pela Petrobras e dos desvios eventualmente 

cometidos por agentes públicos e por particulares. 

873. Por fim, requer o acolhimento de suas razões de justificativa e o afastamento das 
irregularidades a si apontadas. 

IX.2.  Análise das razões de justificativa 

874. Para analisar as razões de justificativa da responsável, convém conferir as imputações 

realizadas à responsável por meio do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

875. O Acórdão determinou a audiência da responsável, na condição de Gerente Executiva de 
Abastecimento, para que apresentasse razões de justificativas por propor o refazimento da Licitação-
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convite mantendo os convites para as mesmas empresas convidadas no certame anterior, conforme 

Documentos Internos do Sistema Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009 e 000154/2009, 
facilitando a prática de conluio entre os licitantes, o que resultou na formalização dos Contratos 

0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente 
superfaturamento, em descumprimento ao item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. 

876. O argumento da responsável, de que não seria possível paralisar as ações irregulares 

cometidas contra a Petrobras, não é acolhido, pois, nos termos do Acórdão, a conduta irregular a ela 
atribuída foi a de propor o refazimento da Licitação-convite mantendo os convites para as mesmas 

empresas convidadas no certame anterior, em descumprimento do item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998: 
“A cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será estendida a, 
pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente” (grifo 

adicionado). 

877. Nesse ponto, impende registrar que a hipótese levantada pela Sra. Venina Velosa no 

sentido de que convidar mais uma empresa seria um procedimento inócuo, não se sustenta. Isso 
porque no bojo do relatório que embasou Voto e, subsequente Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, há 
licitações utilizadas como contrafactuais no modelo econométrico, em que o cartel foi localmente 

desestabilizado por conta de uma única entrante no rebid, trazendo desconto frente ao valor estimado 
pela Petrobras. 

878. Acerca da ausência de ações judiciais contra a responsável, frise-se que a atuação desta 
Corte independe da atuação do Poder Judiciário, havendo naturezas distintas nas atuações desta 
corte com os órgãos judiciários. Além de os processos do TCU se inserirem na esfera administrativa, 

esta Corte tem competência constitucional para julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal (art. 71, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988). 

879. Registra-se que a responsável foi chamada em audiência, para apresentar suas razões de 

justificativa quanto ao refazimento da licitação-convite com as mesmas empresas. Não é atribuído a 
ela o débito, ou seja, não se trata de ressarcimento. Nesses termos, caso não sejam acolhidas suas 

razões de justificativa, a ela será aplicada a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992, e não cobrado o 
débito analisado neste processo. 

880. Sobre as justificativas de que a responsável não teria poderes de atuação na licitação 

realizada, o argumento não é acolhido, pois, conforme evidenciado nos autos, às peças 76 e 77, a 
responsável emitiu documento, em conjunto com o Sr. Pedro José Barusco Filho, em que 

expressamente consignava que solicitava a participação das empresas constantes no rol apresentado 
naquele documento. 

881. Ademais, no documento acostado à peça 78, também de coautoria da responsável, os 

gestores propuseram licitação por meio de convite (peça 78, p. 1), independentemente dos vultosos 
valores envolvidos, e apresentaram as listas de empresas a serem convidadas, conforme subitem 6.1 

(peça 78, p. 5) para as obras da UDA, e subitem 6.5 (peça 78, p. 9) para as obras da UHDT. Esse 
fato, por si só, já entra em choque com o item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998, conforme explicitado no 
Acórdão e no respectivo Voto. 

882. Ainda que no contexto fático à época, a priori, não fosse possível a responsável saber 
sobre a atuação do cartel, não foram apresentadas justificativas fundamentadas para o não aumento 

do rol de empresas, como preconizado pelo item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. Assim, não são 
acolhidas as razões de justificativas da responsável. 

883. Nessa toada, será proposto que seja aplicada multa à responsável, com fulcro no art. 58, 

inciso II, da Lei 8.443/1992. 
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884.  Proposta de arresto de bens 

885. Ante a materialidade do débito apurado e o contexto de fraude à licitação no qual os 
contratos foram firmados, será proposto que o TCU solicite aos dirigentes da Petrobras as medidas 

necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 
8.443/1992. 

886. A jurisprudência desta Corte indica que a medida deve ser adotada quando houver a 

possibilidade de frustração à futura ação executiva (Acórdãos 1.310/2014, 2.865/2013, do Plenário; e 
6.242/2013, 2.709/2009 da 2ª Câmara). Considerando que os contratos em tela foram firmados em um 

contexto de má-fé e de fraude ao processo licitatório, a proposta da medida é coerente com a situação 
fática. 

CONCLUSÃO 

887. Trata-se de processo de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão do 
TC 004.040/2011-2 e do TC 003.586/2011-1, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

252 do RITCU, consoante determinações exaradas nos subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 2.960/2015-
TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler. 

888. Nesse contexto, a presente instrução teve como objeto a análise das alegações de defesa e 

das razões de justificativa dos responsáveis citados e da responsável chamada em audiência por meio 
do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário. 

889. Primeiramente, nesta análise, discorreu-se brevemente sobre o ambiente de corrupção e 
fraude à licitação que permeava as contratações e execuções das obras de UDA e UHDT. Os ilícitos 
praticados e comprovados pelas condenações penais (confirmadas em segunda instância) de agentes 

públicos e privados robusteceram, ainda mais, as irregularidades apontadas por este Tribunal. O 
mesmo se pode dizer sobre a formação de cartel, cuja ineficiência econômica impacta de forma 

sistêmica toda a cadeia produtiva de um setor, trazendo efeitos colaterais e prejuízos que sequer são 
considerados no cálculo do débito por esta Corte e afrontam um dos princípios fundamentais da 
ordem econômica nacional, que é a livre concorrência. 

890. De outro lado, também abordou-se a questão da utilização de provas compartilhadas em 
outras esferas para fins de ressarcimento do dano. Em conhecimento da decisão da 13ª Vara Federal 

de Curitiba/PR e das manifestações exaradas pelo MPF, entendeu-se que as provas não podem ser 
utilizadas contra os próprios colaboradores para produzir punições além daquelas pactuadas no 
acordo, não havendo óbice em sua utilização para o ressarcimento do dano. Nesse sentido, a 

exposição feita ressaltou que o débito, diferentemente de outras medidas, como a multa, não tem 
caráter sancionatório, mas sim de reparação. Nessa esteira, não se vislumbra óbice da 

responsabilização de pessoas colaboradoras por esta Corte de Contas para fins de débito. Vale 
lembrar que decisão similar já havia sido manifestada por esta Corte no caso do Acórdão 1.411/2017-
TCU-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman. 

891. Com relação a extensão da responsabilização, entendeu-se que a empresa colaboradora 
deve, de fato, ficar em situação melhor do que aquela não-colaboradora. Ainda assim, ela deve 

ressarcir o dano causado a fim de reestabelecer o estado anterior ao do dano causado a outrem, no 
caso, o erário. Primeiro, porque não se trata de penalidade, mas de mera devolução do produto do 
ilícito. Segundo, porque ela também não pode ficar em situação melhor do que a empresa que não foi 

contraventora. Em uma “hierarquia de situações”, entende-se que a melhor situação deve ficar com a 
empresa “não contraventora”, seguida pela “contraventora colaboradora” e, por fim, pela empresa 

“contraventora não-colaboradora”. 

892. Não obstante as provas compartilhadas apontarem fraude à licitação e atuação de cartel, 
o superfaturamento quantificado neste processo correu de forma paralela, utilizando-se (i) de métodos 
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tradicionais de análise de orçamento e (ii) de notas fiscais compartilhadas. Ou seja, os ilícitos 

reforçam o entendimento sobre a ocorrência de superfaturamento e explica sua origem, mas não é 
fator decisivo neste processo no que se refere à existência ou à quantificação do débito, uma vez que 

os elementos utilizados independem da atuação do cartel ou mesmo da fraude à licitação. 

893. Adentrando-se no exame dos argumentos de defesa, analisou-se a manifestação das 
pessoas jurídicas que, basicamente, se centrou na discussão dos critérios e referenciais de auditoria 

utilizados pela unidade técnica. Muito embora os contratos em questão tenham sido firmados e 
executados em um ambiente cartelizado e de fraude à licitação, buscou-se fazer uma análise técnica 

completa de todos os argumentos trazidos. Os apontamentos que demonstraram razoabilidade em 
relação à obra e melhor aderência entre os referenciais utilizados e a descrição expressa no DFP, 
embora nem sempre acompanhados do suporte documental esperado, foram acolhidos. Também 

foram retirados itens da amostra quando a aderência, frente aos referenciais, não se mostrou 
consistente. Em relação aos argumentos não acolhidos, a grande maioria resulta de argumentação 

genérica e abstrata, que implicaria alteração de referenciais oficiais ou adição de custos sem o 
necessário material probatório. 

894. No que tange à mão de obra, além de desqualificar os referenciais utilizados, o Consórcio 

apresentou estudos próprios com base em salários referenciais de seus empreendimentos, defendeu a 
consideração de encargos complementares e, por último, trouxe folhas de pagamentos das obras. 

Devido a quantidade e extensão dos argumentos, a análise foi organizada em doze tópicos. 

895. Em resumo, a análise demonstrou que os referenciais Sinapi, Sicro, Caged e Convenções 
Coletivas são adequados para referenciar os custos das obras. Alguns argumentos da defesa foram 

atendidos parcialmente, o que levou a substituição da Convenção Coletiva de 2009 pela de 2010, 
como referencial de preço mais aderente para a mão de obra horista. Além disso, a base de dados do 

Caged necessitou de um tratamento mais aprimorado para refletir, de forma consistente e 
conservadora, os salários das referidas obras. Utilizando-se da metodologia usada pelo novo Sicro, 
adaptada ao caso concreto, foi possível atender o argumento da defesa sobre a amplitude da base, 

setorizando a análise (por meio de filtros sequenciais) e mitigando possíveis distorções. 

896. Outros poucos argumentos, com relação a encargos trabalhistas e complementares 

puderam ser parcialmente atendidos, sendo a grande maioria das justificativas rejeitadas por já 
estarem previstas em rubricas próprias do DFP ou por não trazerem suporte probatório suficiente. 
Mais ainda, em não havendo a previsão legal de modalidade de administração contratada, as folhas 

de pagamentos apresentadas, com preços desconexos de quaisquer referenciais de mercado, jamais 
poderiam ser consideradas para afastar o sobrepreço encontrado, sobretudo diante de comprovada 

fraude à licitação com formação de cartel. Por último, fez-se um resumo do resultado da análise para 
cada argumento apresentado. 

897. Quanto aos itens de fornecimento, os principais questionamentos foram acerca do uso de 

notas fiscais, bem como do uso de BDI diferenciado. Ambos os questionamentos foram refutados à luz 
da jurisprudência desta Corte. Explicou-se que as notas fiscais são elementos probatórios coerentes 

com a situação fática, em que não há referenciais da Administração a serem adotados e, com isso, o 
Tribunal não pode se furtar a examinar os preços contratuais, considerando a materialidade dos 
valores e o risco de propiciar um enriquecimento ilícito da contratada. 

898. Sobre o BDI diferenciado, a fundamentação está no fato de que não incidem sobre os itens 
de mero fornecimento toda a gama de encargos indiretos da contratada quando age como 

intermediadora. Sobre isso, a defesa alegou que não se trataria de mero fornecimento, mas que 
também haveria serviços atrelados a esses itens. Contudo, com o exame realizado, não se vislumbrou 
qualquer serviço mencionado pela defesa que já não estivesse previsto em item próprio no DFP. 

899. Um argumento que foi acolhido parcialmente sobre os itens de fornecimento diz respeito 
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ao Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da Infraestrutura Petrolífera nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec). Em síntese, a defesa demonstrou que houve uma redução 
do valor contratual, por meio de aditivos contratuais, devido ao incentivo fiscal. Contudo, o valor 

apresentado foi de forma global, e não adentrou quais itens teriam sido objeto, de forma que não foi 
possível quantificar precisamente o impacto desses aditivos no cálculo do sobrepreço. A fim de 
contornar a situação, a redução do benefício fiscal foi feita de forma proporcional à amostra, 

considerando-se que sua aplicação foi linear para o grupo de fornecimento. 

900. No que tange aos equipamentos, a defesa apresentou alegações para diversos itens, 

perpassando o mais variado espectro de argumentos. De forma geral, muitos dos argumentos não 
traziam a musculatura probatória suficiente para a alteração do referencial, exclusão da amostra ou 
alteração na composição. Por outro lado, quando se entendeu que o paradigma utilizado inicialmente 

não seria aderente ao item, efetivou-se a alteração – muitas vezes fundamentada na própria defesa –, 
a sua complementação, ou mesmo exclusão do item da amostra. No exame desse grupo do DFP, vale 

destacar que, em diversas ocasiões, por uma diferença pontual na descrição do serviço, a defesa 
buscou invalidar ou alterar os referenciais. Contudo, em grande parte, esse tipo de alegação não foi 
acolhido, seja por falta de meios probatórios para comprovar a diferença aventada, seja pela falta de 

comprovação de que essa alteração seria relevante no preço do item. 

901. Referente às alegações sobre os materiais de consumo e insumo da construção, os 

argumentos dos citados seguiram a mesma linha dos equipamentos, contestando item a item o que a 
defesa entendia que não seria adequado. A análise, por sua vez, seguiu a mesma linha, alterando os 
referenciais ou ajustando/adaptando as composições quando necessário, a fim de aumentar a 

aderência com a descrição do DFP. Nesse ponto, é interessante rememorar a alegação da construtora 
quanto ao aço. Ao questionar a bitola de meia polegada considerada pelo TCU para formação de 

preço referencial, o consórcio apresentou uma ponderação que, segundo as alegações, considerava 
todas as plantas e projetos para a ponderar diferentes bitolas de aço. Com isso, a defesa buscou 
mostrar que não seria coerente utilizar aquele referencial frente aos diferentes tipos de aço. Contudo, 

verificou-se que a premissa para a ponderação totalizava 864.220,00 kg de aço, enquanto que o DFP 
previa 4.408.509,89 kg. Assim, o argumento foi rejeitado pela incoerência entre o argumento e o 

DFP. 

902. Há ainda dois pontos que são importantes de serem ressaltados. O primeiro é sobre erros 
materiais na quantificação do débito anteriormente. Verificaram-se, pontualmente, alguns erros 

materiais na planilha. Por exemplo, no DFP, a previsão de  “transporte”, “diligenciamento e 
inspeção” e “treinamento e assistência técnica” são quantificados como um percentual do total dos 

itens de fornecimento. Entretanto, ao citar a empresa, a quantificação não levou em conta o total de 
sobrepreço verificado nos itens de fornecimento. No entanto, esses valores devem ser levados em 
consideração, pois a sua definição a maior impacta a remuneração contratual. Ademais, não se trata 

de alteração na metodologia de quantificação do sobrepreço, mas tão somente um ajuste na planilha, 
não dando azo a nova citação. Isso porque o sobrepreço já havia sido considerado (mas não em sua 

totalidade) para redução de valor dos itens, e até mesmo questionado nas alegações de defesa. Sobre 
o assunto, vale informar que tal questionamento foi rejeitado também, conforme consta do exame 
técnico. 

903. O outro ponto a ser ressaltado é sobre aumentos pontuais do sobrepreço de alguns itens. 
Ao acolher as alegações de defesa para alteração de referenciais, em alguns pontos, notou-se que o 

sobrepreço de um ou outro item foi aumentado. Entretanto, entende-se que tal fato também não enseja 
nova citação. Ocorre que essas alterações do referencial foram suscitadas pela própria defesa e, 
estando dentro de uma certa razoabilidade, foram acolhidas. Além disso, ainda que pontualmente 

algum item tenha seu sobrepreço aumentado, de forma geral, os argumentos acolhidos reduziram os 
sobrepreços verificados nos grandes grupos e também no total. 
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904. Ao fim do exame, o valor do sobrepreço na amostra para o contrato da UDA passou de 

R$ 378.223.494,43 (data-base em maio/2009) para R$ 308.020.634,28 (data-base em maio/2009), 
enquanto que o referente ao contrato da UHDT passou de R$ 985.953.115,96 para R$ 810.877.164,90 

(data-base em junho/2009). O valor do sobrepreço na UDA representa 33,53% da amostra, 
considerando o valor do sobrepreço dividido pelo total da amostra, e 17,39% do contrato (com 
aditivos), utilizando a mesma metodologia de cálculo. Para a UHDT o sobrepreço corresponde a 

39,78% da amostra e 21,74% do contrato (com aditivos), também considerando a mesma metodologia 
para quantificação. O Anexo I desta instrução detalha, por grupo do DFP, os valores do débito. 

Ademais, as planilhas contendo os exames de preços constam à peça 272, itens não digitalizáveis.  

905. O sobrepreço verificado levou a um superfaturamento de R$ 587.246.453,24 no caso da 
UDA e de R$ 1.363.044.309,09 no caso da UHDT, ambos os valores atualizados para a data de 

27/9/2018 e acrescidos de juros de mora, conforme demonstrativo do débito às peças 273 e 274. 

906. Frente o exposto, será proposto que as contas dos responsáveis sejam julgadas 

irregulares, condenando em débito os responsáveis citados e multando a responsável chamada em 
audiência. Como já detalhado, não serão propostas sanções para as pessoas colaboradoras citadas. 
Para as não colaboradoras citadas, por sua vez, será proposto: (i) multa de até cem por cento do 

valor do débito imputado, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; e (ii) inabilitação para exercício 
de cargo ou função de confiança, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992. Para a responsável 

chamada em audiência, por não haver elemento de dolo em sua conduta, será proposto tão somente a 
multa do art. 58 da Lei 8.443/1992, sem proposta de inabilitação para exercício de cargo ou função 
de confiança. 

907. Ademais, considerando a materialidade do débito e o contexto de fraude ao processo 
licitatório em que os contratos em tela foram firmados, também será proposto que o Tribunal, por 

intermédio do Ministério Público, solicite aos dirigentes da Petrobras as medidas necessárias ao 
arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992. 

908. Sobre a audiência realizada, não foram acolhidas as razões de justificativas apresentadas 

pela responsável e, dessa forma, será proposta a aplicação de multa, nos termos do art. 58 da Lei 
8.443/1992. 

909. Por fim, o Quadro 15 resume a proposta de encaminhamento no que diz respeito ao débito 
imputado e às sanções propostas. 

Quadro 15 – Resumo de débitos e sanções abarcados na proposta de encaminhamento 

Responsável Débito Colaborador Sanções 

Sr. Pedro José Barusco Filho Sim Sim Não 

Sr. Renato de Souza Duque Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação 
para exercício de cargo em 
função 

Sr. Paulo Roberto Costa Sim Sim Não 

Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação 
para exercício de cargo em 
função 

Consórcio Rnest-Conest Sim 
Uma das 
empresas 

Não 

Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A. 

Sim Sim Não 

Construtora OAS S.A. (em Recuperação 
Judicial) 

Sim Não Multa do art. 57 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sim Sim Não 
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Sr. Marcelo Bahia Odebrecht Sim Sim Não 

Sr. Márcio Faria da Silva Sim Sim Não 

Sr. Rogério Santos de Araújo Sim Sim Não 

Sr. César Ramos Rocha Sim Sim Não 

Sr. José Adelmário Pinheiro Filho Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação 
para exercício de cargo em 
função 

Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação 
para exercício de cargo em 
função 

Sra. Venina Velosa da Fonseca Não Não Multa do art. 58 

910. Sobre o quadro acima, cabe destacar que a empresa Odebrecht Plantas Industriais e 

Participações S.A. foi incorporada à empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. (peça 105). 

911. Por fim, cabe propor que seja encaminhada ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Pernambuco (Crea/PE) e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) 
cópia da decisão que vier a ser proferida, a fim de que tomem as medidas necessárias contra os 
engenheiros envolvidos em atos de corrupção dos contratos em tela (UDA e UHDT Rnest), tanto da 

Petrobras quanto das empresas privadas, assinando prazo para que encaminhem a esta Corte as 
providências tomadas com relação a estes profissionais. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

912. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Pedro José Barusco Filho 

(CPF 987.145.708-15), Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), Paulo Roberto 
Costa (CPF 302.612.879-15), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), 

Marcelo Bahia Odebrecht (CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva 
(CPF 293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (CPF 159.916.527-91), César Ramos 
Rocha (CPF 363.752.091-53), José Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34), com relação à citação 
constante do item 9.5 do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário; 

b) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas Consórcio 
Rnest-Conest (CNPJ 11.045.775/0001-08), Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A. (CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A. – em 

Recuperação Judicial – (CNPJ 14.310.577/0001-04), Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82), com relação à citação constante do item 9.5 do 

Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário; 

c) rejeitar as alegações de defesa apresentada pelos Srs. Pedro José Barusco Filho 
(CPF 987.145.708-15), Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), Paulo Roberto 

Costa (CPF 302.612.879-15), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), 
Marcelo Bahia Odebrecht (CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva 

(CPF 293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (CPF 159.916.527-91), César Ramos 
Rocha (CPF 363.752.091-53), José Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34), com relação à citação 

constante do item 9.6 do Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário; 

d) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentada pelas empresas Consórcio 

Rnest-Conest (CNPJ 11.045.775/0001-08), Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A. (CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A., em 
Recuperação Judicial (CNPJ 14.310.577/0001-04), Construtora Norberto Odebrecht 
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S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82), com relação à citação constante do item 9.6 do 

Acórdão 2.109/2016-TCU-Plenário; 

e) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Venina Velosa da Fonseca 

(CPF 550.496.306-06), com relação à audiência constante do item 9.7 do Acórdão 
2.109/2016-TCU-Plenário; 

f) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º da Lei 

8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, 
inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares 

as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho (CPF 987.145.708-15), Renato de Souza 
Duque (CPF 510.515.167-49), Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15), José 
Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), Marcelo Bahia Odebrecht 

(CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva (CPF 293.670.006-00), Rogério Santos 
de Araújo (CPF 159.916.527-91), César Ramos Rocha (CPF 363.752.091-53), José 

Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros (CPF 063.787.575-34) pelas condutas a seguir relacionadas; e condená-los, 
em solidariedade, com as empresas Consórcio Rnest-Conest 

(CNPJ 11.045.775/0001-08), Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. 
(CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial 

(CNPJ 14.310.577/0001-04) e Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
(CNPJ 15.102.288/0001-82); ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a 
fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante 

o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das 
dívidas aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., atualizadas monetariamente e acrescidas 

dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a(s) data(s) do(s) 
recolhimento(s), na forma prevista na legislação em vigor: 

Data da ocorrência Débito (R$) 

29/03/2010  6.940.645,31  

30/04/2010  759.546,47  

03/05/2010  2.744.749,75  

25/05/2010  1.995.660,18  

26/05/2010  896.731,07  

24/06/2010  990.254,16  

25/06/2010  1.384.920,92  

22/07/2010  2.399,95  

26/07/2010  1.205.660,30  

27/07/2010  22.109,26  

24/08/2010  546.947,04  

30/08/2010  124.822,24  

31/08/2010  126.719,08  

24/09/2010  2.184.418,00  

27/09/2010  1.716.579,06  

25/10/2010  2.280.802,56  

12/11/2010  2.203,25  

23/11/2010  2.817.143,82  

29/11/2010  2.623.826,60  

30/11/2010  616.931,51  

01/12/2010  19.501,17  
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02/12/2010  457.576,69  

06/12/2010  349.365,03  

08/12/2010  1.109.239,75  

27/12/2010  6.139.774,37  

30/12/2010  5.009.812,91  

24/01/2011  4.537.660,86  

26/01/2011  871.677,39  

27/01/2011  783.020,90  

28/01/2011  33.751,31  

31/01/2011  133.552,91  

01/02/2011  1.401.070,51  

15/02/2011  867.811,90  

16/02/2011  5,64  

21/02/2011  24.936,53  

24/02/2011  2.960.292,85  

25/02/2011  4.186,38  

28/02/2011  1.082.450,77  

09/03/2011  131.362,56  

21/03/2011  3.274.393,13  

25/03/2011  1.080.390,51  

31/03/2011  2.884.266,69  

01/04/2011  141.072,01  

04/04/2011  1.975.322,94  

11/04/2011  342.195,18  

25/04/2011  3.881.272,31  

03/05/2011  624.208,49  

04/05/2011  29.981,60  

05/05/2011  99.938,68  

06/05/2011  633,06  

09/05/2011  355.728,10  

13/05/2011  129.190,01  

16/05/2011  128.235,30  

18/05/2011  97.978,59  

25/05/2011  4.455.636,83  

26/05/2011  383.172,29  

06/06/2011  608.387,84  

07/06/2011  7.490,30  

20/06/2011  37.494,96  

24/06/2011  2.621.497,53  

27/06/2011  805.785,18  

28/06/2011  507.262,92  

29/06/2011  6.260,01  

30/06/2011  716.627,04  

25/07/2011  10.082.292,22  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

156 
 

05/08/2011  6.114,73  

08/08/2011  1.605.038,71  

15/08/2011  3.980.660,49  

23/08/2011  1.986,48  

24/08/2011  4.241.785,60  

25/08/2011  1.085.041,44  

05/09/2011  897.902,07  

06/09/2011  40.240,19  

08/09/2011  15.638,82  

15/09/2011  9.565,59  

16/09/2011  28.696,76  

19/09/2011  4.488,87  

26/09/2011  7.101.020,08  

29/09/2011  22.991,46  

03/10/2011  31.189,66  

24/10/2011  108.849,62  

25/10/2011  938.592,18  

26/10/2011  7.285.466,83  

27/10/2011  370.461,11  

31/10/2011  223.564,75  

03/11/2011  128.945,73  

07/11/2011  78.707,97  

14/11/2011  868.983,37  

16/11/2011  78.707,97  

24/11/2011  7.449.586,69  

25/11/2011  627.843,21  

30/11/2011  636.131,93  

01/12/2011  2.583.798,40  

02/12/2011  8.929,68  

12/12/2011  1.334.567,81  

23/12/2011  12.578,88  

26/12/2011  21.044.252,56  

29/12/2011  2.309.055,29  

04/01/2012  802.515,39  

05/01/2012  788.084,06  

16/01/2012  153.278,81  

19/01/2012  52.873,13  

23/01/2012  26.578,96  

24/01/2012  6.818.499,84  

25/01/2012  692,30  

26/01/2012  239.319,95  

27/01/2012  422.090,69  

30/01/2012  383.332,03  

24/02/2012  8.471.099,64  
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27/02/2012  649.333,90  

02/03/2012  261.559,67  

05/03/2012  69.428,93  

06/03/2012  19.160,73  

19/03/2012  683.049,30  

20/03/2012  51.333,35  

21/03/2012  22.228,53  

26/03/2012  8.600.791,47  

29/03/2012  169.709,17  

30/03/2012  71.345,30  

09/04/2012  199.577,58  

12/04/2012  26.907,59  

13/04/2012  18.413,54  

16/04/2012  148.638,04  

19/04/2012  80.685,56  

25/04/2012  7.149.414,53  

30/04/2012  323.971,86  

02/05/2012  179.159,67  

23/05/2012  93.472,30  

25/05/2012  6.033.984,39  

28/05/2012  488.982,39  

01/06/2012  885.030,05  

15/06/2012  62.794,00  

18/06/2012  114.578,71  

25/06/2012  9.863.372,45  

27/06/2012  101.751,92  

28/06/2012  219.087,99  

29/06/2012  454.740,50  

05/07/2012  66.963,51  

06/07/2012  31.990,84  

25/07/2012  4.585.745,94  

26/07/2012  241.906,53  

30/07/2012  295.567,63  

24/08/2012  3.765.759,58  

27/08/2012  33.238,54  

30/08/2012  693.732,73  

17/09/2012  1.668,31  

20/09/2012  15.755,43  

24/09/2012  1.556.507,22  

25/09/2012  7.305,72  

01/10/2012  31.974,12  

16/10/2012  228,16  

17/10/2012  2.877,53  

19/10/2012  17.402,97  
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22/10/2012  65.939,76  

25/10/2012  3.690.720,01  

26/10/2012  5.472,19  

29/10/2012  514.981,14  

01/11/2012  437,50  

22/11/2012  10.043,37  

26/11/2012  3.297.240,53  

29/11/2012  48.413,92  

26/12/2012  18.500.692,18  

02/01/2013  6.985.769,37  

07/01/2013  4.165,02  

14/01/2013  1.065.136,66  

18/01/2013  2.208.634,34  

21/01/2013  548.708,27  

24/01/2013  3.911.899,12  

25/01/2013  122.053,20  

28/01/2013  299.543,73  

25/02/2013  4.258.826,12  

01/03/2013  8.379,85  

04/03/2013  92.149,08  

27/03/2013  2.909.863,55  

01/04/2013  210.582,04  

24/04/2013  4.334.083,11  

26/04/2013  242,19  

13/05/2013  124.037,44  

27/05/2013  15.644.150,67  

07/06/2013  237.662,38  

10/06/2013  41.013,89  

24/06/2013  1.778.673,18  

28/06/2013  6.234.854,03  

01/07/2013  47.666,38  

15/07/2013  689.017,02  

17/07/2013  249.028,24  

29/07/2013  4.423.301,18  

06/08/2013  2.662,69  

09/08/2013  2.562.450,18  

14/08/2013  40.289,76  

26/08/2013  194.975,89  

28/08/2013  38.350,12  

24/09/2013  1.517.987,93  

03/10/2013  482.006,69  

11/10/2013  8.166,50  

14/10/2013  344,26  

25/10/2013  2.059.543,22  
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28/10/2013  1.005,19  

19/11/2013  2.314,75  

25/11/2013  2.343.771,32  

29/11/2013  23.973,13  

11/12/2013  331.126,22  

16/12/2013  10.165,51  

25/12/2013  19.386.999,09  

21/01/2014  301.377,65  

22/01/2014  19.217,27  

24/01/2014  6.166.650,77  

30/01/2014  0,17  

11/02/2014  74.862,10  

24/02/2014  611.609,89  

05/03/2014  71.015,28  

17/03/2014  900,79  

24/03/2014  275.669,00  

27/03/2014  574.732,22  

24/04/2014  567.357,46  

28/04/2014  650,62  

30/04/2014  358.159,97  

26/05/2014  1.850.159,70  

24/06/2014  128.872,23  

27/06/2014  107.891,47  

30/06/2014  332.418,95  

15/07/2014  108.374,78  

23/07/2014  513.576,65  

25/07/2014  157.875,02  

25/08/2014  496.755,33  

01/09/2014  441,82  

15/09/2014  142.162,26  

24/09/2014  287.838,89  

27/10/2014  489.706,21  

24/11/2014  275.055,97  

24/12/2014  88.772,85  

26/12/2014  330.159,59  

26/01/2015  834.959,56  

27/01/2015  15.859,99  

18/02/2015  813,45  

24/03/2015  384.710,47  

06/05/2015  148,11  

26/02/2016  34.163,17  

(Total atualizado até 27/9/2018 e acrescido de juros de mora: R$  587.246.453,24, conforme peça 273) 

f.1) Responsável: Sr. Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15), na condição de 
Gerente Executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, por propor o 
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refazimento da licitação na modalidade convite mantendo as mesmas empresas 

convidadas no certame anterior, conforme Documento Interno do Sistema 
Petrobras - DIP Engenharia 000154/2009, em descumprimento ao item 5.6.2 do 

Decreto 2.745/1998, e praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de 
agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante 
recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, 

permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a 
divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços 

excessivos, o que resultou na formalização do contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-
Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, infringindo ao disposto 
no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 

11.768/2008 (LDO 2009), e nos itens 1.2 e 5.62 do Decreto 2.745/199; 

f.2) Responsáveis: Srs. Renato de Souza Duque (510.515.167-49) e Paulo Roberto 

Costa (302.612.879-15), na condição de Diretor de Serviços e de Diretor de 
Abastecimento, respectivamente, por praticarem atos de gestão ou omitirem-se no 
seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da 

Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas 
cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à 

competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática 
de preços excessivos, o que resultou na formalização do Contrato 
0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) com sobrepreço e consequente 

superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, 
no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do 

Decreto 2.745/1998; 

f.3) Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72), na 
condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos deveres dos 

administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 
6.404/1976, anuindo com atos irregulares praticados por outros administradores 

ou deixando de apurar fatos para impedir a sua prática; por falhar no seu dever 
de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle 
deficientes dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos 

de fiscalização do TCU; por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as 
providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios 

de irregularidade apontados pelas auditorias do TCU, o que resultou na 
formalização do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) com sobrepreço e 
consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da 

Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 
2009), nos arts. 153 e 158, da Lei 6.404/1976, e no item 1.2 do Decreto 

2.745/1998; 

f.4) Responsáveis: Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); Odebrecht 
Plantas Industriais e Participações S.A. (09.334.075/0001-83); Construtora OAS 

S.A. (14.310.577/0001/04); Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
(15.102.288/0001-82), por praticarem preços acima dos de mercado, agirem em 

conluio e pagarem vantagens indevidas a agentes públicos para que atuassem, de 
forma omissiva ou comissiva, garantido a realização dos certames por meio de 
licitação na modalidade Convite e o envio de convites às empresas do grupo 

cartelizado previamente definidas em listas entregues aos gestores corrompidos, 
para maximização indevida de sua lucratividade por meio de condutas delitivas 

que resultaram na formalização do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) 
com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no 
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art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 

11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998 

f.5) Responsáveis: Srs. Marcelo Bahia Odebrecht (487.956.23515), Márcio Faria 

da Silva (293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (159.916.527-91), César 
Ramos Rocha (363.752.091-53), na condição de sócios-administradores e/ou 
administradores de empresas do Grupo Odebrecht, e Srs. José Adelmário 

Pinheiro Filho (078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 
063.787.57534), na condição de administradores de empresas do Grupo OAS, por 

praticarem, conduzirem ou participarem de atos ilícitos, com desvio de finalidade 
e abuso da personalidade jurídica que representava, para fraudar o processo 
licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a 

maximizar indevidamente os lucros dos grupos empresariais Odebrecht e OAS 
mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, 

resultando na formalização do Contrato 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, o que infringe o disposto no art. 37 
da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 

2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998 

g) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º da Lei 

8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, 
inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares 
as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho (CPF 987.145.708-15), Renato de Souza 

Duque (CPF 510.515.167-49), Paulo Roberto Costa (CPF 302.612.879-15), José 
Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), Marcelo Bahia Odebrecht 

(CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva (CPF 293.670.006-00), Rogério Santos 
de Araújo (CPF 159.916.527-91), César Ramos Rocha (CPF 363.752.091-53), José 
Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães 

Medeiros (CPF 063.787.575-34) pelas condutas a seguir relacionadas; e condená-los, 
em solidariedade, com as empresas Consórcio Rnest-Conest 

(CNPJ 11.045.775/0001-08), Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. 
(CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial 
(CNPJ 14.310.577/0001-04) e Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

(CNPJ 15.102.288/0001-82); ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a 
fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante 

o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das 
dívidas aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., atualizadas monetariamente e acrescidas 
dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a(s) data(s) do(s) 

recolhimento(s), na forma prevista na legislação em vigor: 

Data da ocorrência Débito (R$) 

29/03/2010  21.627.747,03  

26/04/2010  6.473.010,91  

11/06/2010  13.591.243,54  

24/06/2010  1.171.160,74  

28/07/2010  4.681.921,36  

02/08/2010  1.639.805,75  

24/08/2010  1.460.247,62  

27/08/2010  5.657.427,54  

30/08/2010  3.082.229,09  

08/09/2010  388.096,35  
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24/09/2010  3.211.636,84  

30/09/2010  6.688.604,73  

15/10/2010  93.388,80  

25/10/2010  2.917.290,28  

29/10/2010  3.092.376,59  

01/11/2010  1.981.234,15  

26/11/2010  2.086.841,26  

30/11/2010  1.601.693,46  

06/12/2010  719.744,75  

23/12/2010  674,70  

27/12/2010  6.840.333,17  

30/12/2010  13.909.272,41  

06/01/2011  8.593,39  

21/01/2011  4.583.945,97  

24/01/2011  3.093.534,25  

24/02/2011  3.026.563,23  

28/02/2011  2.821.636,77  

28/03/2011  2.171.475,56  

30/03/2011  7.718.394,92  

25/04/2011  2.162.947,55  

29/04/2011  6.016.061,50  

02/05/2011  5.969,53  

04/05/2011  1.622.242,97  

05/05/2011  2.336.246,49  

09/05/2011  3.037.859,78  

11/05/2011  20.961,59  

25/05/2011  2.269.857,10  

30/05/2011  4.357.448,91  

02/06/2011  599.801,02  

09/06/2011  415,96  

10/06/2011  5.751,76  

13/06/2011  1.368.413,33  

17/06/2011  3.906.316,55  

24/06/2011  9.145.339,22  

06/07/2011  4.456.209,22  

14/07/2011  917.364,42  

22/07/2011  11.502,85  

26/07/2011  1.925.077,69  

01/08/2011  2.297.055,96  

12/08/2011  900.392,91  

15/08/2011  141.296,91  

23/08/2011  308,07  

24/08/2011  7.912.739,92  

25/08/2011  325.587,02  
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26/08/2011  10.061.235,43  

29/08/2011  1.488.549,11  

30/08/2011  731,98  

31/08/2011  785.317,67  

01/09/2011  31.053,21  

26/09/2011  3.956.059,26  

28/09/2011  8.272.524,23  

29/09/2011  2.952.036,81  

30/09/2011  100.226,29  

03/10/2011  20.059,33  

14/10/2011  5.936,11  

20/10/2011  8.314,19  

25/10/2011  8.027.359,44  

28/10/2011  2.259.409,16  

01/11/2011  2.430.169,89  

03/11/2011  3.164.109,28  

04/11/2011  106.955,38  

17/11/2011  408.276,72  

21/11/2011  1.409,20  

25/11/2011  8.485.993,72  

28/11/2011  6.892.482,38  

30/11/2011  6.297.035,13  

02/12/2011  1.852,01  

15/12/2011  874.634,01  

26/12/2011  20.412.388,77  

28/12/2011  8.192.072,44  

29/12/2011  18.101.537,84  

04/01/2012  2.582.932,26  

05/01/2012  86.133,04  

18/01/2012  281.996,29  

19/01/2012  10.101,10  

25/01/2012  1.965.651,02  

26/01/2012  11.679.713,36  

13/02/2012  46.557,59  

14/02/2012  2.198,52  

17/02/2012  18.663,72  

24/02/2012  10.311.592,49  

21/03/2012  7.034.941,75  

29/03/2012  12.774.220,63  

12/04/2012  365.596,49  

13/04/2012  1.219.849,91  

18/04/2012  269.769,88  

24/04/2012  16.807.099,67  

23/05/2012  149.899,61  
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24/05/2012  607.897,99  

25/05/2012  1.095.977,25  

28/05/2012  15.489.327,90  

11/06/2012  477.097,25  

13/06/2012  279.484,58  

25/06/2012  17.871.756,78  

12/07/2012  817.612,37  

19/07/2012  1.911.886,13  

23/07/2012  860.924,12  

25/07/2012  16.890.873,92  

26/07/2012  1.095.532,71  

27/07/2012  33.934,97  

08/08/2012  2.111.614,67  

09/08/2012  272.922,45  

20/08/2012  27.149,18  

21/08/2012  235.350,92  

22/08/2012  7.976,18  

24/08/2012  17.228.874,63  

10/09/2012  13.965,43  

17/09/2012  13.102,04  

24/09/2012  8.354.820,32  

01/10/2012  603.786,06  

02/10/2012  176,76  

03/10/2012  225.538,96  

05/10/2012  100.317,96  

18/10/2012  69.122,94  

25/10/2012  11.412.939,81  

26/10/2012  1.860.755,51  

05/11/2012  40.389,38  

07/11/2012  85.337,21  

14/11/2012  80.433,01  

16/11/2012  14.179,76  

19/11/2012  430.866,33  

26/11/2012  20.393.995,72  

30/11/2012  203.303,64  

05/12/2012  263.131,61  

06/12/2012  100.091,59  

14/12/2012  42.945,77  

21/12/2012  26.080,22  

26/12/2012  22.798.842,68  

14/01/2013  30.093,14  

15/01/2013  43.344,52  

18/01/2013  15.052.432,51  

25/01/2013  18.673,96  
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15/02/2013  225.147,31  

20/02/2013  72.437,96  

25/02/2013  13.336.237,54  

27/02/2013  9.271,68  

04/03/2013  29.736,15  

08/03/2013  972.202,56  

13/03/2013  530.403,27  

18/03/2013  9.595,36  

27/03/2013  7.728.453,05  

04/04/2013  1.123.302,11  

24/04/2013  25.011.912,75  

25/04/2013  968.707,71  

26/04/2013  63.577,08  

06/05/2013  283.208,92  

08/05/2013  21.153,85  

20/05/2013  159.178,96  

23/05/2013  233.762,83  

24/05/2013  358.257,91  

27/05/2013  9.505.836,07  

28/05/2013  89.997,46  

10/06/2013  77.750,56  

12/06/2013  500.266,17  

24/06/2013  11.180.312,50  

03/07/2013  61.590,79  

10/07/2013  41.059,29  

23/07/2013  12.420,86  

24/07/2013  11.812,78  

29/07/2013  7.461.810,20  

30/07/2013  4.614.258,28  

31/07/2013  262,94  

21/08/2013  338.437,61  

22/08/2013  298.266,58  

23/08/2013  223.161,21  

26/08/2013  19.629.833,12  

28/08/2013  52.712,03  

09/09/2013  134.072,30  

11/09/2013  29.144,75  

12/09/2013  29.867,90  

16/09/2013  601,35  

17/09/2013  67,27  

18/09/2013  502,92  

24/09/2013  2.740.456,87  

11/10/2013  113.791,24  

14/10/2013  15.241.503,84  
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17/10/2013  41.085,85  

18/10/2013  49.212,15  

25/10/2013  35.200.220,49  

07/11/2013  316.477,90  

13/11/2013  1.494,67  

14/11/2013  216,71  

25/11/2013  35.045.963,32  

11/12/2013  45.058,88  

26/12/2013  -    

27/12/2013  -    

24/01/2014  7.142.282,70  

27/01/2014  249.070,08  

30/01/2014  1.704,74  

06/02/2014  860,41  

18/02/2014  18.222,26  

24/02/2014  12.720.737,55  

17/03/2014  17.031,02  

27/03/2014  5.373.198,37  

28/03/2014  1.399.881,81  

24/04/2014  9.777.284,03  

08/05/2014  56.046,69  

26/05/2014  6.643.426,28  

24/06/2014  6.637.424,67  

26/06/2014  1.403.530,58  

02/07/2014  7.886.147,28  

03/07/2014  156.354,33  

25/07/2014  10.670.657,15  

25/08/2014  8.959.512,08  

03/09/2014  19.708,17  

24/09/2014  5.218.798,05  

25/09/2014  2.777,13  

22/10/2014  19.940,25  

24/10/2014  9.456,67  

27/10/2014  8.527.103,38  

24/11/2014  6.635.887,54  

25/11/2014  97.479,77  

10/12/2014  4.394,56  

29/12/2014  3.835.755,33  

05/01/2015  753.035,70  

26/01/2015  3.795.041,07  

18/02/2015  1.613.574,45  

24/02/2015  8.800,41  

25/02/2015  15.264,41  

24/03/2015  1.243.334,99  
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08/04/2015  931,46  

13/07/2015  71.299,74  

(Total atualizado até 27/9/2018 e acrescido de juros de mora: R$  1.363.044.309,09, conforme peça 274) 

g.1) Responsável: Sr. Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15), na condição 
de Gerente Executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, por propor o 

refazimento da licitação na modalidade convite mantendo as mesmas empresas 
convidadas no certame anterior, conforme Documento Interno do Sistema 

Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009, em descumprimento ao item 5.6.2 do 
Decreto 2.745/1998, e praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de 
agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante 

recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, 
permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à competitividade, a 

divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços 
excessivos, o que resultou na formalização do Contrato 0800.0055148.09.2 
(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, infringindo ao 

disposto no art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 
11.768/2008 (LDO 2009), e nos itens 1.2 e 5.62 do Decreto 2.745/1998; 

g.2) Responsáveis: Srs. Renato de Souza Duque (510.515.167-49) e Paulo 
Roberto Costa (302.612.879-15), na condição de Diretor de Serviços e de Diretor 
de Abastecimento, respectivamente, por praticarem atos de gestão ou omitirem-se 

no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da 
Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas 

cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à 
competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática 
de preços excessivos, o que resultou na formalização do Contrato 

0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente 
superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, 
no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do 

Decreto 2.745/1998; 

g.3) Responsável: José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72), na 

condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos deveres dos 
administradores das sociedades anônimas, previsto no art. 158 da Lei 
6.404/1976, anuindo com atos irregulares praticados por outros administradores 

ou deixando de apurar fatos para impedir a sua prática; por falhar no seu dever 
de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle 

deficientes dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos 
de fiscalização do TCU; por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as 
providências exigidas de um administrador ao tomar conhecimento dos indícios 

de irregularidade apontados pelas auditorias do TCU, o que resultou na 
formalização do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e 

consequente superfaturamento, com infração ao disposto no art. 37 da 
Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 
2009), nos arts. 153 e 158, da Lei 6.404/1976, e no item 1.2 do Decreto 

2.745/1998; 

g.4) Responsáveis: Consórcio Rnest - Conest (11.045.775/0001-08); Odebrecht 

Plantas Industriais e Participações S.A. (09.334.075/0001-83); Construtora OAS 
S.A. (14.310.577/0001/04); Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
(15.102.288/0001-82), por praticarem preços acima dos de mercado, agirem em 

conluio e pagarem vantagens indevidas a agentes públicos para que atuassem, de 
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forma omissiva ou comissiva, garantido a realização dos certames por meio de 

licitação na modalidade Convite e o envio de convites às empresas do grupo 
cartelizado previamente definidas em listas entregues aos gestores corrompidos, 

para maximização indevida de sua lucratividade por meio de condutas delitivas 
que resultaram na formalização do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) 
com sobrepreço e consequente superfaturamento, com infração ao disposto no 

art. 37 da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 
11.768/2008 (LDO 2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998.; 

g.5) Responsáveis: Srs. Marcelo Bahia Odebrecht (487.956.23515), Márcio Faria 
da Silva (293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (159.916.527-91), César 
Ramos Rocha (363.752.091-53), na condição de sócios-administradores e/ou 

administradores de empresas do Grupo Odebrecht, e Srs. José Adelmário 
Pinheiro Filho (078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 

063.787.57534), na condição de administradores de empresas do Grupo OAS, por 
praticarem, conduzirem ou participarem de atos ilícitos, com desvio de finalidade 
e abuso da personalidade jurídica que representava, para fraudar o processo 

licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a 
maximizar indevidamente os lucros dos grupos empresariais Odebrecht e OAS 

mediante formação de cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, 
resultando na formalização do Contrato 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com 
sobrepreço e consequente superfaturamento, o que infringe o disposto no art. 37 

da Constituição Federal, no art. 109, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 11.768/2008 (LDO 
2009), e no item 1.2 do Decreto 2.745/1998. 

h) aplicar aos Srs. Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), José Sérgio Gabrielli 
de Azevedo (CPF 042.750.395-72), José Adelmário Pinheiro Filho 
(CPF 078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34), 

e à empresa Construtora OAS S.A. – em Recuperação Judicial – 
(CNPJ 14.310.577/0001-04), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, de até cem por cento dos valores 
indicados nos itens acima, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 
notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do 

Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizadas monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a dos 

efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em 
vigor; 

i) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b” da Lei 8.443/1992 c/c 

os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas 
da Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF 550.496.306-06) por, na condição de Gerente 

Executiva de Abastecimento, por ter proposto o refazimento da Licitação-convite 
mantendo os convites para as mesmas empresas convidadas no certame anterior, 
conforme Documentos Internos do Sistema Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009 e 

000154/2009, facilitando a prática de conluio entre os licitantes, o que resultou na 
formalização dos Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 

(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, em descumprimento 
ao item 5.6.2 do Decreto 2,745/1998; 

j) aplicar à Sra. Venina Velosa da Fonseca (CPF 550.496.306-06) a multa prevista no 

art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 

“a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, 
atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo 
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recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 

k) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 
judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 

l) autorizar desde logo, caso venha a ser requerido, o pagamento das dívidas dos 
responsáveis em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do 
art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 

quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o 
Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela 

anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir 
sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na 
forma prevista na legislação em vigor; 

m) notificar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer 
parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo 

único do art. 26 da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2º, do Regimento Interno do 
TCU; 

n) com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RITCU, considerar 

graves as infrações cometidas pelos Srs. Renato de Souza Duque 
(CPF 510.515.167-49), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), José 

Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros (CPF 063.787.575-34); 

o) com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RITCU, declarar os Srs. 

Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), José Sérgio Gabrielli de Azevedo 
(CPF 042.750.395-72), José Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e Agenor 

Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34) inabilitados para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 

p) solicitar, com base no art. 61 da Lei 8.443/1992, e no art. 275 do Regimento Interno do 

TCU, à Petróleo Brasileiro S.A., por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a 
adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens dos Srs. Pedro José Barusco Filho 

(CPF 987.145.708-15), Renato de Souza Duque (CPF 510.515.167-49), Paulo Roberto 
Costa (CPF 302.612.879-15), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395-72), 
Marcelo Bahia Odebrecht (CPF 487.956.235-15), Márcio Faria da Silva 

(CPF 293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo (CPF 159.916.527-91), César Ramos 
Rocha (CPF 363.752.091-53), José Adelmário Pinheiro Filho (CPF 078.105.635-72) e 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros (CPF 063.787.575-34), e das empresas 
Consórcio Rnest-Conest (CNPJ 11.045.775/0001-08), Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A. (CNPJ 09.334.075/0001-83), Construtora OAS S.A., em 

Recuperação Judicial (CNPJ 14.310.577/0001-04) e Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82), até o montante atualizado do total dos débitos que 

lhes foram imputados, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do 
recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos 
bens arrestados e a sua restituição; 

q) firmar entendimento, com fulcro nos Acórdãos 1.411/2017-TCU-Plenário e 2.342/2017-
TCU-Plenário, que, em hipótese nenhuma, cabe qualquer restrição de reparação do 

dano contra empresas detentoras de acordo de leniência, ainda que se utilizem 
informações provenientes de provas produzidas pelas próprias colaboradoras para a 
quantificação desse dano; 

r) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida para o Conselho Regional de 
Engenharia de Pernambuco (Crea/PE) e para o Conselho Federal de Engenharia 

(Confea), a fim de que adotem as providências necessárias contra os profissionais de 
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engenharia envolvidos nos desvios de recursos nas obras da UDA e do UHDT da 

Refinaria Abreu e Lima (Contratos 0800.0055148.09.2 e 0800.0053456.09.2), 
celebrados entre a Petrobras e o Consórcio Rnest-Conest, encaminhando, no prazo de 

30 (trinta) dias, a este Tribunal, as medidas tomadas contra esses profissionais.” 
 
 

2. O dirigente da SeinfraOperações exarou despacho contextualizando e complementando a 
análise efetuada, nos termos reproduzidos a seguir (peça 278): 

 

“1. O presente processo, na figura da derradeira peça instrutória, encerra extenso e intricado 
exame sobre a adequabilidade dos preços pactuados em dois contratos da Refinaria Abreu e Lima: 

Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) e Unidade de Hidrotratamento de Diesel (UHDT).  

2. Em síntese, tem-se aqui uma análise de mérito de Tomada de Contas Especial, a qual 

comporta (i) dez citações de pessoas físicas, (ii) três citações de pessoas jurídicas (um consórcio e as 
duas pessoas jurídicas integrantes), além de (iii) uma audiência de ex-gestora da Petrobras. Dentro 
desse rol, conta-se ainda com colaboradores perante a Justiça Federal, com uma empresa que 

celebrou acordo de leniência com o MPF (Odebrecht) e com a outra empresa, integrante do consórcio 
contratado, em recuperação judicial (OAS). 

3. Feito tal introito, trarei na presente manifestação pontos que considero indispensáveis 
ressaltar em virtude da complexidade, materialidade e relevância da análise de mérito empreendida 
pelos auditores-instrutores. Antecipando, desde já, minha plena concordância com o teor da proposta 

de encaminhamento, perpassarei brevemente por temáticas atinentes à cautela e robustez da análise 
realizada, conectando-as com questões alusivas à responsabilização, reparação do dano ao erário e 

sanções propostas.  

4. Inicio destacando a sólida contextualização tecida pelos auditores, quando comentaram 
da participação das empresas ora citadas (OAS e Odebrecht) no duradouro e ousado cartel 

descortinado pela Operação Lava Jato. Nesse passo, discorreu-se de forma fundamentada sobre a 
literatura de cartéis hard core, sobre o modus operandi do esquema fraudulento deflagrado em 2014 

nas contratações da Petrobras e sobre os motivos financeiros/empresariais por detrás do pagamento 
das propinas. Com isso, pôde-se estabelecer um liame técnico e causal entre o dano inquinado nesta 
TCE e o verdadeiro propósito da atuação colusiva desvelado, que maculou, entre muitos outros, os 

dois contratos ora sopesados. Mais ainda, explicitou-se um importante fator de conservadorismo na 
análise, uma vez que a geração do “peso morto” social – fenômeno de microeconomia que é um dos 

expressivos efeitos da cartelização, conforme esmiuçado no bojo da instrução – não adentrou o 
cômputo dos prejuízos, por não ser diretamente quantificável. Parecer recente do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica bem esclareceu a geração de peso-morto social a partir de 

tabelamento de preços, iniciativa que tende a gerar cartéis, com grandes prejuízos à sociedade como 
um todo (fonte: https://www.conjur.com.br/2018-jun-18/tabelamento-frete-gera-prejuizos-criar-cartel-

cade - acesso em 26/09/2018) 

5. Ato contínuo, registro a conveniência e oportunidade em se assentar, logo no prelúdio da 
instrução, os motivos que autorizaram o translado de documentos advindos de outras instâncias, como 

um recurso lídimo a subsidiar o arcabouço referencial que serviu de critério de auditoria. Nessa 
seara, cumpre destacar que o exame técnico igualmente se atentou em perquirir as implicações da 

Decisão Judicial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, de 2/4/2018, complementada em 13/6/2018, no 
âmbito da Petição 5054741-77/2015.4.04.7000/PR, tão bem como das Notas Técnicas do MPF 
correlatas, concluindo pela inexistência de qualquer prejuízo/limitação/restrição sobre as ações de 

ressarcimento ao erário, missão constitucional desta Corte de Contas. E isso, é fundamental frisar, 
independe da fonte do material adotado como paradigma, uma vez que o Juízo da 13ª Vara 
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expressamente ressalta que sua Decisão “não impede que os órgãos administrativos realizem suas 

próprias investigações, sem utilização da prova compartilhada, contra colaboradores e empresas 
lenientes”, ou que, alternativamente, “os órgãos administrativos busquem, como apontado pelo Juízo, 

autorização específica para utilização da prova contra colaborador ou empresa leniente” (trechos da 
Decisão de 13/6/2018, da lavra do Exmo. Juiz Sérgio Fernando Moro, destaques acrescidos).  

6. Como contraponto, e consolidando um recente caminho jurisprudencial (Acórdão 

1214/2018-TCU-Plenário), respeitou-se a lógica prevista na decisão da 13ª Vara da Justiça Federal, 
de modo a não se propor a aplicação de sanção à empresa ou pessoa física, que tenha efetivamente 

colaborado com o Estado, pois a multa do art. 57 da Lei 8443/1992 pode configurar “sanção 

excessiva” (mencionada na Decisão de 2/4/2018), já que pode chegar a 100% do valor do dano, em 
ofensa à reconhecida “necessidade de se estabelecer alguma proteção para acusados colaboradores 

ou empresas lenientes contra sanções de órgãos administrativos, o que poderia colocar em risco os 
próprios acordos e igualmente futuros acordos” (igualmente extraído da Decisão datada de 

13/6/2018, destaques acrescidos). 

7. Ainda na esteira da responsabilização, antecipo-me aqui em ressaltar que a inabilitação 
proposta alcançou os Srs. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Adelmário Pinheiro Filho, José 

Sérgio Gabrielli de Azevedo e Renato de Souza Duque. Todos esses por terem incorrido em graves 
infrações (art. 60 da Lei 8.443/1992) e por não possuírem qualquer colaboração formal junto ao 

Estado Brasileiro. Dito isso, destaco também que as espécies sancionatórias direcionadas ao Sr. 
Renato Duque (inabilitação e multa de até 100% do débito) têm um pano de fundo fático distinto 
daquele tratado no âmbito dos Acórdãos 3.052/2016-TCU-Plenário e o 1.625/2018-TCU-Plenário, os 

quais sopesaram procedimentos afetos a gestão e à concretização de fraude na Rnest, 
respectivamente. Ou seja, as condutas lá apuradas não se confundem com as que na presente TCE 

ocasionaram um dano ao erário devido a superfaturamento por preços excessivos. 

8. No tocante à apreciação das condutas da senhora Venina Velosa da Fonseca, estou de 
acordo com o exame da equipe. De fato, ela não foi chamada a se pronunciar quanto ao dano 

decorrente de superfaturamento, pois fazia parte da Diretoria de Refino e Abastecimento, e não da 
Diretoria de Serviços e Engenharia, responsável pelas contratações. Por outro lado, concordo com a 

culpa grave imputada à funcionária da Petrobras, razão pela qual merece ser apenada com a multa 
do art. 58 da Lei Orgânica do TCU. Por fim, é fato público e notório que a responsável prestou uma 
série de depoimentos importantes, inclusive em Comissão Parlamentar de Inquérito e, por essa razão, 

há vetores atenuantes na conduta que merecem ser levados em consideração, e que, em última 
instância, justificam a abstenção de proposta de inabilitação da responsável. Em suas denúncias, a 

Sra. Venina reforça a culpabilidade dos demais responsáveis constantes no rol desta TCE, uma vez 
que informa ter levado ao conhecimento destes a escalada de preços da refinaria Abreu e Lima, tendo 
sido ignorados os seus alertas (fontes: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/496666-EX-
GERENTE-DIZ-QUE-FOI-PERSEGUIDA-E-AMEACADA-POR-TER-DENUNCIADO-

IRREGULARIDADES.html e http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-09/venina-
confirma-cpi-da-petrobras-alertas-sobre-irregularidades-na-abreu).  

9. Em complemento, cabe trazer à baila trechos do Ofício n. 5140/2018-PRPR/FT, de 

14/5/2018 (autuado em 6/6/2018 no TC 016.991/2015-0: Ministro-Relator Bruno Dantas), por meio 
do qual a Força Tarefa da Operação Lava Jato (i) reconhece “a atenção dada por esse E. Tribunal à 

necessidade de se construir um ambiente favorável às colaborações premiadas e acordos de 
leniência, bem como à busca por uma atuação interinstitucional homogênea, como demonstrado, por 
exemplo, por meio do ofício 0091/2017-SeinfraOperações, de 28 de março de 2017 (TC 

016.991/2015-0)”, (ii) destacou a necessidade “do respeito à regra de que o indivíduo ou empresa 

colaboradora deve receber do Estado um benefício, sendo colocada em situação mais favorável do 

que estaria se não colaborasse”, e, por fim, (iii) “reforçamos o compromisso desta Força-Tarefa em 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/496666-EX-GERENTE-DIZ-QUE-FOI-PERSEGUIDA-E-AMEACADA-POR-TER-DENUNCIADO-IRREGULARIDADES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/496666-EX-GERENTE-DIZ-QUE-FOI-PERSEGUIDA-E-AMEACADA-POR-TER-DENUNCIADO-IRREGULARIDADES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/496666-EX-GERENTE-DIZ-QUE-FOI-PERSEGUIDA-E-AMEACADA-POR-TER-DENUNCIADO-IRREGULARIDADES.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-09/venina-confirma-cpi-da-petrobras-alertas-sobre-irregularidades-na-abreu
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-09/venina-confirma-cpi-da-petrobras-alertas-sobre-irregularidades-na-abreu
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colaborar plenamente com esse Tribunal para o aprofundamento das investigações de corrupção e 

lesão ao erário” (destaques acrescidos).   

10. Adentrando os critérios inerentes à engenharia de custos, tradicionalmente adotados pelas 

equipes do TCU para o cálculo do dano, especificamente no que diz respeito a toda a amostra 

analisada, excetuando-se por ora a mão de obra, saliento o espectro dos ajustes promovidos, quando 
compulsada uma gama, em parte inédita, de teses resistivas apresentadas pela defesa do consórcio, as 

quais se desconhecem os motivos pelos quais não foram apresentadas antes nestes autos.  

11. Em linhas gerais, houve apontamentos das alegações de defesa acolhidos, que implicaram 

redução do dano, enquanto que, para outros itens, os noveis argumentos resultaram em aumento no 
prejuízo perscrutado. Determinados itens foram excluídos da amostra em face de considerações que 
sinalizaram, de forma aparentemente razoável, pontos omissos, erros materiais ou algum grau de 

obscuridade pontual nas especificações técnicas dos referencias originalmente utilizados. Em nenhum 
caso recorreu-se a critérios de auditoria que já não fossem conhecidos do consórcio. Preservou-se, 

assim, um afunilamento, ou amadurecimento, da instrução processual, em respeito ao princípio da 
verdade material e, simultaneamente, ao contraditório e ampla defesa, de forma conservadora, em 
benefício de gestores e empresas contratadas, a fim de não dar ensejo a uma sobrevida que venha a 

caracterizar a duração não razoável do processo, com a eventual instauração de novas e 
desnecessárias etapas de citação. A sobredita cautela da equipe chegou mesmo a não incluir no 

quantum devido uma nova parcela de potencial superfaturamento referente aos quantitativos no aço, 
perceptíveis tão somente quando examinada parte das recentes teses resistivas do próprio consórcio. 
Isso se deu, frise-se, a fim materializar no débito final apenas parcelas do dano para as quais já tenha 

havido a devida citação prévia. Contudo, nada impede que, caso os responsáveis venham a optar por 
futuramente rediscutir o mérito em sede de Recurso de Revisão, a inclusão de tal parcela de 

superfaturamento adicional venha a ser efetivamente examinada uma vez que o efeito devolutivo do 
recurso de revisão é pleno, abrange o reexame de todos os elementos constantes dos autos (ex.: 
Acórdão nº 3.421/2013 – Plenário). 

12. Particularmente no que diz respeito à mão de obra, impende anotar que houve um 
criterioso emprego dos três referenciais tradicionalmente adotados pelas equipes de auditoria do 

TCU. Dessa forma, (i) a base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho - CAGED passou a figurar com maior destaque, sendo usada ainda (ii) a 
convenção coletiva de 2010 e, também, (iii) o Sinapi, da Caixa Econômica Federal. Na busca 

incansável pela verdade material, a derradeira análise é estritamente decorrente da necessidade de se 
considerar as especificidades inerentes aos contratos inquinados, o que se mostrou possível 

notadamente por conta do uso de filtragem diretamente na base do CAGED. Cabe registrar que a 
redução do protagonismo do Sinapi, em que pese explicar parte da redução do sobrepreço global, 
nem sempre acarretou a redução do sobrepreço unitário das ocupações integrantes da amostra 

altercada. No mais, absolutamente todos os ajustes promovidos foram muito bem justificados, 
embasando-se na jurisprudência do TCU, além de premissas técnicas inerentes a rubrica em questão, 

a despeito da grande assimetria de informações produzida pela ausência de colaboração efetiva das 
empresas beneficiadas pelo superfaturamento. 

13. Ainda na esteira da cautela-robustez alhures mencionada, não se pode olvidar o 

inquestionável conservadorismo que pautou inúmeros pontos da análise. Em rito sintético, além da já 
citada desconsideração do “peso morto” social (prejuízo difuso causado pelo cartel à sociedade, em 

virtude de perdas de eficiência), pode-se elencar: (i) inviabilidade prática de análise dos quantitativos 
(que, muito provavelmente, dado o contexto generalizado de fraudes, também podem estar 
superestimados) – dado que foram firmados 47 aditivos (que somam montantes superiores a R$ 900 

milhões), se considerados os dois contratos, cabendo aqui sinalizar que, em se mantendo o mesmo o 
patamar de sobrepreço dos contratos originais, estimam-se danos adicionais na casa dos  R$ 180 

milhões, a valores históricos; (ii) ciência de que a base do CAGED traz mais demissões do que 
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admissões, o que, conforme explicado no corpo da instrução, tende a majorar o valor dessa referência 

de preços paradigmas de mercado, já que os salários de demissão são, em regra, superiores aos  da 
admissão; (iii) uso de filtro na base do CAGED para considerar as cidades que possuem polos 

petroquímicos ou refinarias instaladas, o que pode majorar os salários paradigmas, já que a amostra 
em tese inclui salários para cargos envolvidos em operação/manutenção de instalações industriais de 
elevada periculosidade/insalubridade, submetidas a riscos de incêndios e explosões; (iv) adoção do 

filtro do CAGED para o setor de infraestrutura, óleo e gás da base nacional (inclusive mercados das 
regiões Sudeste e Sul), que traz valores maiores do que os da região Nordeste (local de construção da 

Refinaria Abreu e Lima); (v) emprego da faixa de encargos sociais do Sinapi verificada entre agosto 
de 2010 e fevereiro de 2013, que trazia o patamar mais elevado para tal rubrica dentro de um período 
de treze anos, diante do aquecimento do mercado proporcionado pelo início concomitante de 

inúmeras obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em todo o país; (vi) inclusão de 
uma série de premissas conservadoras referentes a despesas com viagem e gastos com adicional de 

transferência para cargos  que exigem alguma habilidade na gestão de pessoas; (vii) utilização do 
BDI contratual, e não jurisprudencial, para todos os itens que não fossem de fornecimento. 

14. Some-se a todas as parcelas acima mencionadas o fato de os auditores-instrutores da 

presente TCE não terem proposto glosar o lucro declarado, ou o lucro explicitado no DFP do 
consórcio contratado, com vistas a restituição do produto do crime. Todo o superfaturamento até aqui 

apontado não se confunde com margem líquida lídima pretendida ou informada pelas empresas. Tal 
procedimento – da supressão do lucro - encontra guarida no fato de que um contrato fraudado e/ou 
obtido mediante fraude à licitação não pode permitir qualquer aumento patrimonial dos agentes 

infratores (Acórdão 1306/2017-TCU-Plenário, e art. 59 da Lei 8.666/93, além de farta literatura 
internacional sobre disgorgement). No caso em apreço, esse montante – também conhecido como 

produto bruto mitigado -, que pode muito bem ser buscado por meio de processo de representação ou 
em sede de eventual Recurso de Revisão (Acórdão nº 3.421/2013 – Plenário), supera R$ 550 milhões 
(a valores históricos), caso considerados os aditivos em ambos os contratos (UDA e UHDT). Tal 

posicionamento desta Unidade Técnica tem por objetivo, mais uma vez, se alinhar às orientações 
trazidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, uma vez que beneficiam, pela via do 

conservadorismo técnico justificável, empresa colaboradora da Justiça, que firmou acordo com o 
Ministério Público Federal. 

15. Tecidos os devidos comentários sobre à contextualização relacionada a inequívoca 

operação do cartel, sobre os impactos da Decisão Judicial da 13ª Vara Federal de Curitiba nas 
sanções passíveis de aplicação, e sobre as particularidades que demonstram a robustez, cautela e 

conservadorismo da análise de preços, em benefício de empresa colaboradora do MPF e da Justiça 
Federal, ainda julgo oportuno discorrer, mesmo que em cognição sumária, acerca de três tópicos, 
quais sejam: (i) da desnecessidade de se conceder alguns benefícios adicionais à empresa 

colaboradora Odebrecht, além da não imputação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92; (ii) da 
inexistência de qualquer prejuízo das ações de reparação ao erário em função de a empresa OAS 

encontrar-se em recuperação judicial, e; (iii) da compatibilidade do dano ao erário apontado pelos 
auditores-instrutores com fontes externas paradigmas. 

16. Nessa esteira, é imperioso aduzir ser suficientemente razoável a não flexibilização de 

nenhum ponto da proposta de encaminhamento relacionado à forma de cobrança do débito, inclusive 
no que toca a empresa colaboradora Odebrecht, que tem acordo de leniência firmado junto ao MPF e 

homologado pelo STF. Pelo reverso, é o mesmo que dizer não haver fundamentação técnica ou legal 
que justifique a concessão de qualquer benefício além da não aplicação da multa prevista no art. 57 
da Lei 8.443/92 (dosimetria da pena levada ao limite da atenuação discricionária) a tal sociedade 

empresária, o que se deu já em prestígio à consolidação desse novo ferramental do Direito 
Consensual. 

17. Recordo aqui que o Voto do paradigmático Acórdão 483/2017-TCU-Plenário condicionou 
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a pretensão a uma série de sanções premiais (benefício de ordem na cobrança do ressarcimento, 

parcelamento da cobrança de acordo com a capacidade de pagamento - ability to pay, não cobrança 
dos juros de mora da empresa colaboradora, individualização do débito, entre outros) à colaboração 

efetiva das empresas junto ao órgão de controle externo, notadamente em torno das apurações do 
dano, as quais ora se findam para os contratos UDA e UHDT da RNEST. Ou seja, a Odebrecht não 
fez, nem faz, jus a pleitear quaisquer benesses junto ao TCU, pois que inalcançável o atributo da 

tempestividade colaborativa, tendo em vista que teve a oportunidade de confessar o ilícito de 
superfaturamento (equivalente ao previsto no art. 5º, inciso IV, alíneas “f” e “g”, da Lei 12846/2013), 

mas não o fez durante toda a tramitação processual.  

18. Não só isso. Há argumentos que tornam desarrazoada, nesta etapa processual, qualquer 
cogitação em torno dos aludidos benefícios adicionais. Basta para tanto compulsar o seguinte trecho 

do Aviso Interministerial n. 02/2018/AGU/CGU, de 09 de julho de 2018 (peça 42, TC 035.857/2015-
3): 

 Com essa finalidade, passaram [AGU e MTFC] a incorporar nos acordos de leniência cláusula 
expressa contendo obrigação da empresa colaboradora  no sentido de efetuar pagamentos 
complementares, caso essa Corte de Contas constatasse, em procedimento próprio, a ocorrência de 

sobrepreços ou danos adicionais eventualmente não cobertos pelo acordo de leniência. 

 Essa solução equacionaria qualquer preocupação do Tribunal de Contas da União quanto a 
seu espaço de atuação e daria solidez à política de leniência. (grifos acrescidos).  

19. Sabendo-se que a AGU e o Ministério da Transparência assinaram recentemente um 
acordo de leniência com a Odebrecht (https://goo.gl/EL4YnZ, acessado em 18/09/2018) e, não se 

tendo quaisquer indicativos, até o presente momento, de que no bojo dos valores lá pactuados foram 
considerados especificamente os montantes de superfaturamento ora colimados, tem-se todo o 
respaldo para presumir não haver maiores óbices à pronta execução da cobrança da empresa 

leniente. 

20. Dito isso, direciono meus apontamentos subsequentes à questão do suposto embate 

jurídico entre recuperação judicial e ação de ressarcimento, pauta essa que diz respeito à empresa 
OAS. 

21. De plano, compulsando-se a legislação afeta ao microssistema de combate à corrupção, 

conclui-se não se sustentar qualquer embaraço ao recolhimento do débito em virtude dos 
procedimentos afetos à recuperação judicial.  

22. Compatibilizando a Lei 11.101/2005 (recuperação judicial) com a Constituição Federal 
(arts. 5º, inciso XLV – obrigação de reparar o dano estendida aos sucessores -, e art. 37, §§ 4º, 5º e 
6º), a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (recepcionada no ordenamento jurídico 

pátrio por meio do Decreto 5.687/2006) e mesmo com a Lei nº 12.850/2013 (colaborações premiadas 
de pessoas físicas) ou com a Lei 12.846/2013 (denominada Lei Anticorrupção – LAC), percebe-se 

nitidamente que se deve restituir prontamente o montante relativo ao produto do ilícito. Com isso, o 
superfaturamento/débito deve ser imediatamente restituído (pois jamais deveria ter saído dos cofres 
públicos), enquanto que o montante referente às multas propostas, esse sim, deve ser enquadrado nos 

créditos especificados pelo artigo 83, inciso VII, da Lei 11.101/2005. 

23. Sob outra ótica, é notório que qualquer polêmica atinente a atritos jurídicos entre os 

institutos da recuperação judicial e do devido ressarcimento decorre do distanciamento de uma 
simples premissa: a preservação da empresa (que significa a atividade empresarial em seu conceito 
jurídico, e não se confunde com uma determinada sociedade empresária), da função social e o 

estímulo à atividade econômica devem ser promovidos por meio de fontes financeiras e margem de 
lucro derivadas de atividades lícitas e não daqueles valores fruto de atividades ilícitas (fraudes em 

licitações e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, políticos e privados), amplamente 
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desincentivadas e combatidas pela comunidade internacional e pelo ordenamento jurídico pátrio. É 

nesse sentido que se posta o Voto do Acórdão 1.306/2017-TCU-Plenário, quando tratou exatamente 
do dilema envolvendo a sobrevida de uma empresa fraudadora e em recuperação judicial (Schahin 

Engenharia, cuja falência foi posteriormente decretada pelo Juízo competente) vis a vis os expressivos 
prejuízos por tal firma impostos à toda a sociedade.  

24. Na mesma toada, destaco o Parecer do MPTCU no curso do processo que resultou no 

Acórdão 2.312/2017-TCU-Plenário, que não vislumbrou empecilhos à efetivação de retenção cautelar 
à própria OAS, dispensando inclusive qualquer consulta ao juízo recuperacional, o que se mostra 

aderente ao MS 35.004 e a Súmula 480, ambos do STF, sendo que esta última preceitua: “o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo 

plano de recuperação da empresa”.  

25. Insisto que o entendimento de que os montantes superfaturados em obras públicas devem 
ser destinados prioritariamente aos credores da empresa em recuperação, quando sabidamente tal 

empresa fazia parte de um cartel que praticou inúmeros ilícitos contra a Administração Pública, e não 
retornar imediatamente os montantes desviados aos cofres públicos, é consentir que o ladrão fique 
com o produto do ilícito para si. Nesse raciocínio, o crime sempre compensará. 

26. Dessa feita, cabe propor ao Exmo. Ministro-Relator e ao Plenário do TCU, com fulcro no 
art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, que firme o entendimento de que valores referentes 

ao produto dos ilícitos não devem ser submetidos ao processo de recuperação judicial, em especial ao 
período de 180 dias de suspensão das execuções e ao plano de recuperação que vier a ser 
apresentado pelas recuperanda, devendo os referidos valores serem restituídos prontamente ao real 

proprietário, e ainda que, em caso de decretação de falência, estes valores desviados dos cofres 
públicos devem ser objetos de pedido de restituição prioritário, conforme previsto nos arts. 85 a 91 da 

Lei 11.101/2005. 

27. Passo agora aos comentários finais, alusivos ao terceiro tópico supracitado, nos quais 
atesto a total convicção em torno do superfaturamento calculado pela equipe de auditores-instrutores 

à luz dos tradicionais conceitos de engenharia de custos, ao me valer também de públicos e notórios 
elementos referenciais externos – de natureza qualitativa e quantitativa - e inteiramente conexos com 

os contratos UDA e UHDT.  

28. O primeiro desses elementos indiciários é encontrado no Termo de Colaboração n. 05 de 
Pedro José Barusco Filho, oportunidade em que ex-gestor da Petrobras assim se manifestou sobre 

uma amostra que envolvia os dois contratos supracitados: 

Que basicamente, no tocante ao cartel, a ação era no sentido de haver um direcionamento em favor de 
determinadas empresas ou, além do direcionamento, também praticar preços excessivos, como se deu 

de modo mais evidente na RNEST; 

Que no período em que ocupou a Gerência Executiva de Engenharia na Petrobras, percebeu 
claramente a ação do cartel, bastante forte, na contratação das obras da RNEST – REFINARIA 
ABREU E LIMA, sendo que o cartel, além de direcionar os contratos, quis impor preços “muito além 

do orçamento da Petrobras, tanto no bid (primeira tentativa de licitação) e no rebid (segunda 

licitação);  
Que neste caso da RNEST houve um claro superfaturamento. (grifos acrescidos) 

29. Já a segunda fonte externa, consiste nas principais conclusões extraídas de dois artigos 
técnicos externos ao TCU que, de forma inequívoca, corroboram a correção do dano mínimo de 17% 

calculado econometricamente por esta Corte no Acórdão 3.089/2015 para todo o conjunto das obras 
maculadas por atos colusivos contra os cofres da Petrobras. 

30. O primeiro desses artigos intitula-se “Estudo dos Fenômenos Econômicos nos Preços de 
Insumos em Obras de Grande Porte: Análise Comparativa dos Preços dos Insumos Verificados em 
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Obras Investigadas na Operação Lava-Jato frente aos Preços de Referência Oficial”. Tal trabalho, 

realizado pela perícia da Polícia Federal, foi apresentado no IX SPENG (Seminário de Perícias de 
Engenharia da Polícia Federal de 2018), ao qual estive presente, e trouxe a comparação (com 

elevado rigor estatístico) dos valores espelhados em notas fiscais apreendidas referentes aos contratos 
maculados (entre os quais, UDA e UHDT) com os valores para os mesmos insumos encontrados no 
Sinapi, um dos paradigmas conservadores que norteou a presente TCE. 

31. O resultado atesta de maneira categórica que há grande conservadorismo quando se 
recorre à mediana do Sinapi, ou mesmo aos valores contidos no 1º quartil do referencial da CAIXA. 

Considerando os parâmetros obtidos da distribuição Normal, buscou-se verificar qual a probabilidade 
do primeiro quartil e da mediana corresponderem aos preços efetivamente praticados em obras de 
grande porte. 
No caso do primeiro quartil, foi identificada uma probabilidade de 15% dos preços reais situarem-se 
acima do primeiro quartil, ou seja, a amostra pesquisada indica que há uma probabilidade de 85% 

dos preços reais situarem-se abaixo do primeiro quartil do Sinapi. 

Já em relação à mediana, os resultados são ainda mais extremos. Comparando-se os preços reais com 
a mediana, pode-se indicar que a probabilidade de um valor da mediana situar-se abaixo do preço 
real é de aproximadamente 3%, ou seja, muito pouco provável. Nesse caso , a probabilidade do preço 
real ser inferior a mediana é de 97%. 

32. A interpretação a ser feita é a seguinte: a cada 100 itens do Sinapi utilizados para aferir a 

adequabilidade do Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) do consórcio contratado, apenas 3 
traziam a mediana acima do preço real encontrado nos documentos fiscais. Com isso, é longe de ser 
desprezível a chance de mesmo um subpreço, quando cotejado o DFP, ser, na verdade, um 

sobrepreço, quando checado o valor real despendido pelo consórcio (por meio de notas fiscais ou 
outros elementos idôneos). 

33. O segundo artigo, também apresentado no âmbito do IX SPENG, cotejou mais de 600 
propostas comerciais em inúmeras licitações da Petrobras – inclusas aqui as da UDA e da UHDT - 
com o intuito de detectar estatisticamente um comportamento diferenciado nos certames cartelizados. 

O resultado, explicitado no trabalho “Identificação de licitações cartelizadas e Cálculo do Prejuízo 
mediante Modelos Estatísticos-Probabilísticos” apontou, com a devida robustez estatística, para uma 

faixa de prejuízo direto, por conta de propostas infladas, entre 25,9% e 29,6%. 

34. Todos esses referencias técnicos externos consolidam sobejamente os derradeiros cálculos 
do débito conduzidos pela equipe de auditores-instrutores. 

35. Encerrado o minudente e completo exame das alegações de defesa, cabe explicitar que, em 
virtude do elevado conservadorismo adotado como premissa pela equipe, o valor histórico do 

superfaturamento passou de R$ 1.364.176.610,39 para R$ 1.118.897.799,18, ou seja, uma 
representatividade de 20,34% sobre os totais dos contratos já com os aditivos, e 37,84% sobre as 
amostras analisadas. Quando atualizado pela correção monetária, e inserindo-se o impacto dos juros 

de mora, chega-se à expressiva quantia de R$ 1.950.290.762,33, que sinaliza, por si só, o quão 
emblemático foi todo o trabalho empreendido, o qual, frise-se, não contou com a colaboração efetiva 

de nenhuma empresa. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

36. Mantidos os demais pontos, ante o exposto, proponho o acréscimo do item abaixo: 

 
(...) 

s. Firmar o entendimento, com fulcro no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de 
que valores referentes a produto de ilícitos não devem ser submetidos a processo de 
recuperação judicial, em especial ao período de 180 dias de suspensão das execuções e ao 
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plano de recuperação que vier a ser apresentado pelas recuperandas, devendo os referidos 

valores serem restituídos prontamente ao real proprietário, e, em caso de decretação de 
falência, estes devem ser objetos de pedido de restituição, conforme previsto nos artigos 85 a 

91 da Lei 11.101/2005. 

SeinfraOperações, 28 de setembro de 2018. Encaminhe-se ao Gabinete do Exmo. Ministro Benjamin 
Zymler.” 

 

3. Por fim, transcrevo a manifestação regimental do Ministério Público de Contas, o qual 
produziu o parecer a seguir (peça 282): 
 

“Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão dos processos de 
acompanhamento TC nº 004.040/2011-2 e TC nº 003.586/2011-1, em virtude de deliberação feita nos 

itens 9.1 e 9.3 do Acórdão nº 2960/2015-Plenário (peça 1). Neste momento processual, avalia-se o 
mérito das questões debatidas a fim de julgar as presentes contas. 
2. O dano discutido nesta TCE refere-se a superfaturamento decorrente de preços excessivos 

identificados em dois contratos de implantação de conjuntos de instalações na Refinaria Abreu e Lima 
(Rnest) da Petrobras em Ipojuca/PE. Trata-se do Contrato nº 0800.0053456.09.2 (peça 79), 

concernente à implantação da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA), e do Contrato nº 
0800.0055148.09.2 (peça 80), relativo à construção das Unidades de Hidrotratamento de Diesel, 
Hidrotratamento de Nafta e de Geração de Hidrogênio (UHDT-UGH, ou simplesmente UHDT). 

3. Ambos os instrumentos contratuais foram firmados pela Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) com o Consórcio Rnest-Conest, integrado pelas empresas Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A. e Construtora OAS S.A. Salienta-se que em 31/05/2013 a Odebrecht Plantas 

Industriais e Participações S.A. foi formalmente incorporada pela Construtora Norberto Odebrecht 
S.A. (peça 105). 

4. Para o cálculo do prejuízo imposto aos cofres estatais, a unidade técnica comparou os 
preços de insumos presentes nos Demonstrativos de Formação de Preços (DFP) de cada contrato com 
os respectivos referenciais de mercado. Estimado o sobrepreço relativo a cada contrato, verificou-se 

que percentual ele representava em função do valor total contratado. Tal percentual foi, então, 
aplicado a todos os pagamentos efetuados durante a execução da avença, obtendo-se, assim, a tabela 

de parcelas de débito para cada instrumento contratual. 
5. As fontes de custos paradigmas foram suplementadas com o compartilhamento de notas 
fiscais obtidas por meio da quebra do sigilo fiscal do consórcio construtor no âmbito da persecução 

criminal empreendida na Operação Lava Jato. A medida de compartilhamento foi autorizada em 
07/07/2015 pelo juízo federal responsável pela condução das ações penais, a pedido do Ministério 

Público Federal (peça 52). Essa providência permitiu o incremento da amostra analisada 
relativamente aos itens de um dos seis grupos de insumos das planilhas, relativo a “Fornecimentos” 
(peça 88, p. 9). Em relação ao total contratado, a amostra foi expandida em torno de 11% para a 

UDA e 13% para a UHDT. O reflexo no sobrepreço estimado foi aumento de aproximadamente 16% e 
32%, respectivamente, quanto aos dois contratos. 

6. A controvérsia alvitrada, acerca da possibilidade de uso das provas provenientes da 
colaboração do infrator para a imposição de débito a colaboradores com a Justiça, encontra-se 
atualmente dirimida, em função de decisão prolatada recentemente, em 02/10/2018, pela 13ª Vara 

Federal de Curitiba no bojo do Processo nº 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, cujo conhecimento foi 
comunicado em Plenário pelo Presidente desta Corte na sessão de 10/10/2018. De acordo com a 

decisão judicial, está o TCU autorizado a utilizar as provas compartilhadas provenientes da 
colaboração do infrator, mesmo contra colaboradores, para o fim de ressarcimento dos danos 
decorrentes do crime cometido. 

7. De qualquer forma, essa controvérsia não atingiria este processo, uma vez que não foram 
utilizados documentos oriundos de colaboração ou acordo de leniência para o cálculo do débito. 
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Conforme registrado acima, as provas compartilhadas consistiram de notas fiscais obtidas por meio 

da quebra de sigilo fiscal das empresas, cujo envio ao TCU foi autorizado em 07/07/2015, muito antes 
da celebração de acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal (MPF), 

ocorrido em 01/12/2016 (http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-firma-acordos-
de-leniencia-com-odebrecht-e-braskem, acesso em 24/10/2018), ou com o Ministério da 
Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU), firmado em 09/07/2018 
(http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-

de-2-7-bilhoes, acesso em 26/10/2018). 
8. Quando das citações, o sobrepreço no contrato de implantação da UDA se encontrava 
estimado em R$ 378.223.494,43, o que representava 21,35% em relação ao valor global de R$ 

1.771.132.447,06 (ambos os montantes apurados na data base do DFP). No caso da UHDT, estimara-
se sobrepreço contratual de R$ 985.953.115,96, quantia correspondente a 26,43% do total contratado 

de R$ 3.730.430.914,88. As amostras analisadas representaram parcelas significativas dos contratos, 
conforme se observa nas tabelas sintéticas da análise, inseridas como apêndice da instrução de mérito 
(peça 276, p. 165-167). 

9. A celebração de contratos maculados por sobrepreço e o consequente superfaturamento 
teriam sido propiciados pela atuação colusiva das empreiteiras, organizadas em cartel, em conjunto 

com agentes pertencentes aos quadros da estatal, de modo que as licitações teriam sido fraudadas em 
favorecimento das empresas contratadas. Nessa linha, a decisão que ordenou as citações, Acórdão nº 
2109/2016-Plenário (peça 97), apontou como responsáveis solidários pelo dano ao erário os Srs. 

Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa e José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo, respectivamente Gerente Executivo da Diretoria de Serviços, Diretor de Serviços, Diretor de 

Abastecimento e Presidente da Petrobras; o Consórcio Rnest-Conest e as suas empresas componentes, 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. (incorporadora da Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A.) e Construtora OAS S.A.; bem como os sócios e administradores dessas empresas 

que participaram ativamente das atividades colusivas, Srs. Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria 
da Silva, Rogério Santos de Araújo e César Ramos Rocha, da Odebrecht, e José Aldemário Pinheiro 

Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, da OAS. 
10. Além desses responsáveis, também foi chamada aos autos, por meio de notificação de 
audiência, a Sra. Venina Velosa da Fonseca, então Gerente Executiva de Abastecimento, em razão de 

irregularidade procedimental no curso das licitações, o que teria facilitado o conluio. 
11. O mesmo acórdão ordinatório dessas medidas saneadoras determinou ainda a 

indisponibilidade dos bens dos responsáveis pelo débito e a constituição de apartados para a 
promoção de oitiva acerca desse procedimento cautelar e para o acompanhamento das ações 
necessárias à constrição patrimonial. 

12. Todos os responsáveis notificados em função das citações e da audiência comandadas 
atenderam ao chamamento processual e apresentaram peças de defesa, as quais se encontram 

arroladas no quadro resumo elaborado pela unidade técnica (peça 276, p. 6). 
13. Em decorrência de uma análise minudente sobre os argumentos trazidos pelos 
responsáveis, a SeinfraOperações (peça 276) considerou pertinente realizar ajustes no cálculo do 

superfaturamento, resultantes do acolhimento parcial das alegações submetidas pelas empresas 
contratadas. Com relação aos custos de mão de obra, foram substituídas algumas referências de 

mercado, ao encontro do apontado como mais adequado pelas empreiteiras. Outros ajustes foram 
realizados relativamente aos demais grupos de insumos, de forma a melhor representar o preço de 
mercado. 

14. Cabe ressaltar, no entanto, que, nas suas alegações de defesa, as construtoras não 
trouxeram evidências do real custo incorrido na execução das obras, mas se limitaram a questionar as 

referências e a metodologia empregada pelo Tribunal no cálculo do superfaturamento. Trata-se de 
anômala inversão de papéis, em que a auditoria busca motivar os preços a serem praticados, 

http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-firma-acordos-de-leniencia-com-odebrecht-e-braskem
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/mpf-firma-acordos-de-leniencia-com-odebrecht-e-braskem
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
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enquanto as empresas criticam os critérios e referenciais adotados. Nesse cenário, cumpre reconhecer 

que as empreiteiras se abstiveram de robustecer suas defesas, embora detivessem meios para 
demonstrar melhor os custos do empreendimento. 

15. Após a análise efetuada pela SeinfraOperações (peça 276), a quantia apurada de 
sobrepreço contratual reduziu-se para ambos os conjuntos de instalações e passou a ser de R$ 
308.020.634,28 no que diz respeito à UDA, representando 17,39% do total contratado, e de R$ 

810.877.164,90 para a UHDT, correspondendo a 21,74% em relação ao valor global do contrato. 
16. Quanto às alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelos demais 

responsáveis, a unidade técnica considerou-as inaptas a elidir as irregularidades apontadas ou a 
excluir as responsabilidades indicadas nos autos. Por conseguinte, a SeinfraOperações propôs julgar 
irregulares as contas de todos os notificados e condenar solidariamente os responsáveis pelo débito, 

em função do superfaturamento obtido pela aplicação do percentual apurado de sobrepreço acima 
mencionado aos pagamentos efetuados pela Petrobras em cada contrato. 

17. Ao avaliar a possibilidade de apenação dos responsáveis, a unidade técnica verificou a 
condição de cada um deles quanto à cooperação com o Estado no sentido de alavancar as 
investigações criminais. Assim, evitou propor a aplicação de sanções aos que celebraram acordos 

formais de colaboração ou de leniência. A apenação com multa proporcional ao dano foi sugerida 
somente para os Srs. Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, José Aldemário 

Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, além da Construtora OAS S.A. Alvitrou-se, 
também, a pena de inabilitação para exercer cargos em comissão ou função de confiança na 
Administração Pública Federal para essas pessoas físicas. Quanto à Sra. Venina Velosa da Fonseca, 

foi proposta a aplicação da multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei nº 8.443/92. 
18. Concluindo uma análise acerca do uso de provas compartilhadas, a unidade técnica propôs 

que o TCU firme entendimento de que seu uso para fins de quantificação e reparação de dano não 
deve sofrer quaisquer restrições, ainda que tenham sido produzidas pelos próprios colaboradores a 
serem responsabilizados pelo débito. Por fim, apresentou proposta de enviar cópia do acórdão aos 

conselhos profissionais de engenharia, estabelecendo prazo para que essas instituições informem que 
medidas serão tomadas contra os engenheiros que cometeram as irregularidades debatidas nestes 

autos. 
19. Em adendo ao encaminhamento proposto pelos auditores instrutores, o titular da 
SeinfraOperações (peça 278) apresentou outra proposição de entendimento a ser pacificado pelo 

Tribunal. Partindo da premissa de que o produto do ilícito não pode fazer parte do patrimônio de 
quem cometeu a ilegalidade, propôs firmar a compreensão de que valores caracterizados como dano 

ao erário decorrente de ato ilícito não devem ser submetidos a processo de recuperação judicial, 
devendo ser prontamente restituídos aos cofres públicos. 
 

II – Considerações iniciais 

20. Feita esta contextualização bastante sumária, passo à manifestação acerca do 

desenvolvimento, das análises e do encaminhamento proposto nesta TCE. 
21. Inicialmente, cabe observar que, considerando a extensão das peças de alegações de defesa 
apresentadas pelos responsáveis e o exame minucioso realizado pela unidade técnica sobre as 

argumentações trazidas, o princípio do contraditório e da ampla defesa foi exercido de forma efetiva 
nestes autos. 

III – Dano aos cofres estatais 

 

22. No que diz respeito ao dano, considero que a quantificação do superfaturamento está 

adequada, robustamente embasada em referenciais de mercado idôneos e devidamente apurada após 
a análise de todos os argumentos trazidos pelas empreiteiras. Por esse motivo, compreendo que o 

valor apontado pela unidade técnica na instrução do mérito processual pode ser levado 
imediatamente ao julgamento desta TCE. 
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III.1 – Lucro ilegítimo como parcela do dano 

 

23. Entretanto, deve-se observar que a situação fática enfrentada nestes autos encerra um outro 
componente do dano, quantificado, mas que não integra em sentido estrito o que se entende por 
superfaturamento decorrente de preços excessivos. Trata-se do proveito ilegítimo obtido pelo 

consórcio contratado como fruto de ações ilícitas, cometidas concorrentemente por suas integrantes, 
que provocaram a fraude à licitação e a celebração de contrato viciado na origem. 

24. Verifica-se no caso concreto em exame uma particularidade relevante que o diferencia 
frente às demais situações de contratos superfaturados usualmente submetidas ao julgamento deste 
Tribunal. Nos casos usuais, normalmente se discute superfaturamento decorrente de preços excessivos 

inadequadamente aceitos pelo contratante, de jogo de planilha, de pagamento por serviços não 
executados ou feitos em desacordo com as especificações requeridas, porém nessas situações inexiste 

o debate quanto à validade do instrumento contratual firmado ou quanto à ocorrência de má-fé na 
formação da vontade contratual. 
25. Já no caso da implantação da UDA e da UHDT na Refinaria Abreu e Lima, está-se diante 

de avença resultante de licitação comprovadamente fraudada, em que houve a participação ativ a de 
um grupo de empreiteiras reunidas em cartel, dentre as quais se incluem as que lograram obter os 

contratos ora em exame. A demonstração da fraude cometida está sobejamente descrita não só nestes 
autos, mas também em diversos outros que tratam das recentes contratações da Petrobras, como o TC 
nº 016.119/2016-9 e seus apartados, que versam especificamente sobre as ilegalidades cometidas em 

relação aos contratos de construção da Rnest. 
26. Alguns desses apartados já foram julgados pelo Tribunal, resultando na imposição de 

sanção de inidoneidade para empresas envolvidas nas fraudes às licitações, dentre as quais se destaca 
aqui a Construtora OAS S.A., cuja inidoneidade para contratar com a Administração Pública foi 
estabelecida em cinco anos, por meio do Acórdão nº 1744/2018-Plenário (relatoria Min. Benjamin 

Zymler). A propósito, atualmente pende sobre essa decisão recurso do MP/TCU, no qual se defende o 
aumento da sanção para nove anos e quatro meses de inidoneidade. 

27. Ademais, as irregularidades praticadas pelo grupo fraudador motivaram ainda as 
condenações penais já impostas em primeira instância judicial e confirmadas em grau recursal, em 
que foram penalizados os agentes por crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa. 
28. As fraudes cometidas nos certames constituem vício nulificante que atinge todo o 

procedimento licitatório, maculando de nulidade também os contratos deles decorrentes, como os da 
UDA e da UHDT. O ato ilícito nulificante foi praticado com a concorrência dos responsáveis pelo 
dano discutido nesta TCE, sobretudo com a participação ativa das empresas contratadas. 

29. Neste ponto, reside a diferenciação entre o caso ora enfrentado e aqueles usualmente 
discutidos no TCU. Não se trata somente de um desequilíbrio contratual ou pagamentos parcialmente 

indevidos, mas de uma nulidade da avença provocada por ato ilícito cometido em conluio com o 
beneficiário dos pagamentos. O vício se encontra na origem, maculando a formação da vontade 
contratual e afrontando diversos princípios normativos, como os de moralidade, impessoalidade, 

isonomia e supremacia do interesse público, além de ser imposto obstáculo gravoso à escolha da 
proposta mais vantajosa à Administração Pública. 

30. Dada a circunstância de invalidade do negócio jurídico, a legislação brasileira requer que 
se busque retornar as partes ao status quo ante. Deparando-se com eventual inviabilidade de 
desconstituição de todos os efeitos decorrentes do contrato, cabe a avaliação da indenização devida 

pela parte beneficiária. A solução aplicável ao caso concreto em exame, portanto, perpassa pelo 
exame não apenas do superfaturamento, mas principalmente pela verificação da indenização cabível 

ao consórcio construtor infrator pelos serviços efetivamente realizados. 
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31. Nesse sentido, traz-se a lume o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ao decidir sobre contratos administrativos eivados de vício na formação capaz de ensejar 
nulidade. A discussão gira precipuamente em torno da indenização cabível ao contratado que houver 

realizado total ou parcialmente o objeto do contrato. 
32. De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente e desconstitui os efeitos já produzidos. No parágrafo único, diz-

se que a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele 
houver executado, contanto que não seja imputável a esse contratado responsabilidade pelo vício 

nulificante. 
33. Fundamentada na intepretação desses dispositivos, a jurisprudência dominante do STJ 
alinha-se ao entendimento de que a indenização do contratado é regra, porém ela não é devida na 

hipótese de o particular haver agido de má-fé ou concorrido para a nulidade. Ou seja, verificada a 
hipótese, todos os pagamentos efetuados devem ser restituídos à Administração Pública. 

34. Essa conclusão lastreia-se no pressuposto de que a atuação de boa-fé é requisito para que o 
sujeito receba a proteção do direito relativa à indenização. Seria inaceitável que o contratado infrator 
se beneficiasse da própria torpeza para se isentar do dever de ressarcimento integral pelo dano 

decorrente da ilicitude. 
35. Tampouco poderia esse contratado socorrer-se da proibição do enriquecimento sem causa 

para negar a restituição dos pagamentos à Administração. Esse princípio, fundamentado na equidade 
e na moralidade, não poderia ser invocado por quem celebrou contrato com a Administração violando 
o princípio da moralidade administrativa. Caracterizada a improbidade do particular, a este não 

socorreria qualquer fundamento jurídico para receber indenização pelo que houvesse executado. 
36. Nesse sentido, podem ser citadas as seguintes decisões: AgRg no REsp nº 1.394.161/SC, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16/10/2013; REsp nº 448.442/MS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, DJe 24/09/2010; AgRg no Ag 1.134.084/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 
29/06/2009; REsp nº 928.315/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29/06/2007; REsp nº 579.541/SP, Rel. 

Min. José Delgado, DJ 19/04/2004. 
37. Há decisões, contudo, em que o STJ admite, mesmo em situações de comprovada má-fé do 

contratado, a indenização por serviços executados, porém limitando-a aos custos incorridos na 
consecução do objeto. É o que se verifica no REsp nº 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 
24/05/2012 e no REsp nº 1.188.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/12/2013. 

38. Entendeu-se, nesses casos, que do contratado de má-fé não é retirada a posição normal de 
quem sofre com a declaração de invalidade do contrato, em que o retorno ao status quo ante pode 

envolver a necessidade de indenização por efeitos de desconstituição impossível, como os serviços 
devidamente prestados. Todavia, decidiu-se que o contratado infrator não faria jus à margem de lucro 
relativa aos itens executados, que deveriam ser indenizados somente pelo valor do custo de produção. 

Assim se veria respeitado também o princípio da proibição do enriquecimento sem causa em relação à 
Administração. 

39. Em suma, concluiu-se que ao contratado de má-fé, que concorreu para eivar de nulidade o 
contrato firmado com a Administração, impõe-se a devolução de todo o ganho auferido, podendo ser 
admitido abater do débito quantia suficiente para cobrir os custos incorridos na execução do objeto 

do contrato, que se supõe lícito. 
40. Considero que esse entendimento contempla a máxima adequação com relação à situação 

concreta discutida nestes autos e, dessa forma, merece ser aplicado. 
41. A nulidade da licitação comprovadamente fraudada e, consequentemente, dos contratos de 
implantação da UDA e da UHDT implica na desconstituição dos efeitos desse negócio jurídico e no 

retorno das partes à condição anterior. Isso significa que todos os valores pagos pela Petrobras 
devem ser restituídos aos seus cofres. Em princípio, todo esse montante constitui dano para a estatal, 

pois caracterizam-se como pagamentos indevidos, feitos com base em contrato nulo por ato ilícito. 
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42. Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da contratante, já que se beneficiou dos 

serviços prestados pelo consórcio construtor, o contratado deve ser indenizado pelo que efetivamente 
executou. Essa indenização deve corresponder exclusivamente aos custos incorridos na prestação dos 

serviços, pois o contrato ilicitamente obtido pelas empresas não constitui título válido para a retenção 
da margem de lucro.  
43. Inexiste legitimidade na percepção de vantagem por contrato nulo em decorrência de atos 

ilícitos cometidos concorrentemente pelo próprio contratado. O lucro legítimo advém da atividade 
empresarial regularmente exercida, o que não se verifica quando a empresa usa de meios ilícitos para 

firmar contratos com substrato em fraudes, propinas e motivos espúrios. 
44. Na figura abaixo ilustra-se a aplicabilidade desta abordagem. Ao ser analisada a execução 
de um contrato administrativo, caso se constate a ocorrência de superfaturamento sem a evidenciação 

de vícios de nulidade contratual, o dano ao erário equivalerá ao superfaturamento. Porém, se o 
contrato houver sido firmado com comprovado vício nulificante na origem, provocado com a 

concorrência do contratado no cometimento do ato ilícito, caracterizará dano ao erário não só o 
superfaturamento identificado, mas também o lucro ilegítimo indevidamente recebido pelo contratado. 

1.  

 
45. A aparente inovação representada pelo entendimento ora defendido não reside nos 
fundamentos que o baseiam, pois o lastro normativo que o ampara coincide com as normas de 

aplicação rotineira neste Tribunal. A diferenciação se encontra na situação fática em si, que trouxe à 
tona um caso de superfaturamento na execução de contrato decorrente de certame fraudado com 
evidências de participação do contratado no ato ilícito nulificante. 

46. Ressalto que este posicionamento já foi chancelado pelo TCU ao prolatar o Acórdão nº 
1306/2017-Plenário, de relatoria do ilustre Ministro José Múcio Monteiro. Naquela ocasião, 

apreciava-se processo que versava sobre outro contrato da Petrobras, também firmado com base em 
fraudes e distribuição de propinas.  
47. A aversão à possibilidade de retenção do proveito auferido pelo contratado que agiu 

ilicitamente também foi manifestada pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao declarar seu voto na 
sessão em que se prolatou o Acórdão nº 1803/2017-Plenário. Segundo seu posicionamento, “seria 

teratológico interpretar as normas para permitir que o Estado condescendesse com criminosos e 
organizações criminosas, autorizando-as a guardarem para si o lucro que auferiram com suas 
atividades ilícitas”. 

48. Abster-se de requerer a restituição da parcela de dano referente ao lucro ilegítimo não se 
justifica com base em conservadorismo na apuração do débito. O montante se encontra quantificado e 
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constitui, indubitavelmente, pagamento indevidamente realizado em benefício das empresas 

fraudadoras. 
49. A cobrança do lucro indevidamente auferido, como apontado pelo secretário em seu 

despacho, encontra guarida no fato de que um contrato fraudado ou obtido mediante fraude à 
licitação não pode permitir qualquer aumento patrimonial dos agentes infratores. Neste caso, permitir 
a retenção do lucro pela contratada a colocaria em situação melhor que a de uma empresa 

interessada em contratar com a Administração Pública mas que não se envolveu em fraudes. Isso 
ocorreria porque aquela que cometeu o ilícito auferiria lucro a partir do contrato ilegalmente obtido, 

enquanto quem não delinquiu teria sido simplesmente alijada do processo de contratação e 
permaneceria excluída da possibilidade de auferir ganhos por uma atividade empresarial regular 
prestada ao setor público.  

50. Permitir a retenção do lucro ilegítimo configuraria, ainda, desrespeito ao princípio de que 
o infrator colaborador deve ser posto em situação mais favorável que a do infrator não colaborador, 

mas nunca melhor que a do não infrator. Dito de outra forma, o colaborador deve experimentar 
alguma vantagem comparativa que o diferencie dos demais, não podendo estar nas mesmas condições 
do não colaborador, mas também não podendo equiparar-se àquele que, desde o início, optou por não 

delinquir, dado que, neste caso, não se conseguiria qualquer efeito dissuasório à prática ilícita. 
51. Observo, ainda, que essa abordagem de devolução do lucro ilegítimo aqui defendida tem 

sido utilizada em alguns acordos de leniência já firmados. No caso da empresa UTC, no acordo com a 
CGU/AGU existe previsão de devolução de parcela do lucro que a empresa auferiu nos contratos 
obtidos de forma ilícita (http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-por-agu-e-cgu-

preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006, acesso em 24/10/2018). Da mesma forma, o 
acordo de leniência firmado entre a empresa Keppel e o MPF também contempla a devolução de 

parcela relevante dos lucros auferidos nos contratos viciados (http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-
imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-acordo-bilionario-com-keppel-fels, acesso 
em 24/10/2018). A própria Odebrecht, ao celebrar acordo de leniência com a CGU/AGU, também se 

comprometeu a devolver o lucro indevidamente auferido pela empresa, conforme noticiado pela CGU 
(http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-

de-2-7-bilhoes, acesso em 24/10/2018). 
52. No caso concreto, segundo informado pelo titular da SeinfraOperações (peça 278, p. 5), o 
lucro ilegítimo obtido pelo consórcio no conjunto dos contratos analisados supera R$ 550 milhões, 

porém essa cifra não está contida no débito apontado nesta TCE, o qual se constitui somente do 
superfaturamento identificado. Tendo em vista que essa parcela também compõe os pagamentos 

indevidamente recebidos pelas empreiteiras fraudadoras e, portanto, integra o dano ao erário, 
considero que os responsáveis devem ser instados a proceder ao recolhimento adicional desse valor 
aos cofres da estatal lesada. 

53. Observando, contudo, o estágio avançado deste processo e a ausência de interferência entre 
as duas parcelas do dano (superfaturamento e lucro ilegítimo), considero plausível o julgamento 

destas contas com base no superfaturamento e a constituição de TCE apartada para tratar 

especificamente da parcela de lucro ilegítimo, providenciando-se a necessária citação dos mesmos 
responsáveis no processo a ser constituído. 

54. Em recente decisão sobre processo conexo, em que se ordenou a citação dos responsáveis 
pelo superfaturamento verificado na execução do contrato de implantação da Unidade de 

Coqueamento Retardado (UCR) da Rnest, Acórdão nº 2396/2018-Plenário (relatoria Min. Benjamin 
Zymler), o Colegiado Pleno desconsiderou a parcela referente ao lucro ilegítimo como parte do 
débito. Tal deliberação, todavia, seguiu a compreensão de que não haveria excepcionalidade no caso 

concreto em relação aos usualmente enfrentados pelo TCU. 
55. Não foi debatida naqueles autos, porém, a particularidade do vício nulificante na origem do 

negócio jurídico, provocado em conjunto pelo contratado, relativo à obtenção do contrato por meio de 
fraude à licitação e distribuição de propinas. Este fato relevante, conforme defendido acima neste 

http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-por-agu-e-cgu-preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006
http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-por-agu-e-cgu-preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-acordo-bilionario-com-keppel-fels
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-acordo-bilionario-com-keppel-fels
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
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pronunciamento, representa, com as devidas vênias em relação ao posicionamento do ilustre Relator 

naquele processo, motivação determinante para que se entenda o lucro auferido pelo consórcio 
contratado como ilegítimo e, portanto, componente do dano provocado aos cofres estatais. 

56. Apesar de o Acórdão nº 2396/2018-Plenário ter deixado de incluir o lucro ilegítimo na 
ordem de citação, nada impede que tais valores sejam posteriormente incluídos em novas notificações, 
ainda durante a fase de saneamento daqueles autos. 

 
III.2 – Impossibilidade de isenção dos juros de mora 

 
57. Embora não tenha sido cogitada pela unidade técnica em sua instrução de mérito, 
considero oportuno comentar sobre uma sanção premial vislumbrada no voto condutor do Acórdão nº 

483/2017-Plenário, a ser eventualmente concedida aos colaboradores quando do julgamento das 
tomadas de contas especiais em que são responsabilizadas empresas que tenham colaborado no TCU 

para a apuração do dano. Trata-se do reconhecimento de boa-fé da empresa celebrante de acordo de 
leniência, com a consequente extinção dos juros de mora sobre o montante da dívida. Aplicar-se-ia, 
portanto, o disposto no art. 202, §§ 2º, 3º e 4º, do Regimento Interno do TCU. 

58. Com as devidas vênias, compreendo que essa opção não poderá ser considerada quando do 
julgamento de mérito do presente processo, em que se está imputando débito às empresas 

responsáveis, pois se mostra juridicamente inviável. 
59. Conforme a jurisprudência atual pacífica desta Corte de Contas, nos processos de controle 
externo avalia-se a boa-fé na sua dimensão objetiva, diante de um caso concreto e nas condições em 

que o agente atuou. Assim, deve-se verificar se o responsável agiu de acordo com um modelo objetivo 
de conduta social, ou seja, do modo como seria esperado de um responsável prudente, diligente e de 

bom discernimento. 
60. Essa análise recai sobre a conduta adotada pelo responsável na época da prática dos atos 
inquinados como irregulares, e não sobre sua atuação no momento presente, em que busca firmar 

acordo de leniência com o Poder Público para ver reduzida sua pena em razão dos ilícitos cometidos.  
61. A boa-fé deveria ter pautado a ação do responsável no passado, de modo que, mesmo tendo 

praticado ato lesivo à Administração Pública, ele teria agido de forma prudente, diligente e com bom 
discernimento. Somente nesta hipótese poderia ser concedida nova oportunidade de quitação do 
débito sem a incidência de juros de mora. 

62. O reconhecimento da boa-fé, da forma como disposto no art. 12, § 2º, da Lei nº 8.443/92 e 
no art. 202, §§ 2º, 3º e 4º, do Regimento Interno do TCU, não se presta a beneficiar o agente faltoso 

que, após descoberto o delito cometido, se propõe a colaborar com o Poder Público. Inexiste boa-fé 
objetiva neste ato, assim como inexistiu quando necessária para refrear o ato lesivo. O acordo de 
leniência eventualmente celebrado não requalifica a conduta adotada no passado. 

63. Nos casos concretos que estão sendo analisados nas tomadas de contas especiais da Rnest e 
noutras com conexão com a Operação Lava Jato, em que se avalia a boa-fé objetiva em relação à 

pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do TCU firmou-se no sentido de que o exame deve 
recair sobre a conduta dos seus administradores, uma vez que seus atos obrigam a pessoa jurídica. 
Trata-se, então, de dirigentes empresariais (muitos dos quais já condenados por corrupção ativa, 

lavagem de dinheiro e organização criminosa) que provocaram fraudes a licitações, condutas que se 
caracterizam como atos lesivos dolosos. O elemento dolo, aliás, vai além da simples não comprovação 

da boa-fé, indicando, na verdade, a existência de má-fé. 
64. Verifica-se, portanto, ser impossível juridicamente reconhecer a boa-fé nas condutas das 
empresas que participaram das fraudes a licitações da Rnest.  

65. Como consequência normativa, os juros de mora não podem ser desconsiderados quando 
da possível condenação em débito por superfaturamento nos processos de TCE. A propósito, também 

a conduta de apresentar proposta eivada de sobrepreço nas licitações fraudadas constitui ato em que 
não se pode reconhecer boa-fé. 
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66. Tampouco seria permitido ao Tribunal considerar o comportamento post factum do 

responsável, especialmente sua boa-fé processual, para fins de exclusão dos juros de mora. A boa-fé 
processual, positivada nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), impõe 

obrigação, aos litigantes e a todos os demais participantes do processo, de agir de acordo com as 
normas processuais, a ética e os valores insculpidos no ordenamento jurídico, de forma a contribuir 
para o exercício da atividade jurisdicional, de modo justo, efetivo e célere. Caso o comportamento das 

partes não seja conforme a boa-fé, a norma processual prevê inclusive a aplicação de multas severas 
a serem revertidas para a parte contrária. 

67. Assim, tendo em vista que a boa-fé processual é uma obrigação legal das partes em todos os 
processos, inclusive podendo incidir em apenação caso a conduta não seja adequada, não se mostra 
coerente oferecer benefícios a qualquer responsável que manteve comportamento a que está 

legalmente obrigado.  
 

IV – Responsabilização 

 

68. Quanto à responsabilização atribuída nesta tomada de contas especial, considero que as 

peças do Acórdão nº 2109/2016-Plenário comportam adequadamente o estabelecimento das 
responsabilidades e a descrição das condutas impugnadas. Manifesto concordância também com as 

conclusões da unidade técnica, no sentido de que as alegações de defesa submetidas pelos 
responsáveis citados pelo débito não se mostraram suficientes para elidir as irregularidades 
apontadas ou excluí-los da relação processual. Mais adiante apresentarei considerações acerca das 

razões de justificativa trazidas pela gestora chamada em audiência. 
 

IV.1 – Aplicabilidade da multa proporcional ao dano 

 
69. Como já mencionado, ao avaliar a possibilidade de sanção dos responsáveis, a unidade 

técnica verificou a condição de cada um deles quanto à cooperação com o Estado no sentido de 
alavancar as investigações criminais. Assim, evitou propor a aplicação de sanções aos que 

celebraram acordos formais de colaboração ou de leniência. Especificamente, propôs nesta TCE a 
isenção de multa do art. 57 da Lei nº 8.443/92 para a empresa infratora colaboradora. 
70. Entendo que a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92 é uma das ferramentas 

sancionatórias à disposição do TCU, que pode ser usada como instrumento junto às empresas 
infratoras colaboradoras no sentido de obter efetiva contribuição para apuração do dano e, 

principalmente, para o seu ressarcimento. Assim, é plenamente possível ao Tribunal dosar a aplicação 
da multa prevista de acordo com o nível de colaboração da empresa.  
71. Por óbvio que uma maior redução da multa a ser concedida à empresa deverá ser 

proporcional à sua cooperação. Ou seja, quanto mais antecipada e efetiva for sua colaboração, maior 
deverá ser a redução da multa. A depender da contraprestação oferecida pela empresa infratora 

colaboradora, entendo que esse é um benefício juridicamente viável e que lhe proporcionará, de fato, 
uma vantagem, dando efeito prático ao princípio de que o colaborador deve experimentar alguma 
vantagem comparativa que o diferencie dos demais, não podendo estar nas mesmas condições do não 

colaborador. 
72. Entretanto, cabe avaliar, no presente caso, a real existência de cooperação para a 

quantificação célere e mais acurada possível dos danos, o que poderá resultar, caso positivo, em 
atenuante de aplicação da multa proporcional ao dano. 
73. Um dos mais relevantes requisitos previstos nas normas que abordam o instituto da 

leniência ou da colaboração premiada é exatamente o que estabelece a obrigação de que o 
colaborador admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as 

investigações. Tal postura colaborativa deve assegurar a obtenção célere de informações e 
documentos que permitam inclusive a quantificação do dano causado para o sempre necessário 
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ressarcimento. Não havendo por parte dos responsáveis essa postura de colaboração, resta 

inviabilizada a concessão de qualquer benefício relacionado ao ilícito não confessado pelo infrator. 
74. O que se defende no presente parecer é que ilícitos não confessados nos acordos não podem 

ser objeto de recebimento de benefícios perante este Tribunal. Em consequência, no que concerne à 
presente TCE, afigura-se indevido conceder qualquer benefício para os responsáveis, colaboradores 
em outras instâncias, mas que não contribuíram para a celeridade das apurações empreendidas no 

âmbito destes autos ou não ajudaram na quantificação do superfaturamento.  
75. Não é demais ressaltar que os contratos em análise foram obtidos mediante fraude 

comprovada à licitação. Alguns colaboradores chegaram a confessar tal ilícito e essa conduta foi 
reconhecida pelo Tribunal com concessão de benefícios relacionados à sanção de inidoneidade para 
licitar. Por exemplo, veja-se o Acórdão nº 1214/2018-Plenário, que isentou de pena a empresa SOG – 

Óleo e Gás S.A. 
76. Entretanto, no que se refere ao cálculo do superfaturamento desta TCE, coube totalmente 

ao TCU arcar com as dificuldades enfrentadas para análise e levantamento dos custos de referência, 
enfrentando todos os questionamentos e resistência por parte das construtoras, como demonstra a 
percuciente instrução da unidade técnica. Evidente que esse tipo de conduta não é compatível com 

uma postura de colaborador, não devendo, assim, merecer por parte do Tribunal qualquer concessão 
de benefício. 

77. Esse entendimento, de que é possível a aplicação de todas as sanções cabíveis a um suposto 
colaborador que não reconheceu ilícitos apurados por este Tribunal, não afronta as decisões 
prolatadas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba ao estabelecer condicionantes ao uso da prova 

oriunda de acordos de colaboração premiada. 
78. Na presente TCE, existem dois fatos importantes a serem considerados pelo Tribunal 

quando da análise de possível concessão de benefício ao colaborador. Primeiro, não existe uso de 
prova compartilhada que seja oriunda da colaboração dos responsáveis. Como informado na 
instrução da SeinfraOperações (peça 276, p. 5), a pouca prova compartilhada nesta TCE refere-se a 

notas fiscais que permitiram ampliar o débito, anteriormente já calculado pelo Tribunal, de R$ 1,073 
bilhão para R$ 1,364 bilhão. 

79. Essa prova não é oriunda de colaboração do responsável, não foi produzida, indicada, 
corroborada ou entregue por ele. Ao contrário, as notas fiscais foram obtidas antes da colaboração 
das construtoras e advêm do poder estatal de investigação mediante a quebra de sigilo fiscal das 

envolvidas. Assim, entendo que não se trata do uso de provas decorrentes da colaboração com intuito 
de aplicar sanções ao colaborador. 

80. O segundo fato relevante é que não se está tratando de infrator colaborador perante o 
Tribunal. Como já afirmado, os responsáveis sequer reconhecem o ilícito do superfaturamento e, para 
além de não apresentarem informações e documentos úteis, contestam os cálculos apresentados pelo 

Tribunal.  
81. Por conseguinte, considero incabível, no caso concreto em análise, a concessão de qualquer 

sanção premial aos responsáveis arrolados, mesmo que colaboradores em outras instâncias. Torna-se 
impertinente, portanto, falar de isenção de multa proporcional ao dano, atenuação ou isenção de 
outras sanções ou desconsideração dos juros de mora. 

82. Em diversas oportunidades, tenho defendido o entendimento de que tanto os acordos de 
leniência quanto os acordos de colaboração premiada não afastam as competências do Tribunal de 

Contas da União fixadas no art. 71 da Constituição Federal, nem impedem a aplicação das sanções 
previstas na Lei nº 8.443/92. Com efeito, seria uma ilegalidade flagrante qualquer previsão em acordo 
de leniência ou de colaboração premiada que impedisse o TCU de cobrar débito ou aplicar as 

sanções de sua competência. Dito de outra forma, os acordos de leniência e outros tipos de 
colaboração não podem afastar o Tribunal do exercício de suas funções constitucionais e legais. 
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83. No que se refere à aplicação de sanções aos responsáveis que cometeram ilícitos, não se 

pode esquecer que sua imposição traz em si uma função pedagógica e intimidatória, visando a inibir 
novos ilícitos. 

84. Por óbvio que não se pode deixar de considerar o papel fundamental das colaborações 
(seja em acordos de leniência, seja em delações premiadas) no fornecimento de elementos de prova 
que catalisam as ações de controle, notadamente as reservadas constitucionalmente a este Tribunal. 

Entretanto, considero que deva ser levado em conta pelo Tribunal, para a concessão de qualquer 
benefício ao infrator colaborador, a eficácia da sua colaboração também para os processos de 

controle externo a cargo do TCU. 
85. No artigo mencionado pela unidade técnica, “Eficiência, atratividade e dissuasão de 
acordos de leniência e combate à corrupção: o caso da Operação Lava Jato” 

(https://goo.gl/VALgMF, acesso em 23/10/2018), os autores concebem o que seriam “os critérios que 
objetivamente atendessem aos requisitos de um programa de leniência bem-sucedido, quais sejam: 

atratividade (às empresas corruptas quanto a colaborar ou não com o Estado), eficiência (aumentar 
os valores recuperados frente a um cenário sem leniência) e dissuasão (desincentivar a perpetuação 
da cartelização no bojo dos Acordos de Leniência)” (grifos acrescidos). 

86. Analisando os riscos intrínsecos às leniências referentes à Operação Lava Jato, a conclusão 
do estudo foi no sentido de que o programa de leniência adotado atualmente pela Administração 

Pública seria de alta atratividade (incentivo excessivo aos acordos de leniência), baixa eficiência 
(ganhos de curto prazo massivamente superados por perdas de médio e longo prazo, com 
comprometimento da alavancagem dos ressarcimentos) e dissuasão inexistente (não tornar o modus 

operandi criminoso uma opção indesejável economicamente). 
87. Nos diversos processos em que tenho atuado que tratam sobre o tema dos acordos de 

leniência e o TCU, deixo registrado que tais instrumentos de colaboração (leniência ou colaboração 
premiada), se bem utilizados e integrados com a atuação do TCU, são um poderoso meio de indução 
de comportamentos éticos e transparentes por parte de outras empresas que estão assistindo de fora a 

atuação estatal no caso concreto. 
88. Daí o relevante papel que esta Corte tem a exercer para contribuir com o aprimoramento 

do sistema de leniência brasileiro. Entendo que o momento atual é uma oportunidade ímpar de o TCU 
passar uma mensagem firme e contundente de combate à corrupção e provocar a alteração do 
comportamento de todas as empresas em futuras contratações públicas. 

89. Pelos motivos expostos, compreendo que a sanção decorrente da condenação em débito, 
representada pela aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92, deve ser imposta a todos 

os responsáveis pelo dano ao erário discutido nesta TCE. 
 

IV.2 – Aplicabilidade da sanção de inabilitação 

 
90. Em vista da gravidade das infrações cometidas que conduziram à ocorrência de dano aos 

cofres estatais, a unidade técnica propôs sancionar os responsáveis com inabilitação para assumir 
cargos em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 
da Lei nº 8.443/92, excetuando da apenação aqueles que celebraram acordo formal de colaboração 

com os órgãos investigativos. Assim, foi proposta a inabilitação de Renato de Souza Duque, José 
Sérgio Gabrielli de Azevedo, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros. 

91. Há que considerar, entretanto, que as condutas de Renato de Souza Duque relativas às 
licitações fraudadas da Rnest, englobando as que resultaram nos contratos ora em exame, já foram 
apreciadas no TC nº 013.396/2017-0, julgado por meio do Acórdão nº 1625/2018-Plenário (relatoria 

Min. Benjamin Zymler). Nessa decisão plenária, o TCU aplicou ao ex-Diretor de Serviços da 
Petrobras a inabilitação pelo prazo de oito anos.  

92. No conjunto das infrações apreciadas naquela ocasião estão contidas as que são imputadas 
nesta TCE ao mesmo gestor como concorrentes para o dano nos contratos da UDA e da UHDT. Dessa 

https://goo.gl/VALgMF
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forma, a aplicação de mesma pena nestes autos configuraria bis in idem, o que deve ser evitado. Por 

este motivo, entendo que Renato de Souza Duque não deve sofrer a sanção de inabilitação no 
julgamento destas contas. 

93. O mesmo raciocínio deve ser transposto para o caso dos responsáveis Pedro José Barusco 
Filho e Paulo Roberto Costa. Embora eles não tenham sido apenados pelo TCU com a inabilitação 
em decorrência das infrações cometidas sobre as licitações da Rnest, as suas condutas estão sendo 

apreciadas, respectivamente, nos processos TC nº 013.397/2017-6 e TC nº 013.395/2017-3, em trâmite 
nesta Corte. 

94. Quanto às demais pessoas físicas responsabilizadas pelo débito, considero que a gravidade 
das infrações cometidas justifica a sanção de inabilitação preconizada no art. 60 da Lei nº 8.443/92. 

 

IV.3 – Comentário sobre as razões de justificativa 

 

95. Por meio de notificação de audiência, a Sra. Venina Velosa da Fonseca, então Gerente 
Executiva de Abastecimento, foi chamada a apresentar razões de justificativa em razão de 
irregularidade procedimental no curso das licitações, o que teria facilitado o conluio. Após análise de 

sua defesa, foi proposto julgamento irregular de suas contas e a aplicação da multa prevista no art. 
58, incisos I e II, da Lei nº 8.443/92. 

96. A proposta de julgamento pela irregularidade das contas e pela aplicação de multa à 
responsável fundou-se no descumprimento do item 5.6.2 do Decreto nº 2745/98, que estabelecia a 
necessidade de inclusão de pelo menos mais um licitante a cada rodada de licitação. A responsável 

não foi citada pelo débito apurado nesta TCE, ou seja, avaliou-se que sua conduta não teria 
contribuído para o dano ao erário. 

97. Ressalto que, caso fosse considerada responsável pelo dano, em nada lhe socorreria o fato 
de não ter ciência ou não estar envolvida nos atos criminosos que envolvem a presente TCE, visto que 
o responsável perante o TCU responde pelo débito ao praticar ato culposo ou doloso que cause 

prejuízo ao erário. 
98. Entretanto, na aplicação de sanções, sem débito, é importante avaliar as circunstâncias 

práticas e o contexto em que ocorreu a conduta do agente. Com efeito, compreendo que pelas 
circunstâncias específicas do esquema apurado na chamada Operação Lava Jato, associado ao fato 
de que a responsável prestou uma série de depoimentos importantes, inclusive em Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a responsável reúne atenuantes em sua conduta que merecem ser levadas 
em consideração não só para deixar de sancioná-la com inabilitação para exercer cargo público, 

como defende a unidade técnica, mas também, em última instância, para a abstenção de julgar-lhe as 
contas irregulares e aplicar-lhe multa.  
99. Ressalto que, em condições normais, não haveria dúvidas deste parquet em acompanhar a 

proposta da unidade técnica. Excepcionalmente no presente caso, porém, deixo de endossar tal 
encaminhamento, considerando a circunstância de que, como está sobejamente comprovado, tratou-se 

de um esquema criminoso envolvendo diversos agentes públicos, agentes políticos e dezesseis 
construtoras associados para fraudarem as licitações da Petrobras e obterem vantagens indevidas. 
100. Nesse contexto em que, conforme apontam os processos judiciais e administrativos, a 

responsável não estava envolvida, compreendo que a infração à norma legal por parte da Sra. Venina 
Velosa da Fonseca em nada contribuiu ou impediria a existência da comprovada fraude à licitação e 

consequente assinatura dos contratos viciados. 
101. Observo que a Lei nº 13.655/2018, que introduziu alterações na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), deixou claro aos órgãos de controle que, no caso de aplicação 

de sanções, devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela 
provierem para a Administração Pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes do agente. 
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102. Ademais, ao não sancionar a responsável que não participou das fraudes à licitação que 

levaram aos contratos superfaturados, causando enormes prejuízos ao erário, o Tribunal dará um 
tratamento mais benéfico para aquele que desde o início optou por não agir criminosamente.  

103. Assim, dado o contexto fático do presente processo, entendo que o Tribunal, 
excepcionalmente, não deve sancionar a Sra. Venina Velosa da Fonseca, mas acolher suas razões de 
justificativa para excluí-la da relação processual. 

 
V – Considerações acessórias 

 

104. Uma das empresas responsabilizadas pelo dano nesta TCE, a Construtora OAS S.A.,    
encontra-se atualmente em recuperação judicial. Preocupado com um suposto embate jurídico que 

dificultaria a ação de ressarcimento contra sociedade empresária nessa condição, o titular da 
SeinfraOperações apresentou arrazoado em que defende inexistir qualquer embaraço ao recolhimento 

de débito em virtude dos procedimentos afetos à recuperação judicial. 
105. Além disso, sustentou a ideia de que o dano em exame constitui produto do ilícito e que esse 
montante não pode ser entendido como integrante do patrimônio da empresa em recuperação judicial, 

mas da União. Nesse caso, a quantia controvertida não poderia compor o plano de recuperação da 
empresa e se destinar ao concurso de credores. Outrossim, em caso de falência da devedora, seria 

cabível uma ação de restituição, em favor da União, para reaver os valores de propriedade estatal. 
106. Esse raciocínio demonstra uma pertinente preocupação com a recomposição dos cofres 
federais, desfalcados a partir da conduta delituosa praticada pelos responsáveis pelo dano. Defende-

se, em última instância, a sociedade, que se viu lesada pela prática infracional de seus gestores e de 
agentes particulares em conluio. 

107. Creio, entretanto, que questões procedimentais envolvidas em processo de recuperação 
judicial escapam da competência do TCU. Firmar entendimento nessa seara seria de pouca utilidade 
prática, pois a discussão da matéria cabe ao ambiente judiciário, em que a AGU ou a Procuradoria 

do órgão estatal se qualificam como representantes do Estado. 
108. Por esse motivo, com as devidas vênias em relação ao posicionamento lançado pelo 

diligente secretário da unidade técnica instrutora, considero que o Tribunal deve se abster de firmar 
entendimento acerca da matéria afeta à recuperação judicial. 
109. Dentre os encaminhamentos propostos pela unidade técnica, encontra-se, também, o envio 

da deliberação do TCU aos conselhos profissionais da engenharia, no intuito de que essas instituições 
avaliem a conduta dos agentes aqui responsabilizados. Considero que a comunicação está motivada 

nos autos, porém creio ser inadequado estabelecer prazo para que os conselhos informem ao Tribunal 
que medidas teriam tomado em relação a esses engenheiros, pois se deve preservar a independência 
da atuação finalística dessas entidades de fiscalização profissional. 

 
VI – Conclusão e proposta de encaminhamento 

 

110. Ante o exposto, este representante do Ministério Público de Contas alinha-se parcialmente 
ao encaminhamento alvitrado pela diligente unidade técnica (peças 276 e 278). Nesse sentido, 

propõe-se, em suma: 
 a) julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, 

Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da 
Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros e condená-los, em solidariedade com o Consórcio Rnest-Conest e as 

suas integrantes, Construtora Norberto Odebrecht S.A. (incorporadora da Odebrecht Plantas 
Industriais e Participações S.A.) e Construtora OAS S.A., ao recolhimento dos débitos indicados, nos 

valores históricos de R$ 308.020.634,28 e R$ 810.877.164,90, respectivamente em relação aos 
contratos da UDA e da UHDT;  
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 b) aplicar a todos os responsáveis pelo débito a multa prevista no art. 57 da Lei nº 

8.443/92; 
 c) considerar graves as infrações cometidas e aplicar a sanção prevista no art. 60 da Lei nº 

8.443/92 aos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, 
Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros; 

 d) acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Venina Velosa da Fonseca e    
excluí-la da relação processual;  

 e) constituir apartado de TCE para citar os responsáveis pela parcela de dano ocorrida em 
função do pagamento indevido de lucro ilegítimo ao consórcio contratado; 
     f) enviar cópia do acórdão aos conselhos profissionais regional e nacional de engenharia 

para que possam avaliar a adoção de medidas que entenderem pertinentes.” 
 

 É o Relatório. 
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VOTO 

 Em exame tomada de contas especial constituída em atendimento ao subitem 9.1 do 

Acórdão 2.960/2015-Plenário, com o objetivo de apurar os indícios de dano ao erário verificados nas 
obras de construção das unidades de destilação atmosférica (UDA) e das unidades de hidrotratamento 
(UHDT) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco. 

2. Nesta etapa processual, é apreciada instrução de mérito de lavra da Secretaria de 
Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe) das razões de justificativa e das alegações de 

defesa apresentadas em atendimento à audiência e às citações determinadas pelo Acórdão 2.109/2016-
Plenário. 

3. A complexidade do caso ora examinado é ímpar, o que exige que os fatos sejam 

devidamente contextualizados nos parágrafos seguintes. 

4. O Acórdão 2.960/2015-Plenário foi prolatado no processo de acompanhamento, TC 

004.040/2011-2 (em apenso), decorrente de determinação constante do subitem 9.6 do Acórdão 
3.362/2010-Plenário, lavrado no âmbito de auditoria realizada nas obras de implantação da Rnest, 
objeto do TC 009.830/2010-3 (Fiscobras/2010). 

5. No TC 004.040/2011-2, tratou-se de sobrepreço no Contrato 0800.0055148.09-2, referente 
à execução de obras, dos serviços e fornecimentos necessários à implantação das Unidades de 
Hidrotratamento de Diesel (U-31 e U-32), de Hidrotratamento de Nafta (U-33 e U-34) e de Geração de 

Hidrogênio (U-35 e U-36) da Refinaria Abreu e Lima – Rnest (UHDT). 

6. O citado ajuste foi avençado em 10/12/2009 entre a Petrobras e o Consórcio Rnest-Conest, 

composto inicialmente pelas empresas Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. (OPIP) e 
Construtora OAS Ltda. (cuja denominação atual é Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial), 
com valor inicial de R$ 3.190.646.503,15 e prazo de execução fixado em 1.181 dias.  

7. Ao longo da execução da obra, foram celebrados 20 termos de aditamento contratual, que 
elevaram o valor do contrato em R$ 539.728.419,63, passando o montante atual do ajuste para R$ 

3.730.374.922,78, conforme sintetizado no quadro a seguir, adaptado de tabela constante do Acórdão 
2.109/2016-Plenário:   

Situação do Contrato 0800.0055148.09-2 (UHDT-Rnest). 

Implantação das UHDT e UGH 

Valor original do contrato    R$ 3.190.646.503,15  

Aditivos Quantidade 20 

Valor suprimido -R$ 67.696.420,19  

Valor acrescido  R$ 607.424.839,82  

Valor total (Contrato e Aditivos)    R$ 3.730.374.922,78  

% Avanço Contrato Físico 87,97% 

  Financeiro 95,20% 

8. No âmbito do TC 003.586/2011-1, em apenso, também autuado em cumprimento ao 

Acórdão 3.362/2010-Plenário, a unidade técnica realizou o exame de outro ajuste, o Contrato 
0800.0053456.09.2, referente aos serviços e fornecimentos necessários à implantação das Unidades de 

Destilação Atmosférica - UDA (U-11 e U-12) da Rnest (UDA), também assinado com o Consórcio 
Rnest-Conest. O aludido pacto tinha o valor inicial de R$ 1.485.103.583,21 e prazo de execução de 
1.185 dias, segundo as condições originais.  
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9. O Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest) foi modificado por 27 termos de aditamento, 
que elevaram o valor da avença para R$ 1.771.104.704,37, nos termos sintetizados na tabela seguinte: 

Situação do Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest). 

Implantação das UDA 

Valor original do contrato    R$ 1.485.103.583,21  

Aditivos Quantidade 27 

Valor suprimido -R$ 5.106.895,45  

Valor acrescido  R$ 291.108.016,61  

Valor total (Contrato e Aditivos)    R$ 1.771.104.704,37  

% Avanço Contrato Físico 96,39% 

  Financeiro 98,10% 

10. Considerando a deflagração da denominada “Operação Lava-Jato” no âmbito da Justiça 

Federal, a então SeinfraPetro realizou nova inspeção na Petrobras com vistas ao saneamento do 
processo, em particular intentando obter documentação necessária ao cálculo do suposto sobrepreço, 

adotando metodologia de análise baseada no confronto dos dados constantes dos Demonstrativos de 
Formação de Preços (DFP), preenchidos pelo Consórcio Rnest-Conest, com os preços paradigmas 
extraídos, prioritariamente, dos referenciais do Sinapi, Sicro, Caged, acordos coletivos de trabalho, 

Abemi e Cadterc, segundo os grupos de itens especificados (mão de obra, subempreiteiros, 
equipamentos de montagem, alimentação, transporte, dentre outros). No caso específico dos 

fornecimentos de materiais, foram utilizadas as notas fiscais de prestação de serviços, bem como de 
fornecimento de tubulações industriais e de outros equipamentos, disponibilizados ao TCU pelo juiz 
titular dos casos. 

11. O emprego dessa metodologia, descrita detalhadamente no relatório que fundamentou o 
Acórdão 2.960/2015-Plenário, possibilitou, em um primeiro momento, o exame de uma amostra de 

44% e 42% dos contratos da UHDT e da UDA, respectivamente, resultando em expressivos valores de 
sobrepreço (R$ 746 milhões e R$ 327 milhões, respectivamente). 

12. Ao apreciar o feito, o Tribunal prolatou o já mencionado Acórdão 2.960/2015-Plenário, 

deliberando pela conversão dos autos em tomada de contas especial. O citado decisum também 
determinou que a unidade técnica, na medida do possível, ampliasse o tamanho da amostra 

considerada para averiguar a existência de sobrepreço nos Contratos UHDT-Rnest e UDA-Rnest. 

13. Em atendimento à referida decisão, a SeinfraOpe quantificou o superfaturamento nos dois 
contratos e identificou os respectivos responsáveis solidários, mediante instrução inserta à peça 88. 

Com base em documentos disponibilizados pela Justiça Federal, por meio de compartilhamento de 
sigilo fiscal levantado no âmbito da Operação Lava Jato (peça 52), foi possível ampliar a amostra 

analisada do contrato original da UHDT de 44% para 66%, assim como do contrato original da UDA 
de 42% para 62%, o que resultou em elevação considerável dos potenciais prejuízos anteriormente 
apurados. No caso do contrato da UHDT, o sobrepreço total passou de R$ 746 milhões para R$ 986 

milhões (aumento de 32%), enquanto no caso do contrato da UDA a superestimativa observada passou 
de R$ 327 milhões para R$ 378 milhões (aumento de 15%). 

14. O cálculo detalhado do sobrepreço, realizado por meio dos demonstrativos às peças 47, 48, 
49 e 50 (itens não digitalizáveis), é de elevada complexidade pois necessitou da compilação de 
milhares de notas fiscais obtidas a partir do compartilhamento do sigilo fiscal pela Justiça Federal. As 

tabelas a seguir sintetizaram os valores obtidos:  
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Detalhamento do sobrepreço no Contrato 0800.0055148.09-2 (UHDT-Rnest). 

Parcela 

Valor do DFP 

(R$) 

Amostra analisada no 

contrato após aditivos 

(R$) 

 Valor de 

Referência (na 

amostra 

analisada) (R$)  

 Sobrepreço 

na amostra 

(R$)  

Sobrepreço 

(% ) 

A  B  (% )  C   D  E = D/C 

 Mão de obra  

       

710.590.977,22  

      

655.316.493,25  92,2% 

           

253.635.326,31  

      

401.681.166,94  
158,4% 

 Projeto  

       

141.282.109,61  

      

130.593.442,53  92,4% 

              

94.219.046,83  

         

36.374.395,71  
38,6% 

 Fornecimentos  

   

1.092.582.416,58  

      

591.597.722,19  54,1% 

           

274.712.209,44  

      

316.885.512,75  
115,4% 

 Equipamentos de montagem  

       

247.903.928,39  

      

216.325.426,13  87,3% 

           

151.853.218,95  

         

64.472.207,18  
42,5% 

 Materiais de consumo e 

acessórios  

       

120.398.734,75  

        

89.802.690,02  74,6% 

              

74.406.660,96  

         

15.396.029,06  
20,7% 

 Subempreiteiros  

       

388.988.109,41  

      

235.612.935,91  60,6% 

           

111.002.402,54  

      

124.610.533,37  
112,3% 

 Alimentação, Transporte e 

Instalações  

       

196.987.461,80  

      

184.058.076,82  93,4% 

           

157.524.805,87  

         

26.533.270,95  
16,8% 

 Outros itens (não analisados)  

       

226.968.757,50  
 Não analisado  

 Aditivos  

       

539.728.419,63  

Verba de chuvas 

         

65.000.000,00  
Em análise no TC 009.758/2009-3 

Total 

   

3.730.430.914,88  

  

2.103.306.786,85  56,4% 

        

1.117.353.670,89  

      

985.953.115,96  88,2%  

 

Detalhamento do sobrepreço no Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest). 

Parcela 

 Valor do DFP 

(R$)  

Amostra analisada no 

contrato após aditivos 

(R$) 

 Valor de 

Referência (na 

amostra 

analisada) 

(R$)  

 Sobrepreço 

na amostra 

(R$)  

Sobrepreço 

(% ) 

 A   B  (% )  C   D  E = D/C 

Mão de obra 
              

371.963.192,63  

         

340.948.375,67  
91,7% 

         

123.440.771,17  

       

217.507.604,49  
176,2% 

Fornecimentos 
              

450.771.338,33  

         

228.662.555,09  
50,7% 

         

167.207.707,46  

         

61.454.847,62  
36,8% 

Equipamentos de montagem 
              

105.841.881,13  

           

88.300.316,02  
83,4% 

           

64.397.176,55  

         

23.903.139,47  
37,1% 

Materiais de consumo, 

acessórios e instalações 

              

144.267.437,51  

         

113.165.124,76  
78,4% 

           

98.705.104,00  

         

14.460.021,00  
14,6% 

Subempreiteiros 
              

209.686.135,74  

         

106.223.293,37  
50,7% 

           

48.974.563,68  

         

57.248.729,69  
116,9% 

Alimentação e Transporte 
                

51.081.444,34  

           

51.081.444,34  
100,0% 

           

47.432.291,94  

           

3.649.152,40  
7,7% 

Outros itens (não analisados) 
              

124.519.896,22  
 Não analisado  

Aditivos (não analisados) 
              

286.001.121,16  

Verba de chuvas (não 

analisada) 

                

27.000.000,00  
Em análise no TC 009.758/2009-3 

Total 

          

1.771.132.447,06  

         

928.381.109,24  52,4%  

         

550.157.614,81  

       

378.223.494,67  68,7%  
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15. Quanto aos valores dos débitos e respectivas datas de origem, oriundos dos pagamentos 
superfaturados recebidos pelo consórcio contratado, foram apropriados os percentuais que os 

sobrepreços apurados representariam em relação aos valores totais contratados. Em virtude da 
impossibilidade de se estabelecer o dano exato em cada boletim de medição, a proporção de 
sobrepreço em relação ao total do respectivo contrato, após aditivos, foi multiplicada pelos valores 

efetivamente pagos pela Petrobras em cada medição, incluindo os pagamentos de reajustes contratuais, 
obtendo-se, assim, o valor aproximado do débito em cada medição. 

16. A partir de tal procedimento, o superfaturamento do Contrato 0800.0053456.09-2 (UDA), 
em valores históricos, foi quantificado em R$ 429.745.934,50 – sendo R$ 370.095.938,81 referente ao 
valor principal e R$ 59.649.995,69 relativo ao reajustamento contratual – até o último pagamento 

listado pela Petrobras, de 26/2/2016, compreendendo diversas datas de pagamento, conforme 
demonstrativo às peças 53 (resumo dos pagamentos informados) e 55 (cálculo do superfaturamento).  

17. Por sua vez, o superfaturamento do Contrato 0800.0055148.09-2 (UHDT), também em 
valores históricos, foi quantificado em R$ 1.004.140.050,74, até o último pagamento listado pela 
Petrobras, em 13/7/2015, dos quais R$ 887.845.711,36 são referentes ao valor principal e outros 

R$ 116.294.339,38 correspondem ao reajustamento contratual incidente sobre os valores 
superfaturados (peças 54 e 56).  

18. A tabela a seguir demonstra como os valores de superfaturamento em ambos os ajustes 

foram obtidos: 

Descrição/Contrato (UDA-Rnest) (UHDT-Rnest) Cálculo 

Valor inicial contratado R$ 1.485.103.583,21 R$ 3.190.646.503,15 A 

Valor total dos aditivos R$ 286.001.121,16 R$ 539.728.419,63 B 

Total do contrato R$ 1.771.104.704,37 R$ 3.730.374.922,78 C=A+B 

Total do sobrepreço R$ 378.223.494,67 R$ 985.953.115,96 D 

Fator de sobrepreço calculado (%) 21,35% 26,43% E=D/C 

Total dos pagamentos (Principal) R$ 1.733.470.439,41 R$ 3.359.234.624,89 F 

Total dos reajustes R$ 297.481.961,16 R$ 781.593.880,29 G 

Reflexos da medida cautelar (Acórdão 
2.496/2014 - Plenário) 

(R$ 18.090.881,10) (R$ 341.585.028,95) H 

Total dos pagamentos (principal+reajustes) R$ 2.012.861.519,47 R$ 3.799.243.476,23 I=F+G+H 

Superfaturamento (principal) R$ 370.095.938,81 R$ 887.845.711,36 J=E.F 

Superfaturamento (reajustes) R$ 59.649.995,69 R$ 116.294.339,38 L=E.(G+H) 

Superfaturamento total 

(principal+reajuste) 
R$ 429.745.934,50 R$ 1.004.140.050,74 M=J+L 

19. Os valores totais pagos a título de principal e de reajuste consideraram os reflexos de 

medida cautelar determinada pelo TCU pelo Acórdão 2.496/2014-Plenário, relacionada à 
desconformidade na aplicação das cláusulas de reajuste contratual, cujo mérito está em análise no 

TC 006.970/2014-1, razão pela qual a unidade técnica considerou para o cálculo do superfaturamento 
o valor informado como "total pago na medição" ou "total da compensação", após o desconto das 
referidas retenções acautelatórias. Os supostos pagamentos indevidos oriundos das denominadas 

“verbas de chuva” não foram incluídos no escopo da análise, visto que se encontram em apuração no 
âmbito do TC-009.758/2009-3, de minha relatoria. 

20. Insta salientar que o valor total do dano em ambos os ajustes foi obtido somente com a 
análise do superfaturamento decorrente de preços excessivos verificados nos contratos originalmente 
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avençados, não tendo sido procedida a análise de quantitativos ou das modificações decorrentes dos 
inúmeros termos de aditamento contratual nas duas obras.  

21. Diante de tais conclusões, o TCU apreciou o exame preliminar da unidade técnica por 
meio do Acórdão 2.109/2016-Plenário e determinou a realização das seguintes citações: 

 a) do Sr. Pedro José Barusco Filho, na condição de Gerente Executivo da Diretoria de 

Serviços da Petrobras, por propor o refazimento das licitações na modalidade convite mantendo as 
mesmas empresas convidadas no certame anterior, conforme documentos internos do Sistema 

Petrobras - DIP Engenharia 000154/2009 e 000151/2009, em descumprimento ao item 5.6.2 do 
Decreto 2.745/1998, e praticar atos de gestão ou omitir-se no seu poder-dever de agir para impedir a 
ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor 

das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento das licitações, com restrição à 
competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a prática de preços excessivos, o 

que resultou na formalização dos contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 
(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento; 

 b) dos Srs. Renato de Souza Duque e Paulo Roberto Costa, na condição de Diretor de 

Serviços e de Diretor de Abastecimento, respectivamente, por praticarem atos de gestão ou omitirem-
se no seu poder-dever de agir para impedir a ação delituosa contra as licitações da Petrobras, mediante 
recebimento de vantagem indevida, em favor das empresas cartelizadas, permitindo o direcionamento 

das licitações, com restrição à competitividade, a divulgação de informações sigilosas da Petrobras e a 
prática de preços excessivos, o que resultou na formalização dos contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-

Rnest) e 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento; 

 c) do Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, na condição de Presidente da Petrobras, pela 
inobservância dos deveres dos administradores das sociedades anônimas, previstos no art. 158 da Lei 

6.404/1976, sendo conivente ou negligenciando a apuração de atos irregulares praticados por outros 
administradores ou se, deles tendo conhecimento, deixando de agir para impedir a sua prática; por 

falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976; pela supervisão e controle 
deficientes dos atos praticados por seus subordinados; por obstruir os trabalhos de fiscalização do 
TCU; por falhar no seu dever de investigar, pois não adotou as providências exigidas de um 

administrador ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade apontados pelas auditorias do 
TCU, o que resultou na formalização dos contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 

0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento; 

 d) do Consórcio Rnest-Conest e das empresas Odebrecht Plantas Industriais e 
Participações S.A.; Construtora OAS S.A.; Construtora Norberto Odebrecht S.A., por praticarem 

preços acima dos de mercado, agirem em conluio e pagarem vantagens indevidas a agentes públicos 
para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantido a realização dos certames por meio de 

licitação na modalidade Convite e o envio de convites às empresas do grupo cartelizado previamente 
definidas em listas entregues aos gestores corrompidos, para maximização indevida de sua 
lucratividade por meio de condutas delitivas que resultaram na formalização dos contratos 

0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente 
superfaturamento; 

 e) dos Srs. Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, 
César Ramos Rocha, na condição de sócios-administradores e/ou administradores de empresas do 
Grupo Odebrecht, e Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, na 

condição de administradores de empresas do Grupo OAS, por praticarem, conduzirem ou participarem 
de atos ilícitos, com desvio de finalidade e abuso das personalidades jurídicas que representavam, para 

fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contratos de obras com sobrepreço de forma a 
maximizar indevidamente os lucros dos grupos empresariais Odebrecht e OAS mediante formação de 
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cartel e pagamento de propinas a agentes da estatal, resultando na formalização dos contratos 
0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente 

superfaturamento; 

22.  Outrossim, foi determinada a audiência da Sra. Venina Velosa da Fonseca, na condição de 
Gerente Executiva de Abastecimento, para que apresentasse razões de justificativas por propor o 

refazimento da licitação mantendo os convites para as mesmas empresas convidadas no certame 
anterior, conforme Documentos Internos do Sistema Petrobras - DIP Engenharia 000151/2009 e 

000154/2009, facilitando a prática de conluio entre os licitantes, o que resultou na formalização dos 
Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 (UHDT-Rnest) com sobrepreço e 
consequente superfaturamento, em descumprimento ao item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998. 

23. O Acórdão 2.109/2016-Plenário ainda decretou a indisponibilidade dos bens de alguns dos 
responsáveis pelo débito e a constituição de apartados para a promoção de oitiva acerca dessa medida 

cautelar e para o acompanhamento das ações necessárias à constrição patrimonial. 

24. Os responsáveis apresentaram suas alegações de defesa/razões de justificativa, com 
exceção da empresa Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A., que não chegou a ser citada, 

visto que foi incorporada pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

25. As manifestações de defesa apresentadas foram objeto de minudente exame pela 
SeinfraOpe e pelo d. representante do Ministério Público junto ao TCU, os quais apresentarei nos 

tópicos a seguir. 

II – Das evidências utilizadas para quantificação do débito e responsabilização dos envolvidos 

26. Antes de adentrar no exame das peças de defesa apresentadas pelos responsáveis, convém 
relacionar todos os elementos probantes que permitem constatar a ocorrência de fraude nas licitações 
que originaram os contratos em apreciação, bem como o superfaturamento detectado nos ajustes: 

a) Planilhas com relação de notas fiscais eletrônicas utilizadas no cálculo do preço de 
referência dos itens de fornecimento de materiais de aplicação e tagueados do Contrato 

0800.0053456.09-2 (UDA-Rnest) – peça 47 – compartilhadas por meio da decisão judicial 
inserta à peça 52. 

b) Planilhas com relação de notas fiscais eletrônicas utilizadas no cálculo do preço de 

referência dos itens de fornecimento de materiais de aplicação e tagueados do Contrato 
0800.0055148.09-2 (UHDT-Rnest) – peça 48 – compartilhadas por meio da decisão 

judicial inserta à peça 52. 

c) Planilhas com cálculos relativos ao sobrepreço e superfaturamento de ambos os ajustes 
realizados pela unidade técnica (peças 48 a 51), confrontando os valores do DFP com 

parâmetros referenciais de mercado. 

d) Resumo dos pagamentos informados pela Petrobras referentes aos contratos da UDA e da 

UHDT (peça. 52). 

e) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 135 examinando, dentre outros elementos, 
documentos apreendidos na sede da Engevix Engenharia contendo as regras de 

funcionamento do “clube” de empreiteiras e planilha intitulada “lista de novos negócios 
Renest -11.06.2008”, contendo a divisão de obras entre as construtoras (peça 57).  Por 

exemplo, para as empresas Odebrecht e OAS, são marcadas as obras da UDA e UHDT (fl. 
12, peça 57).  

f) Relatórios da Comissão de Licitação da UHDT e da UDA (peças. 57 e 58). 

g) Termos de Colaboração nº 2, 3 e 4 do Sr. Pedro José Barusco (peças 60, 63 e 64). 
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h) Termo de Colaboração nº 21, 35 e 41 do Sr. Paulo Roberto Costa (peças 61, 62 e 65). 

i) Termos de Colaboração nº 1 do Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, executivo da 

empresa Setal Engenharia e Construções (peça 66). 

j) Sentença na Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000/PR (peça. 67). 

k) Termo de Colaboração nº 1, do Sr. Alberto Youssef (peça 68). 

l) Histórico de Conduta relacionado ao Acordo de Leniência celebrado entre o Cade e as 
empresas SOG Óleo e Gás S.A. e Setal Engenharia e Construções (peças 69 e 71). 

m) Relatório Final da Comissão Interna de Apuração da Petrobras DIP DABAST nº 71/2014, 
de 25/04/2014) (peça 70). 

n) Sentença na Ação Penal nº 5083376-05.2014.4.04.7000/PR (peça. 73). 

o) Estimativas de custo da Petrobras (peças 74 e 75). 

p) Documentos Internos Petrobras nºs 151/2009, 154/2009 e 536/2008 (peças 76, 77 e 78). 

q) Contratos nº 0800.0055148.09-2 e 0800.0053456.09.2 (peças 79 e 80). 

27. No Relatório que fundamentou o Acórdão 2.109/2016-Plenário, foram reproduzidos 
documentos e trechos extraídos de depoimentos obtidos nas ações de improbidade administrativa e 

processos penais em curso no âmbito da Operação Lava Jato, assim como do Acordo de Leniência 
firmado entre o Cade e as empresas Setal Engenharia e Construções e SOG Óleo e Gás, os quais 
demonstram a participação dos dirigentes dos Grupos OAS e Odebrecht  em atos ilícitos, juntamente 

com o pagamento de propinas, o que permitiu o direcionamento das licitações, com restrição à 
competitividade e o acesso a informações sigilosas da Petrobras, resultando em contratações com 

sobrepreços nos Contratos 0800.0055148.09.2 (UHDT) e 0800.0053456.09-2 (UDA). 

28. São pertinentes também as seguintes conclusões constantes do relatório da Comissão 
Interna de Apuração da Petrobras, instaurada para verificar a existência de desconformidades nos 

procedimentos licitatórios para obras da Rnest (peça 70, p. 17, 23 e 24): 

“Nos processos de contratação da UDA, UCR, UHDT/UGH e Tubovias, após o cancelamento 

do 1º processo licitatório e homologação para um novo, não foi identificada a inclusão de novas 
empresas para participar do certame, contrariando o disposto no item 5.6.2 do Decreto 2.745/1998, a 
saber: “a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será 

estendida a, pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo pertinente.” 
(...) 

Os processos para contratação dos serviços de construção e montagem de unidades foram 
“relicitados” (UDA, UCR, UHDT/UGH e Tubovias de interligações), e os contratos assinados no 
“topo” da estimativa. Tais contratos totalizaram R$ 10,8 bilhões (valores originais). A Comissão 

identificou, analisando o comportamento dos resultados destes processos licitatórios (primeira e 
segunda rodadas de licitação), que o valor das propostas aproximou-se do “teto” (valor de referência 

mais 20%) das estimativas elaboradas pela ENGENHARIA/SL/SCP – vide 6.6.  
Estes fatos, associados às declarações do Sr. Paulo Roberto Costa, indicam a possibilidade da 

existência de um processo de cartelização relativo às empresas indicadas nos processos analisados.” 

(Grifou-se).  

29. Para a implantação da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA), realizou-se o primeiro 

processo licitatório, o qual foi cancelado em função dos preços excessivos das propostas apresentadas 
(variação de 69,8% entre a estimativa da Petrobras, R$ 1,11 bilhão, e a proposta de menor valor, R$ 
1,89 bilhão, apresentada pelo Consórcio Odebrecht-OAS) (peça 70, p. 18-19). 
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30. No segundo certame, sem a inclusão de novas empresas convidadas em relação ao 
primeiro, foram apresentadas três propostas: empresas OAS e Odebrecht Plantas Industriais em 

consórcio; Iesa e Queiroz Galvão em consórcio e Engevix e UTC em consórcio. Sagrou-se vencedor o 
consórcio formado pelas empresas OAS e Odebrecht Plantas Industriais. O quadro a seguir sintetiza 
essas informações, sendo que o início do processo licitatório se deu em 11/3/2009 e a contratação 

ocorreu em 10/12/2009 (TC 003.586/2011-1, em apenso, peças 12, 14 e 16):  

Empresas convidadas (quinze) Propostas 

apresentadas (três) 

Contratação 

Integrantes do cartel: 

Clube VIP: Camargo Corrêa, Andrade 
Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão e 
UTC; 

Demais integrantes do cartel: 

OAS, Mendes Júnior, Techint, Engevix, 
GDK, Iesa, MPE, Promon, Skanska e 
SOG 

OAS e Odebrecht: R$ 
1,50 bilhão 

Iesa e Queiroz Galvão: 
R$ 1,66 bilhão 

Engevix e UTC: R$ 
1,78 bilhão 

 

Consórcio OAS e Odebrecht: R$ 1,48 
bilhão. 

Representando cerca de 97% do teto da 
estimativa da Petrobras (R$ 1,52 bilhão) 
– peça 16, p. 10. 

31. No caso da implantação das Unidades de Hidrotratamento de Diesel e de Nafta (UHDT) e 

Unidade de Geração de Hidrogênio (UGH), o primeiro processo licitatório, iniciado em 31/7/2008, foi 
cancelado em função dos preços excessivos das propostas (variação de 61,2% entre a estimativa 
Petrobras, R$ 2,62 bilhões, e a proposta de menor valor, R$ 4,22 bilhões, apresentada pelo Consórcio 

Odebrecht-OAS) (peça 70, p. 19-20). 

32. Para o segundo certame, sem a inclusão de novas empresas convidadas em relação ao 

primeiro, foram apresentadas quatro propostas: empresas OAS e Odebrecht Plantas Industriais em 
consórcio; Mendes Júnior; Camargo Corrêa; Andrade Gutierrez e Techint em consórcio. Sagrou-se 
vencedor o Consórcio Rnest-Conest, formado pelas empresas OAS e Odebrecht Plantas Industriais. 

33. O quadro a seguir sintetiza essas informações, sendo que o início do processo licitatório se 
deu em 11/3/2009 e a contratação ocorreu em 10/12/2009 (TC 004.040/2011-2, em apenso, peças 11 e 

12):  

Empresas convidadas (quinze) Propostas apresentadas 

(quatro) 

Contratação 

Integrantes do cartel: 

Clube VIP: Camargo Corrêa, Andrade 
Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão e 
UTC; 

Demais integrantes do cartel: 

OAS, Mendes Júnior, Techint, Engevix, 
GDK, Iesa, MPE, Promon, Skanska e 
SOG 

OAS e Odebrecht: R$ 3,26 
bilhões 

Mendes Júnior: R$ 3,65 bilhões 

Camargo Corrêa: R$ 3,78 
bilhões 

Andrade Gutierrez e Techint: R$ 
4,01 bilhões 

Consórcio OAS e Odebrecht: R$ 
3,19 bilhões. 

Representando cerca de 99% do 
teto da estimativa da Petrobras 
(R$ 3,23 bilhões) – peça 16, p. 
10. 

34. O pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Petrobras foi comprovado pelos 

Termos de Colaboração de Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco e Alberto Youssef (peças 60, 61, 
62, 63, 64, 65 e 68). Consoante narrado pelos citados delatores, o Sr. Alberto Youssef tratava do 
pagamento das propinas com os Srs. Márcio Faria da Silva e César Ramos Rocha. Por sua vez, o Sr. 

Paulo Roberto Costa possuía contato com os Srs. Márcio Faria e Rogério Santos de Araújo, sendo 
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também este último diretor do Grupo Odebrecht que se relacionava com o Sr. Pedro José Barusco. 
Ressalto que não se trata de mera prova testemunhal, visto que o pagamento de valores ilícitos está 

materialmente comprovado pelas devoluções de recursos já efetuadas pelos signatários dos Termos de 
Colaboração. A título de exemplo, apenas o Sr. Pedro José Barusco fez um depósito de R$ 182 
milhões (peça 44, fl. 18). 

35. Foi apurado que o Sr. Márcio Faria da Silva era o representante do alto escalão do Grupo 
Odebrecht nas reuniões do cartel que atuava na Petrobras, conforme confirmado por outros delatores e 

pelo registro de entrada do edifício sede da empresa Andrade Gutierrez em São Paulo, o que confirma 
a realização de encontros com outras empresas integrantes do “clube”. Segundo narrado acima, era ele 
quem negociava com o Sr. Paulo Roberto Costa o pagamento de valores indevidos. 

36. Conforme se extrai da instrução preliminar da SeinfraOpe e dos demais elementos 
constantes dos presentes autos, o Sr. César Ramos Rocha também participou de práticas ilícitas, 

intermediando a forma e a liberação de pagamento de propinas a agentes da Petrobras. Segundo 
consignado na inicial da ação de improbidade administrativa à peça 44, após o acordo do pagamento 
de vantagens indevidas realizado pelo Sr. Márcio Faria, cabia ao Sr. César Rocha a negociação da 

forma em que se dariam e pela liberação de pagamentos referentes aos valores anteriormente tratados, 
incluídas aí as destinadas à corrupção de Paulo Roberto Costa e de outros funcionários da Estatal. 

37. A principal participação do Sr. Rogério Araújo nas irregularidades em exame foi a entrega 

de lista de nomes de empresas a serem convidadas para as licitações na Rnest ao Sr. Pedro José 
Barusco Filho, lista que foi fruto das reuniões do cartel de empreiteiras, conforme depoimento ao Juiz 

Federal titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, constante da sentença condenatória do processo 
5036528-23.2015.4.04.7000 (Peça 67, p. 141). Tal ato está diretamente relacionado ao dano verificado 
nos contratos da UDA e UHDT, pois restringiu o universo de potenciais concorrentes aos certames da 

Petrobras apenas às construtoras que integravam o “clube”, possibilitando contratações com valores 
acima dos parâmetros de mercado. 

38. Além disso, o Sr. Rogério Araújo interferiu em parte dos procedimentos licitatórios, a fim 
de zelar pelos interesses escusos do Grupo Odebrecht, conforme e-mail reproduzido na inicial da ação 
de improbidade administrativa impetrada pelo MPF contra agentes da Petrobras e empresas e 

dirigentes da Odebrecht (peça 44, fls. 182 e 183), no qual o referido responsável informa a aos Srs. 
Marcelo Odebrecht e Márcio Faria que obteve acesso às empresas que seriam convidadas para certame 

da Petrobras.  

39. Tal mensagem é uma prova de que o Sr. Marcelo Odebrecht tinha ciência e participava da 
prática dos ilícitos apurados, tendo sido constatado que o dirigente tinha atuação bastante ativa na 

condução dos negócios da Odebrecht. Os elementos coligidos nos autos demonstraram que o Sr. 
Marcelo Odebrecht atuava pessoalmente nos negócios e que tinha amplo conhecimento acerca da 

administração das principais empresas do conglomerado, inclusive, possuindo controle efetivo das 
ações ilícitas desempenhadas pela Odebrecht, tanto no cartel, quanto na corrupção e pagamento de 
vantagens indevidas a agentes públicos.  

40. Também há mensagem eletrônica demonstrando que Marcelo Odebrecht era 
frequentemente informado e consultado sobre os negócios com a Petrobras, incluindo o trato acerca de 

sobrepreço e conluio envolvendo um contrato de sondas (peça 44, fl. 174). 

41. Por isso, os Srs. Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de 
Araújo, César Ramos Rocha, dentre outros delitos, foram condenados pelo juiz titular da 13ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba, no Processo 5036528-23.2015.4.04.700, pelo crime de corrupção ativa 
(art. 333 do Código Penal), envolvendo o pagamento de valores indevidos aos Srs. Paulo Roberto 

Costa, Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco Filho. O magistrado concluiu que há provas 
robustas de que a Odebrecht obteve os contratos para a construção da UHDT e da UDA mediante 
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crimes de cartel e de frustração da concorrência por ajuste prévio das licitações, “condutas passíveis de 
enquadramento nos crimes do art. 4º, inciso I, da Lei 8.137/1990 e do art. 90 da Lei nº 8.666/1993” 

(peça 67, fls. 107/108). 

42. Por sua vez, os executivos da OAS, Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, orientavam e participavam da tomada de decisões relativas ao cartel, segundo 

reportam os signatários do Acordo de Leniência firmado entre o Cade e o grupo empresarial Setal 
Engenharia e Construções, Setal Óleo e Gás (Peça 71, p. 17). 

43. O conjunto probatório da participação pessoal do Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e 
Agenor Magalhães nos atos delituosos para fraudar licitações e obter contratos superfaturados possui, 
ainda, o Termo de Colaboração do Sr. Paulo Roberto Costa, o qual esclarece que o ex-diretor de 

Abastecimento da Petrobras mantinha contato direto com os dois responsáveis. 

44. A sentença exarada no processo 5083376-05.2014.404.7000 contém parte do depoimento à 

Justiça Federal do Sr. Alberto Youssef, no instante em que afirma que a propina nos contratos da OAS 
relativos às obras da Rnest, na ordem de R$ 20 milhões, "teria sido acertada entre ele e Agenor 
Medeiros". 

45. Portanto, existem evidências de que os Srs. José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros participaram de práticas ilegais, por meio de formação de cartel e do 
pagamento de verbas ilícitas a agentes da Petrobras. Ambos os responsáveis foram condenados na ação 

penal 5083376-05.2014.4.04.7000/PR pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 
12.850/2013), corrupção ativa pelo pagamento de vantagens indevidas ao Sr. Paulo Roberto Costa, 

bem como de lavagem de dinheiro consistentes nos repasses, com ocultação e dissimulação, de 
recursos criminosos provenientes dos contratos discriminados da OAS na Rnest, por meio de 
operações simuladas com as empresas de fachada. 

46. A referida sentença continha diversos elementos informativos sobre as provas utilizadas 
para responsabilização dos envolvidos pelas irregularidades nas obras de implantação das UDA e 

UHDT-UGH da Refinaria Abreu e Lima. Refiro-me em particular ao trecho da fundamentação da 
decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no qual são descritos os elementos probatórios de 
pagamentos de vantagens indevidas a agentes da Petrobras: 

“(...) 356. Conforme apontado nos itens 224-226, retro, o contrato da RNEST para 
implantação das UHDT e UGH teve o preço de R$ 3.190.646.501,15, com aditivo em 

12/01/2012 de R$ 38.562.031,42, totalizando R$ 3.229.208.532,57. A propina seria, 
portanto de cerca de R$ 32.292.085,00. O MPF, entretanto, considerando que a OAS tinha 
50% de participação no Consórcio RNEST/CONEST, calculou a propina de sua 

responsabilidade para esse contrato em R$ 16.146.042,00.  
357. Conforme apontado nos itens 236-238, retro, o contrato da RNEST para implantação 

das UDAs teve o preço de R$ 1.485.103.583,21, com aditivo em 28/12/2011 de R$ 
8.032.340,38, totalizando R$ 1.493.135.923,59. A propina seria, portanto de cerca de R$ 
14.931.359,00. O MPF, entretanto, considerando que a OAS tinha 50% de participação no 

Consórcio RNEST/CONEST, calculou a propina de sua responsabilidade para esse 
contrato em R$ 7.465.679,50.  

(...) 
 359. O total de propina pago para as três obras pela OAS à Diretoria de Abastecimento 
da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, foi, portanto, de R$ 29.223.961,00.  

360. Desse valor, foi possível rastrear documentalmente repasses por empresas do Grupo 
OAS de R$ 7.013.527,25 para conta da Empreiteira Rigidez, com produção de contratos e 

notas fiscais falsas, de R$ 34.293.247,00 para a conta da MO Consultoria, com produção 
de contratos e notas fiscais falsas, e de R$ 211.162,50 para a conta da RCI Software, com 
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produção de contratos e documentos falsos, isso por doze depósitos entre 30/06/2010 a 
29/05/2012, no total de R$ 41.517.936,25.  

361. O fato do montante lavado ser superior ao calculado para a propina indica ou que 
esta, de fato, foi maior do que o cogitado na inicial pelo MPF ou que tem por fonte 
também outros valores, tendo havido mistura. De todo modo, em vista da necessidade da 

sentença guardar correlação com a denúncia, considerarei somente, na condenação, o 
pagamento como propina dos aludidos R$ 29.223.961,00.  

362. Diante de todo esse conjunto probatório, em relação ao qual esperava-se explicações 
dos acusados executivos da OAS e de seus defensores, nada foi esclarecido.” (Grifou-se). 

47. Ainda no que tange à responsabilização dos administradores dos Grupos OAS e Odebrecht, 

é imperioso fazer remissão ao art. 935 do Código Civil, ao art. 91, inciso I, do Código Penal e ao art. 
63 do Código de Processo Penal, reproduzidos a seguir:  

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar 
mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se 
acharem decididas no juízo criminal”. 

  
“Art. 91 - São efeitos da condenação:   
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. 

  
“Art. 63.  Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a 

execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu 
representante legal ou seus herdeiros”. 

69. A redação dada ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pela Lei 11.719/2008, 

autoriza o juiz criminal a fixar o valor mínimo para a reparação dos danos pela infração. Nesse sentido, 
as sentenças condenatórias retro citadas fixaram o valor mínimo necessário para a indenização dos 

danos decorrentes dos crimes em R$ 29.223.961,00, para os réus do Grupo OAS, e outros R$ 
108.809.565,00 e US$ 35 milhões, para os réus do Grupo Odebrecht, a serem ressarcidos à Petrobras, 
o que corresponde aos montantes pagos em propina à Diretoria de Abastecimento.  

70. Conforme ressalvado nas próprias sentenças, foi inferido que o custo da propina foi 
repassado à Petrobras, tendo por consequência prejuízo aos cofres públicos. Porém, o montante do 

prejuízo em muito superou o valor dos pagamentos indevidos aos agentes da Petrobras, pois tais 
pagamentos ilícitos afetaram a lisura das licitações, permitindo a cartelização e a prática de preços 
acima dos de mercado pelas contratadas. O objeto desta TCE visou justamente apurar o quantum total 

do prejuízo e imputá-lo solidariamente aos responsáveis envolvidos. 

III – Do ajuste no valor dos débitos e do exame das alegações de defesa 

48. Feita essa necessária apresentação dos fatos, passo a me manifestar sobre o valor do débito 
e sobre as peças de defesa apresentadas em resposta às citações determinadas pelo Acórdão 
2.109/2016-Plenário. 

49. Em decorrência do exame dos argumentos trazidos pelos responsáveis, a SeinfraOpe 
promoveu alguns ajustes no cálculo do superfaturamento, resultantes do acolhimento parcial das 

alegações submetidas pelas empresas contratadas. Em particular, os custos referenciais de mão de obra 
foram alterados de forma a melhor representar o preço de mercado. 

50. Dessa forma, ao fim do exame, o valor do sobrepreço na amostra para o contrato da UDA 

foi reduzido de R$ 378.223.494,43 (data-base em maio/2009) para R$ 308.020.634,28 (data-base em 
maio/2009), enquanto que o referente ao contrato da UHDT passou de R$ 985.953.115,96 para 
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R$ 810.877.164,90 (data-base em junho/2009), consoante detalhamento constante das tabelas a seguir, 
adaptadas a partir do anexo I da instrução inserta à peça 276: 

Resumo do sobrepreço da UDA após o exame das alegações de defesa (data-base em maio/2009). 

Parcela Valor contratual [A] Amostra [B] Referencial [C] 

Sobrepreço na 

amostra 

[D = B – C] 

Fornecimentos (contrato original e 

ajuste Repenec) 
R$ 445.664.442,88 R$ 223.418.290,09 50,13% R$ 165.049.625,06 R$ 58.368.665,04 

      Fornecimento (Contrato 
original) 

R$ 450.771.338,33 R$ 225.987.453,61 50,13%   

      Deduções Repenec  -R$ 5.106.895,45 -R$ 2.560.163,52    

Mão-de-obra R$ 371.963.192,64 R$ 340.805.424,51 91,62% R$ 172.967.504,38 R$167.837.920,12 

Aditivos (não analisado, exceto 

Repenec) 
R$ 291.108.016,61 - - - - 

Subempreiteiros R$ 209.686.135,74 R$ 106.223.293,37 50,66% R$ 52.849.197,33 R$ 53.374.096,05 

Materiais de consumo, acessórios e 

instalações 
R$ 144.267.437,51 R$ 112.593.441,65 78,04% R$ 96.162.652,14 R$ 16.430.789,50 

Outros itens (não analisados) R$ 124.519.896,22 - - - - 

Equipamentos de montagem R$ 105.841.881,13 R$ 84.621.559,18 79,95% R$ 76.261.548,01 R$ 8.360.011,17 

Alimentação e transporte R$ 51.081.444,34 R$ 51.081.444,34 100% R$ 47.432.291,94 R$ 3.649.152,40 

Verba de chuvas (não analisada) R$ 27.000.000,00 - - - - 

TOTAL R$ 1.771.132.447,07 R$ 918.743.453,14 51,87% R$ 610.722.818,86 R$ 308.020.634,28 

Resumo do sobrepreço da UHDT após o exame das alegações de defesa (data-base em junho/2009). 

Parcela 
Valor contratual 

(A) 
Amostra (B) Referencial (C) 

Sobrepreço na 

amostra (D = B – C) 

Fornecimentos (contrato original e 

ajuste Repenec) 
R$ 1.012.508.185,27 R$ 541.704.874,21 53,50% R$ 277.835.798,74 R$ 263.869.075,47 

      Fornecimento (Contrato 
original) 

R$ 1.092.582.416,57 R$ 591.597.722,18 54,15%   

      Deduções HVAC (conforme 

exame técnico) 
-R$ 15.166.239,06 -R$ 15.166.239,06    

      Deduções Repenec (conforme 

exame técnico) 
-R$ 64.907.992,24 -R$ 34.726.608,91    

Mão-de-obra R$ 710.590.977,22 R$ 655.030.590,90 92,18% R$ 341.996.188,96 R$313.034.401,94 

Aditivos (não analisado, exceto 

Repenec e HVAC) 
R$ 619.802.650,93 - - - - 

Subempreiteiros R$ 388.988.109,41 R$ 235.612.935,91 60,57% R$ 130.599.192,15 R$ 105.013.743,75 

Materiais de consumo, acessórios e 

instalações 
R$ 120.398.734,75 R$ 87.302.441,47 72,51% R$ 73.986.791,93 R$ 13.315.649,54 

Outros itens (não analisados) R$ 226.968.757,50 - - - - 

Equipamentos de montagem R$ 247.903.928,39 R$ 204.043.173,28 82,31% R$ 167.091.417,73 R$ 36.951.755,55 

Alimentação e transporte R$ 196.987.461,80 R$ 184.058.076,82 93,44% R$ 157.524.805,87 R$ 26.533.270,95 

Projeto R$ 141.282.109,61 R$ 130.593.442,53 92,43% R$ 78.434.174,83 R$ 52.159.267,70 

Verba de chuvas (não analisada) R$ 65.000.000,00 - - - - 

TOTAL R$ 3.730.430.914,88 R$ 2.038.345.535,12 54,64% R$ 1.227.468.370,22 R$ 810.877.164,90 

51. Insta salientar que o valor do sobrepreço na UDA representa 33,53% da amostra 
examinada (ou 17,39% do valor final do contrato, após aditivos), ao passo que para o contrato da 

UHDT o sobrepreço apurado corresponde a 39,78% da amostra auditada (21,74% do valor final do 
contrato, após aditivos).  

52. As tabelas de débitos ajustados e correspondentes datas de origem que constam da 
proposta de encaminhamento da unidade técnica correspondem à aplicação dos fatores de sobrepreço 
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de 17,39% (UDA) e 21,74% (UHDT) de forma linear sobre todas as medições realizadas nos dois 
ajustes, incluindo reajustamentos contratuais.  

53. A quantificação do débito exato em cada medição se mostrou impraticável, em face de os 
referidos contratos serem executados no regime EPC - engineering, procurement and construction, 
semelhante a uma empreitada integral, não possuindo detalhamento suficiente em cada medição que 

permitisse a apuração exata das quantidades de serviços medidos e o seu confronto com os paradigmas 
de mercado nas datas de pagamento. 

54. Tais débitos somados representam os montantes de superfaturamento de R$ 
350.060.145,40 e R$ 825.834.829,56, ambos em valores históricos, consolidados na tabela a seguir: 

Descrição/Contrato  (UDA-Rnest)   (UHDT-Rnest)  Cálculo 

Total do contrato, após aditivos  R$1.771.132.447,07   R$ 3.730.430.914,88  A 

Total do sobrepreço  R$ 308.020.634,28   R$ 810.877.164,90  B 

Fator de sobrepreço calculado (%) 17,39% 21,74% C=A/B 

Total dos pagamentos (Principal)  R$ 1.733.470.439,41   R$ 3.359.234.624,89  D 

Total dos reajustes  R$ 297.481.961,16   R$ 781.593.880,29  E 

Reflexos da medida cautelar (Acórdão 
2.496/2014 - Plenário) 

-R$ 18.090.881,10  -R$ 341.585.028,95  F 

Total dos pagamentos (principal+reajustes)  R$ 2.012.861.519,47   R$ 3.799.243.476,23  G=D+E+F 

Superfaturamento (principal)  R$ 301.470.770,94   R$ 730.190.884,38  H=C.D  

Superfaturamento (reajustes)  R$ 48.589.374,46   R$ 95.643.945,18  I=C.(E+F) 

Superfaturamento total 

(principal+reajuste) 
 R$ 350.060.145,40   R$ 825.834.829,56  J=H+I 

55. Considerando a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre as parcelas do 

débito, obtém-se um valor de superfaturamento atualizado de R$ 587.246.453,24, no caso da UDA, e 
de R$ 1.363.044.309,09, no caso da UHDT, ambos os valores atualizados para a data de 27/9/2018, 

conforme demonstrativo do débito às peças 273 e 274.  

56. Quanto às alegações de defesa apresentadas pelos outros responsáveis citados, a unidade 
técnica considerou que tais manifestações não lograram êxito em elidir as irregularidades apontadas ou 

em excluir as responsabilidades indicadas nos autos. Por conseguinte, a SeinfraOpe propôs julgar 
irregulares as contas e condenar solidariamente os responsáveis citados pelo débito apurado. Tais 

propostas contaram com a concordância do Parquet. 

57. Com relação ao valor do débito, considero que o exame da SeinfraOpe abordou 
adequadamente todas as questões de fato e de direito apresentadas pelos responsáveis, de forma que o 

adoto como razões de decidir, sem prejuízo de apresentar algumas considerações complementares. 

58. Com efeito, as alegações de defesa das construtoras não trouxeram evidências acerca do 

custo real incorrido na execução das obras. Ao contrário, se limitaram a negar a ocorrência do 
superfaturamento e a questionar as referências e a metodologia empregada por esta Corte de Contas no 
cálculo do superfaturamento. Como ressaltou o Ministério Público de Contas, “trata-se de anômala 

inversão de papéis, em que a auditoria busca motivar os preços a serem praticados, enquanto as 
empresas criticam os critérios e referenciais adotados. Nesse cenário, cumpre reconhecer que as 

empreiteiras se abstiveram de robustecer suas defesas, embora detivessem meios para demonstrar 
melhor os custos do empreendimento”. 
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59. O principal argumento de defesa apresentado pelo Consórcio Rnest – Conest, reiterado 
pelo memorial inserto à peça 289, refere-se ao custo da mão de obra a ser utilizado como referência 

pelo TCU, fator que representa a parcela da obra em que se concentra a maior parte do sobrepreço 
quantificado. Em suma, o Consórcio carreou as seguintes alegações: 

a) a convenção coletiva de trabalho de 2010, nova referência utilizada em favor dos responsáveis 

pela SeinfraOpe, não refletiria a realidade salarial das obras fiscalizadas; 

b) os valores salariais propostos pelo consórcio deveriam considerar a realidade das obras durante 

sua execução, e não apenas o momento em que elaboraram as propostas, uma vez que o STJ e o 
próprio Tribunal de Contas da União entendem ser indevida a recomposição da equação 
econômico-financeira por força de majoração salarial decorrente de convenções coletivas ou 

dissídios coletivos; 

c) nesse sentido, os salários propostos pela unidade técnica não estariam aptos a reproduzir os 

parâmetros de mercado, permanecendo abaixo do piso da convenção coletiva de 2012 e dos 
salários médios praticados nos empreendimentos; 

d) a convenção coletiva de trabalho de 2012 seria mais apropriada para avaliação dos salários, 

visto que no momento de vigência desta convenção ainda faltaria executar cerca de 75% das 
obras em análise; 

e) além dos salários do DFP estarem compatíveis com o piso salarial da convenção coletiva de 

trabalho de 2012, o consórcio ainda apresentou todas as folhas de pagamento, o que 
comprovaria, de forma inequívoca, a regularidade dos salários previstos no DFP; 

f) por fim, caso não sejam acolhidas as manifestações do consórcio, requereu que fosse realizada 
perícia técnica especializada. 

60. Acerca de tais alegações, é importante esclarecer que o exame da unidade técnica sobre os 

valores referenciais da mão de obra não se baseou exclusivamente na convenção coletiva de trabalho 
de 2010, como alegado. Na verdade, os salários tomados como paradigmas de mercado foram obtidos 

de três conjuntos distintos de fontes de referência, conforme ilustrado no quadro seguinte, em que se 
observa que mais da metade do sobrepreço oriundo da mão de obra é proveniente do confronto dos 
salários do DFP do consórcio com salários obtidos a partir do tratamento do banco de dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mantido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Composição do Sobrepreço por Referencial 

Referencial* 
Qtd 

itens 

Sobrepreço* 

(R$ milhões) 

Representatividade 

% 

CCT 2010 120 163,7 34,0% 

Caged 212 270,1 56,2% 

Sinapi 24 47,1 9,8% 

Total 356 480,9 100% 

*incluídas as horas extras proporcionais 
 

61. A unidade instrutiva acolheu parcialmente um argumento do consórcio sobre o Caged, que, 
no seu entendimento, não seria uma fonte segura para estabelecer o valor de mercado para o caso 
concreto, uma vez que possuiria base de dados extremamente ampla, incluindo profissionais de 

diferentes graus de qualificação, diferentemente da mão de obra que supostamente fora utilizada pelo 
consórcio. Para conferir melhor fidedignidade ao uso do Caged como parâmetro salarial de mercado, a 

SeinfraOpe, no exame de mérito desta TCE, aplicou uma série de filtros ao banco de dados, conforme 
detalhado no apêndice II da instrução à peça 276, realizando um procedimento bastante similar ao que 
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o Novo Sicro atualmente adota, visto que o novel sistema de custos de infraestrutura de transportes, 
acolhendo recomendação desta Corte de Contas (Acórdão 302/2011-Plenário), também está utilizando 

o referido banco de dados como fonte de pesquisa de salários na construção civil. 

62.  Em particular, para refletir melhor a especificidade setorial das obras em questão, como se 
trata de um empreendimento multidisciplinar, com diversos outros tipos de profissionais que não 

atuam em uma típica obra de infraestrutura de transportes, foram selecionadas para a análise atividades 
específicas relacionadas às obras auditadas, com elevado nível de complexidade e porte similar. 

Assim, os filtros aplicados na análise do mérito, além das típicas atividades de infraestrutura, 
incorporaram informações sobre salários praticados em empresas de outras quatro classificações 
nacionais de atividade econômica (CNAE), englobando atividades do setor de petróleo e indústria, as 

quais poderiam compartilhar recursos humanos com as obras da refinaria. São atividades como: 
transporte de petróleo e gás, fabricação de coque de petróleo e nafta, instalação de aparelhos e 

instrumentos de teste e controle, instalação de máquinas-ferramentas, montagem e instalação de 
tanques e reservatórios, entre outros serviços relacionados. Destaque para atividade 28291 que traz 
expressamente a fabricação de unidades de retificação e destilação para refinarias de petróleo. 

63. A meu ver, esse ajuste realizado pela SeinfraOpe espelha com mais fidedignidade uma 
referência de mercado para os salários praticados na obra, motivo pelo qual acolho integralmente os 
ajustes realizados no tratamento de dados do Caged. 

64. Além do Caged, a instrução preliminar que resultou na proposta de citação do consórcio, 
acolhida pelo Acórdão 2.109/2016-Plenário, utilizou-se do Sinapi como referencial de custo de mão de 

obra, bem como da própria convenção coletiva de trabalho de 2009, por ser o instrumento de 
negociação trabalhista em vigor na data da apresentação das propostas (7/5/2009 para UDA e 
15/6/2009 para UHDT). 

65. Corroboro com o uso do Sinapi como referência de custos para a obra, principalmente para 
a avaliação de categorias profissionais típicas de uma obra de construção civil, visto que, além de ser 

referência oficial de preços para as obras custeadas com recursos da União, por força do Decreto 
7.983/2013 e de sucessivas Leis de Diretrizes Orçamentárias, também já considera de forma direta ou 
indireta as convenções coletivas de trabalho. Nesse aspecto, além das informações apresentadas pela 

unidade técnica em sua instrução, gostaria de trazer recente entendimento apresentado em resposta à 
Consulta formulada pela Câmara dos Deputados, produzida pelo Acórdão 719/2018-Plenário: 

“9.2.4. os sistemas referenciais Sicro e Sinapi, utilizados para fundamentar o orçamento 
estimativo das contratações de obras e serviços de engenharia pelo Poder Público, 
consideram, de forma direta ou indireta, os parâmetros salariais e outras disposições de 

instrumentos de negociação coletiva de trabalho na formação de custos com a mão de obra;” 

66. Sobre o uso da convenção coletiva de 2010 pela instrução de mérito da SeinfraOpe, me 

parece mais acertada a utilização da convenção coletiva de 2009, que era o acordo vigente quando as 
propostas foram apresentadas nas licitações da UDA e UHDT. 

67. Diversos julgados do TCU preconizam que o exame da economicidade dos contratos deve 

ocorrer à luz dos paradigmas de preço de mercado existentes no momento da celebração do negócio 
jurídico, e não de uma data aleatória ou com base em uma convenção coletiva de trabalho inexistente à 

época dos fatos, como querem os defendentes. Foi naquele cenário – e não neste – que as licitantes 
tiveram oportunidade de apresentar suas propostas comerciais, levando em consideração tanto a 
estrutura do orçamento da contratação quanto as normas e acordos coletivos de trabalho existentes à 

época para a formação de preços. Dito de outro modo, é importante analisar a realidade e o contexto da 
origem da avença para que assim não haja distorções na análise.  

68.  Assim, a exemplo do meu entendimento externado no Acórdão 854/2016-Plenário e em 
outros julgados, não tenho dúvidas de que, em face da proximidade temporal, a utilização de acordo ou 
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convenção coletiva com data mais próxima da data-base do contrato é a referência mais escorreita, por 
ser o critério que se presta melhor a avaliar o aspecto subjetivo das condutas dos responsáveis, visto 

que a comparação dos salários praticados no contrato deveria se ater aos referenciais contemporâneos 
da contratação. 

69. Como a análise da unidade técnica – adotando a convenção coletiva de 2010 como 

referência para os salários de uma parcela da mão de obra do empreendimento – produziu um resultado 
mais favorável aos responsáveis, acolherei excepcionalmente tal parâmetro, embora eu entenda que a 

convenção de 2009 seja a que melhor refletiria as condições de mercado no momento de formalização 
da proposta. 

70. A utilização da convenção coletiva de 2012, como quer o consórcio, produziria ainda 

maiores distorções pelas correções efetuadas pelo ICC-Recife-Mão de Obra de junho de 2009 para 
outubro de 2012, visto que se afastaria em mais de três anos da data em que as propostas foram 

formuladas.  

71. O exame de mérito da SeinfraOpe também foi conservador, optando por enquadrar as 
categorias de mão de obra que não possuíam correspondência exata na CCT 2010 no nível máximo de 

preço da categoria referida nesta convenção.  

72. Não procede a arguição de que a convenção coletiva de trabalho de 2012 seria mais 
apropriada para avaliação dos salários. Na verdade 56,9% dos pagamentos totais efetuados ao 

consórcio foram realizados antes desta data, e não 75% como alegado pelo consórcio.  

73. A respeito da alegação de que os valores salariais propostos pelo consórcio deveriam 

considerar a realidade das obras durante sua execução, e não apenas o momento em que elaboraram as 
propostas, uma vez que o STJ e o próprio Tribunal de Contas da União entendem ser indevida a 
recomposição da equação econômico-financeira por força de majoração salarial decorrente de 

convenções coletivas ou dissídios coletivos, há uma nítida confusão conceitual em tal alegação. 

74. Com efeito, o Tribunal de Contas da União possui jurisprudência, a exemplo do Acórdão 

2.255/2005-Plenário, proferido em face de Consulta formulada pela Câmara dos Deputados, no qual 
foi deliberado que a viabilidade de os incrementos dos custos de mão de obra ocasionados pela data-
base de cada categoria profissional constituírem fundamento para a alegação de desequilíbrio 

econômico-financeiro contraria o disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, que 
estabelece as hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Outrossim, cabe ainda 

colacionar vários julgados do Superior Tribunal de Justiça com entendimento análogo sobre a matéria: 

“STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 134797 DF 1997/0038761-5 (STJ), data de publicação: 
01/08/2000: 

Ementa: REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO COLETIVO. AUMENTO 
DE SALÁRIO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. O aumento do piso salarial da 

categoria não se constitui fato imprevisível capaz de autorizar a revisão do contrato. Recurso 
não conhecido”. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 957999 PE 

2007/0119517-0 (STJ), data de publicação: 05/08/2010 

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REVISÃO CONTRATUAL. 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO 
ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, DA LEI N. 8.666 /93. ÁLEA ECONÔMICA QUE NÃO SE 

DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE. 1. É pacífico o entendimento desta Corte 
Superior no sentido de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não 

autoriza a revisão o contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, 
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uma vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art. 65, 
inc. II, d, da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação 

aos contratos administrativos não o descaracteriza como pura e simples álea econômica. 3. 
Agravo regimental não provido”. 

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL. DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 

1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/93, art. 65, II, d) na hipótese de 
aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui 

evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: 
RESP 411101/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2ª 

T., Min. Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000. 

2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 668.367/PR, 1ª T., rel. Min. Teori Albani Zavascki. 
Julgado em: 21.09.2006, DJ de 05.10.2006)”. 

75. Ocorre que os institutos aplicáveis à variação dos salários decorrente do incremento dos 
custos de mão de obra por força de dissídios e convenções coletivas das categorias profissionais são o 
reajuste ou a repactuação (no caso de serviços terceirizados), previstos no art. 40, inciso XI, da Lei 

8.666/1993. Em consequência, são aplicáveis a esse incremento de custos as regras que fixam o prazo 
anual para realização de cada novo reajustamento. 

76. É importante frisar que ambos os contratos auditados da Rnest possuem cláusulas para 
reajuste contratual, inclusive com índice de variação de custos mão de obra – ICC-Recife-Mão de Obra 
(fl.7 de ambos os contratos, peças 79 e 80). Tais cláusulas atribuíram ao referido índice um fator de 

ponderação que conferiu à mão de obra uma representatividade total de 80% nos fatores de reajuste 
dos contratos. 

77. Diante dessa cláusula, não haveria necessidade de a licitante considerar ou embutir em sua 
proposta nenhuma expectativa de variação dos custos da mão de obra além do índice de correção 
avençado. A previsão contratual de reajuste paramétrico, ponderando a mão de obra com um fator de 

representatividade superior a 80%, também demonstra que a convenção coletiva em vigor na data de 
apresentação das propostas seria a melhor referência de mercado. 

78. Por conseguinte, no caso dos salários obtidos em sistemas oficiais utilizados como 
referência, como o Sinapi e o Sicro, suas premissas levam em conta também os aumentos registrados 
em convenções coletivas. 

79. Não nego o fato de que possa ter ocorrido um aquecimento extraordinário do mercado no 
período das referidas obras. Porém, não se sustenta o argumento de que esse evento, por si só, seja 

motivo suficiente para o desequilíbrio contratual ou para a incorporação de algum tipo de margem no 
DFP do consórcio construtor. 

80. A unidade técnica verificou que o ICC-Recife Mão de Obra acompanhou, de modo geral, 

os aumentos salariais das convenções coletivas da Rnest durante o período do cronograma proposto 
para a obra. O aludido índice também acompanhou a base do Caged, utilizada como referência no 

exame de mérito da unidade técnica, segundo metodologia detalhada no relatório que fundamenta esta 
deliberação.   

81. Insta salientar que o TCU já identificou outro indício de superfaturamento – relativo ao 

reajuste contratual da mão de obra – que também redundou em prejuízo ao erário para as obras da 
UDA e da UHDT. Com efeito, no bojo dos Acórdãos 2.496/2014 e 1.745/2016, ambos do Plenário, 

verificou-se que a fórmula de reajuste trazia o emprego de fatores de ponderação desarrazoados para a 
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mão de obra, majorando-os além da real representatividade dessa classe de insumo prevista no DFP. 
Na prática, tal distorção implicou sobrepreços que não se confundem com os que ora se aponta e 

ensejou a necessidade de revisões contratuais imediatas. 

82. Apresento em seguida outro fator que confere elevado conservadorismo à análise da 
SeinfraOpe. Como o contrato das referidas obras teve início a partir da metade de 2009 até o fim de 

2012, escolheu-se a referência de encargos sociais do Sinapi com vigência de agosto de 2010 a 
fevereiro de 2013, que está no topo da curva do gráfico acima, com os percentuais de encargos mais 

altos. Cumpre informar que os encargos sociais do Sinapi em junho de 2009, referência em vigor no 
momento de apresentação dos DFP’s, eram consideravelmente inferiores, de 122,54%. 

Evolução dos Encargos Sociais Trabalhistas (Sinapi) 

 

83. Enfatizo que o percentual mais alto de encargos sociais do Sinapi observados até 2013 se 
referem a inconsistências e superestimativas existentes na memória de cálculo das rubricas das verbas 

previdenciárias e trabalhistas, as quais foram identificadas pelo TCU no bojo do TC 023.031/2008-3. 
Na ocasião, após a então SecobEdif rever, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, todas as 
estatísticas, legislação trabalhista e equações de cálculo aplicáveis às rubricas de encargos sociais, foi 

prolatado o Acórdão 261/2013-Plenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
determinando ajustes nos encargos sociais do Sinapi, o que resultou na expressiva redução dos 
percentuais utilizados no mencionado sistema referencial de custos. 

84. Portanto, fica claro que os percentuais de encargos sociais utilizados para a quantificação 
do débito (125,22% para a mão de obra horista e 82,44% para a mão de obra mensalista), estavam em 

patamar superior aos valores vigentes em 4/2013 para o Estado de Pernambuco (122,23% e 75,77%), 
data a partir da qual os ajustes procedidos em decorrência do Acórdão 261/2013-Plenário foram 
procedidos (peça 266). 

85. Com relação às folhas de pagamentos apresentadas pelo consórcio, também acolho o 
exame da unidade técnica, o qual observou que tais documentos foram trazidos por meio de relatórios 

em formato não estruturado. Além disso, a defesa trouxe arquivos sem quaisquer assinaturas de 
contador responsável, muito menos de empresa de auditoria independente (item não digitalizável, peça 
204, pastas “DOC. 17 - Folhas de Pagamento”, e “DOC. 30 – Folhas” e “DOC. 29 - Classificação 

Contábil”). Portanto, não se verificaram presentes requisitos básicos que pudessem atestar a 
autenticidade, integridade e irretroatividade da informação apresentada, princípios básicos de 

segurança da informação. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

19 
 

86. Tampouco foram juntados quaisquer documentos comprobatórios: cartão de ponto dos 
funcionários (com assinatura eletrônica ou manual, devidamente individualizados), guias para 

pagamento dos encargos (GFIP, GPS) com o devido comprovante de liquidação bancária, arquivos de 
escrituração fiscais (EFD) com assinatura eletrônica (ou manual, caso não obrigatório à época dos 
fatos), entre outros. Portanto, não seria possível realizar qualquer tipo de cruzamento de dados, 

circularização de informação, ou mesmo identificação do responsável, para fins de auditoria. 

87. Ainda que se apresente tal documentação em outros estágios processuais, vejo com 

reservas a aceitação por parte desta Corte de Contas da comprovação de custos efetivamente incorridos 
de parcelas isoladas da obra. No caso dos equipamentos e materiais de alta especificidade da indústria 
do petróleo, que foram avaliados por meio de notas fiscais compartilhadas pela Justiça, não havia outro 

meio ou outra referência para o estabelecimento de um preço paradigma de mercado. Por isso, o 
Acórdão 2.109/2016-Plenário deixou assentado o entendimento de que quando não for possível obter 

nenhum valor referencial de um determinado serviço para apuração de eventual superfaturamento, 
admite-se a utilização de valores constantes de notas fiscais de fornecedores das contratadas como 
parâmetro de mercado (acrescido de eventuais custos indiretos e do BDI), principalmente em casos 

semelhantes ao ora examinado, que apresenta evidências extremamente sólidas de práticas de atos de 
corrupção. 

88. Situação diversa se refere aos custos com a mão de obra, nos quais se dispõe de diversos 

parâmetros referenciais para o preço de mercado. Se os defendentes pretendem realmente demonstrar 
que não houve superfaturamento nos ajustes em exame, devem apresentar documentos fiscais idôneos 

da integralidade da obra, e não apenas da mão de obra. A comprovação parcial de custos, realizada de 
forma seletiva e direcionada aos itens que favorecem a elisão de sobrepreço, não demonstra a 
regularidade do preço global do ajuste, visto que não permite a verificação de outros itens em que a 

empresa incorreu em custos inferiores aos do DFP e que não puderam ser avaliados por esta Corte de 
Contas por ausência de referências de mercado ou pela falta de detalhamento do DFP. 

89. Ademais, pode haver duplicidade nos custos comprovados, como é ilustrado no trecho do 
voto condutor do Acórdão 2.735/2017-Plenário, que analisou argumento semelhante nas obras de 
terraplanagem da Rnest: 

“Finalmente, permito-me fazer alguns comentários gerais sobre a extensa documentação 
comprobatória apresentada pelo consórcio contratado em seus novos documentos juntados aos 

autos (peças 362 a 376), a qual é basicamente composta pelas folhas de pagamento do 
consórcio e das empresas constituintes. 
Ainda que essa documentação seja acolhida em etapas posteriores do processo, vários ajustes 

deveriam ser efetuados para evitar duplicidades com custos já considerados pelas referências 
utilizadas pelas unidades técnicas do TCU. Cito como exemplo, os cargos de “abastecedor”, 

“auxiliar de controle de manutenção”, “controlador de manutenção”, “encarregado de 
manutenção”, “encarregado de controle de manutenção”, “encarregado geral de 
manutenção”, “engenheiro mecânico”, “ferramenteiro”, “gerente de equipamentos”, 

“lavador”, “lanterneiro”, “encarregado de mecânica”, “encarregado de mecânica pesada”, 
“supervisor de engenharia mecânica”, “mecânico de máquina pesada”, dentre outros, cujos 

custos podem estar em duplicidade com a rubrica de custo horário de manutenção dos 
equipamentos, verba que contempla tanto as peças de reposição quanto a mão de obra de 
manutenção do maquinário. 

Assim, o custo unitário dos serviços já contempla o custo horário produtivo dos equipamentos 
das patrulhas mecânicas, o qual, por sua vez, embute o correspondente custo de horário de 

manutenção, incluindo a mão de obra que, contabilmente, aparece na folha de pagamento da 
obra. Ocorre que o custo econômico de manutenção do maquinário já foi considerado nos 
custos operativos das máquinas utilizadas na terraplanagem da refinaria. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

20 
 

Outra evidente duplicidade são os profissionais “encarregado”, “encarregado de turma”, 
“encarregado de terraplanagem”, “encarregado de obras”, “encarregado de campo”, 

“encarregado de frente”, “encarregado geral”, cujos custos estão insertos na mão de obra 
direta incorporada nas composições de custo unitário do sistema Sicro-2. Portanto, tais 
profissionais deveriam ser excluídos de uma análise do custo de referência da administração 

local. 
Os cargos de “açougueiro”, “ajudante de açougueiro”, “auxiliar de cozinha”, “encarregado 

de refeitório”, “copeiro”, “cozinheiro”, “cozinheiro chefe”, “nutricionista”, “padeiro” e 
“saladeiro” são nitidamente utilizados no preparo de refeições para os empregados, de forma 
que o seu custo já foi apropriado nas composições de referência do Sicro dentro dos encargos 

adicionais de mão de obra, o qual contém uma rubrica de 9,6% sobre o valor de mão de obra 
para cobrir os gastos com a alimentação dos trabalhadores. 

As folhas de pagamento apresentadas contêm outras categorias diversas, tais como motoristas 
de caminhão e operadores de equipamento, cujos proventos e respectivos encargos sociais já 
são contemplados pelos custos operativos e improdutivos dos equipamentos utilizados nas 

composições de referência. Outros motoristas e profissionais envolvidos com o transporte de 
empregados têm a remuneração considerada na rubrica de transportes que constitui os 
encargos adicionais de mão de obra do Sicro-2. 

Caberia a consideração de vários profissionais de nível superior da área de engenharia e 
arquitetura, que podem estar sendo remunerados pelos serviços de elaboração, revisão e 

consolidação dos projetos de terraplanagem previstos na planilha orçamentária. Nesse caso, 
há dificuldade em se segregar os engenheiros da equipe de produção dos engenheiros que 
podem ter trabalhado na elaboração de projetos. Porém, com certeza, os profissionais 

“desenhista”, “projetista” e “técnico projetos”, presentes nas folhas de pagamento 
apresentadas, deveriam ser excluídos do custo de referência da administração local da obra. 

Existem também diversos ensaios de campo e de laboratório com remuneração prevista na 
planilha orçamentária, o que justifica a exclusão dos profissionais “ajudante de laboratório”, 
“laboratorista”, “laboratorista de solo”, “técnico laboratorista” e “tecnólogo”, dentro 

outros, do custo de referência da administração local. 
Não pretendo consolidar as informações presentes em milhares de páginas contendo as folhas 

de pagamento da obra, realizando os ajustes indicados nos parágrafos precedentes, pois 
entendo que tal tarefa possa ser feita pelos recorrentes nas futuras etapas processuais. Faço 
todas essas considerações para enfatizar que a abordagem do exame de economicidade 

realizado rotineiramente por esta Corte de Contas a partir de sistemas referenciais de custos é, 
essencialmente, econômica, cabendo profundas adaptações nas referências para 

compatibilizá-las com informações contábeis eventualmente apresentadas pelos responsáveis. 
Tais documentos comprobatórios também devem ser confrontados e examinados sob a ótica 
dos itens de serviços previstos na planilha contratual, com o intuito de evitar duplicidades.” 

90. Com relação ao pedido constante no memorial à peça 289 para que se conceda novo prazo 
para apresentação de estudo contraditando as conclusões da unidade técnica, entendo não haver 

previsão legal para o acolhimento de tal pedido e observo que o responsável dispôs de mais de dois 
anos entre a sua citação e a inclusão do processo em pauta para apresentar os elementos de defesa que 
entendesse adequados. Assim, deve ser indeferido o aludido pedido. 

91. Finalmente, quanto ao pedido de prova pericial, observo que no âmbito do processo de 
controle externo as provas produzidas devem ser sempre apresentadas na forma documental. O art. 162 

do RI/TCU dispõe que, mesmo as declarações pessoais de terceiros, devem ser apresentadas sempre de 
forma documental. Além disso, é obrigação da parte apresentar os elementos que entender necessários 
para demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos que lhe foram confiados, inclusive a prova 

pericial, prescindindo, para tanto, de prévia autorização do TCU. 
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92. Assim, não constitui cerceamento de defesa, tampouco torna a decisão nula, o 
indeferimento de prova pericial. Ademais, as particularidades do caso concreto tornam despiciendo o 

pedido de perícia técnica formulado, visto que o exame realizado é de cunho predominantemente 
contábil, oriundo do confronto de notas fiscais e salários com os demonstrativos de formação de preços 
do consórcio. 

93. A realização de qualquer perícia, ainda que deferida, ficaria prejudicada em função da 
ausência de documentação contábil idônea que atestasse a integralidade dos custos efetivamente 

incorridos pelo consórcio para a execução dos serviços da UDA e UHDT. 

94. Dessa maneira, devem ser parcialmente rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo 
Consórcio Rnest-Conest. 

III.1 – Do exame das alegações de defesa do Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo 

95. O responsável foi citado, na condição de Presidente da Petrobras, pela inobservância dos 

deveres dos administradores das sociedades anônimas, capitulados no art. 158 da Lei 6.404/1976, 
anuindo com atos irregulares praticados por outros administradores ou deixando de agir para impedir a 
sua prática, bem como por falhar no seu dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/1976, 

pois não adotou as providências cabíveis ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidade 
apontados pelas auditorias do TCU, o que resultou na formalização dos contratos em exame com 
sobrepreço. 

96. Transcrevo em seguida os artigos 153 e 158 da Lei das Sociedades Anônimas, que tratam 
da responsabilidade dos administradores: 

“Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração 
dos seus próprios negócios”.  

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

em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, 
pelos prejuízos que causar, quando proceder: 
I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II – com violação da lei ou do estatuto. 
§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo 

se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo 
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o 
administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão 

de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão 
da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia-geral. 

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em 
virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento 
normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, 
ressalvado o disposto no § 4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, 

tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. 
§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu 
predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o 

fato a assembleia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. 
§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem 

para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do 
estatuto”. 
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97. O art. 158, em seu caput, traz pressuposto inspirado na denominada business judgement 

rule, ou “regra de decisão empresarial”, segundo a qual os administradores, não tendo agido 

contrariamente à lei ou ao estatuto social, e, dentro de suas atribuições, não terem atuado com culpa ou 
dolo, não são passíveis de responsabilização por prejuízos, caso estes decorram de prática de ato 
regular de gestão. Ocorre que a decisão que determinou a citação do Sr. José Sérgio Gabrielli deixou 

assente que o responsável sempre esteve ciente das gravíssimas irregularidades em curso no 
empreendimento, tendo negligenciado e se omitido de tomar as medidas cabíveis diante dos diversos 

apontamentos do TCU, falhando no seu dever de investigar. 

98. Além disso, o voto condutor do Acórdão 2.109/2016-Plenário ainda atribuiu ao defendente 
a prática de atos de obstrução aos trabalhos de fiscalização do TCU e a supervisão e controle 

deficientes dos seus subordinados. 

99. A unidade técnica e o Parquet, após o exame da defesa do responsável, foram uníssonos 

em rejeitar suas alegações, que basicamente refutaram de forma genérica as imputações realizadas no 
voto do Acórdão 2.109/2016-Plenário. 

100. Sobre a afirmação de que o ex-presidente da Petrobras estaria ciente das irregularidades 

por ter prestado depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras Instaurada em 
2009, o responsável alegou que fez apenas uma exposição geral dos fatos e que sequer era acusado 
naquela oportunidade nem muito menos confessou ter concorrido para os achados. A respeito de tal 

alegação, permanece caracterizada sua omissão na adoção de providências cabíveis diante de supostas 
irregularidades investigadas pelo TCU e pela CPI da Petrobras.  

101. O responsável não trouxe aos autos nenhuma medida adotada diante dos fatos apontados 
pelo TCU e pela CPI da Petrobras. Nesse aspecto repiso trecho da instrução preliminar da unidade 
técnica nesta tomada de contas especial: 

“6. O início das fiscalizações do TCU na Refinaria do Nordeste - RNEST (ou Refinaria 
Abreu e Lima) - remonta a 2008 (TC 008.472/2008-3), ocasião em que foi analisado o 

contrato de terraplenagem da área de implantação do empreendimento, resultando nos 
seguintes achados: projeto básico deficiente; superfaturamento decorrente de preços 
excessivos em relação ao mercado; ausência de assinatura de termo aditivo; ausência, no 

edital, de critério de aceitabilidade de preços máximos; e inadequação ou inexistência de 
critérios de aceitabilidade de preços unitários e global. 

(...) 
8. Em 2009 (TC 009.758/2009-3), o custo estimado da obra já tomava proporções da 
ordem de R$ 23 bilhões, ano em que foram fiscalizados os contratos e procedimentos 

licitatórios referentes ao início das implantações das unidades da refinaria - Casa de 
Força (Cafor), Estação de Tratamento de Água (ETA), Tanques, Unidade de Coqueamento 

Retardado (UCR), Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) -, bem como realizado o 
acompanhamento do contrato de terraplenagem. 
9. Em 2010 (TC 009.830/2010-3), ainda com o início da construção das unidades de 

processo da refinaria, a fiscalização do Tribunal apontou indícios de sobrepreço em 
quatro contratos: 0800.0053456.09.2 (Unidade de Destilação Atmosférica - UDA), 

0800.0053457.09.2 (Unidade de Coqueamento Retardado - UCR), 0800.0057000.10.2 
(Tubovias) e 0800.0055148.09.2 (Unidade de Hidrotratamento / Geração de Hidrogênio - 
UHDT/UGH). 

10. Naquela auditoria foi identificado, com base nos orçamentos estimativos da estatal, 
sobrepreço de R$1,3 bilhão nesses quatro contratos, o que levou a classificá-los com 

indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IG-P), conforme 
Acórdão 3362/2010-TCU-Plenário. Em face da materialidade do sobrepreço e do estágio 
inicial das obras, por meio do subitem 9.4 desse acórdão, o TCU comunicou à Comissão 
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Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que o 
indício de irregularidade detectado se enquadrava no disposto no inciso IV do § 1º do art. 

94 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010), dentre outras determinações. 
11. Contudo, foi vetada a inclusão dessas obras no Volume VI - Orçamento de 
Investimentos, anexo à 12.214/2010 (LOA 2010), conforme Mensagem de Veto 41/2010 da 

Presidência da República (Peça 46, p. 9-11 e p. 20). 
12. Ressalte-se que alguns aspectos do sobrepreço apontado, como “Quantidades 

Determinadas - QD” e “Faixa de Variação”, foram tratados em processo específico: 
TC 006.810/2011-0, já arquivado. 
13. Ainda em decorrência do Acórdão 3362/2010-TCU-Plenário, instaurou-se um 

processo específico para cada um dos quatro contratos: TC 003.586/2011-1 (UDA), 
TC 004.025/2011-3 (UCR), TC 004.038/2011-8 (Tubovias) e TC 004.040/2011-2 (UHDT). 

Tais processos, contudo, foram sobrestados por força do subitem 9.5 do Acórdão 
1784/2011-TCU-Plenário (TC 009.830/2010-3), após análise de embargos de declaração 
opostos pela Petrobras. 

14. Destaca-se que, por ocasião do Fiscobras/2011 (TC-007.318/2011-1) e do 
Fiscobras/2012 (TC-006.583/2012-1), acatando manifestação da Unidade Técnica, o 
Tribunal ratificou a indicação de IG-P aos contratos, tendo em vista a não adoção de 

quaisquer medidas saneadoras por parte da Petrobras, tampouco terem sido oferecidas 
garantias suficientes à cobertura integral dos supostos prejuízos potenciais ao erário, 

conforme exigia as leis de diretrizes orçamentárias respectivas (art. 94, § 2º, da Lei 
12.309/2010 - LDO/2011 e art. 91, §§ 3º e 8º, da Lei 12.465/2011 - LDO/2012). 
15. Assim como ocorreu na LOA 2010, nos anos seguintes foram mantidas as previsões de 

investimentos nas obras de "implantação da Refinaria Abreu e Lima" – Rnest”.  

102. O defendente argumentou também sofrer por uma acusação jamais submetida a ampla 

defesa, visto que o processo em que supostamente ocorreram os atos de obstrução à fiscalização do 
TCU (TC 009.758/2009-3) nunca foi colocado em contraditório e se aproximaria do tema apenas por 
também versar sobre as obras da Rnest. Tal alegação é improcedente, pois no referido processo, dentre 

outros objetos, se tratou do exame dos editais 0634314.09-8 e 0634314.09-8, referentes à licitação das 
obras da UDA e da UHDT, que foram incluídos no quadro de bloqueio do projeto aprovado pelo 

Congresso Nacional da Lei Orçamentária de 2010 (peça 46). O empreendimento só não foi paralisado 
em virtude de veto presidencial ao referido Projeto de Lei, que excluiu as obras em apreciação do 
quadro de bloqueio. 

103. O argumento de que o responsável não corrompeu de propósito as mídias eletrônicas 
contendo orçamentos da Refinaria do Nordeste, no formato Excel, não saneia a irregularidade, visto 

que foram diversas condutas omissivas e comissivas que caracterizaram a obstrução aos trabalhos de 
fiscalização do TCU, conforme trecho do voto condutor do Acórdão 2.109/2016-Plenário: 

“99. Também não posso deixar de comentar que desde 2009 o Tribunal audita as 

licitações e contratos da UHDT e da UDA. Ainda no bojo do TC-009.758/2009-3, a equipe 
de auditoria apontou obstrução aos trabalhos de fiscalização, pois a Petrobras se negou a 

fornecer cópias das estimativas de custo de diversas obras, dentre as quais a da UDA e da 
UHDT, que se encontravam ainda em fase de licitação. 
100. Em razão dos achados de auditoria, a unidade técnica propôs a realização de 

diligências e audiências de diversos responsáveis, medida com a qual anuí mediante 
despacho. A Petrobras interpôs recurso contra tal decisão, não conhecido pelo Acórdão 

1.838/2009-Plenário. Posteriormente, interpôs pedido de reexame contra esse último 
decisum, o qual não foi conhecido pelo Acórdão 2.694/2009-Plenário. 
101. Conforme descrito no relatório que fundamenta o Acórdão 271/2011-Plenário, 

proferido no momento em que o Ministro Ubiratan Aguiar assumiu a relatoria do TC-
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009.758/2009-3, somente no dia 1º/6/2010, em visita a este Tribunal, o então Presidente 
da Petrobras, Sr. José Sérgio Gabrielli, entregou pessoalmente as mídias eletrônicas 

contendo orçamentos da Refinaria do Nordeste, no formato Excel, tal como solicitado pela 
equipe de auditoria, as quais ainda assim apresentaram arquivos corrompidos, 
impossibilitando sua utilização. 

102. Consoante exposto, nesse primeiro momento, a entrega intempestiva de informações 
requisitadas pelas equipes de auditoria do Tribunal, ensejou que os editais 0634314.09-8 e 

0634314.09-8, referentes às obras da UDA e da UHDT fossem incluídos no quadro de 
bloqueio do projeto aprovado pelo Congresso Nacional da Lei Orçamentária de 2010 
(peça 46). O empreendimento só não foi paralisado em virtude de veto presidencial ao 

referido Projeto de Lei, que excluiu as obras em apreciação do quadro de bloqueio.” 

104. Além disso, registro que tal conduta impossibilitou uma atuação preventiva desta Corte de 

Contas no exame das estimativas de custo que embasaram as contratações ora em apreciação. 

105. Não se tratou de um episódio isolado, visto que a obstrução aos trabalhos de fiscalização 
do TCU ocorreu no âmbito de outras auditorias realizadas à época da gestão do responsável. Como 

exemplo, cito os processos TC 009.832/2010-6 (relatório de auditoria nas obras de implantação do 
Terminal de Barra do Riacho e dos oleodutos de interligação do terminal à Unidade de Tratamento de 
Gás de Cacimbas, no Espírito Santo), TC 009.830/2010-3 (auditoria realizada nas obras da Rnest em 

2010), TC 005.624/2009-1 (levantamento de auditoria realizado nas obras do Centro de Pesquisas da 
Petrobrás – Cenpes/RJ), TC 012.194/2009-9 (levantamento de auditoria nas obras do Comperj, no 

Estado do Rio de Janeiro), TC 006.588/2009-8 (levantamento de auditoria nas unidades estacionárias 
de produção P55 e P57), TC 015.685/2007-4 (levantamento de auditoria nas obras de implantação do 
Terminal de Pecém/CE) e TC 010.546/2009-4 (levantamento de auditoria nas obras da Repar, no 

Estado do Paraná), dentre vários outros. 

106. Nesse último processo relacionado, o responsável foi sancionado com a multa prevista no 

art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.410,42, pelo atendimento intempestivo e 
incompleto à diligência do relator. 

107. Ao contrário do argumentado, não há nenhuma violação ao devido processo legal e ao 

exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É com a citação do 
responsável que se instaura o contraditório no processo de tomada de contas especial. 

108. Concluo, dessa maneira, que o Sr. José Sérgio Gabrielli também deve ter suas contas 
julgadas irregulares e ser condenado solidariamente ao pagamento do débito apurado. 

 III.2 – Do exame das alegações de defesa dos demais responsáveis citados 

109. Com relação aos demais responsáveis citados, nenhuma das manifestações apresentadas 
logrou êxito em afastar a responsabilização solidária pelo débito ou em elidir as irregularidades 

apontadas nos ofícios citatórios.  

110. Ante o exposto, fundamentando-me no exame realizado pela SeinfraOpe, acompanho as 
propostas de julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, 

Paulo Roberto Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da 
Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor 

Franklin Magalhães Medeiros.  

111. Em acréscimo ao encaminhamento sugerido pela SeinfraOpe e pelo MP/TCU, considero 
que o Tribunal também deva proferir julgamento de mérito pela irregularidade para as contas do 

Consórcio Rnest-Conest, da Construtora Norberto Odebrecht S.A. (incorporadora da Odebrecht 
Plantas Industriais e Participações S.A.) e da Construtora OAS S.A, em consonância com a 

jurisprudência da Corte de Contas (por exemplo, Acórdãos 946/2013-Plenário, 2.465/2014-Plenário, 
1.075/2015-Plenário e 4.922/2013-2ª Câmara). 
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112. Acolho as propostas uníssonas no sentido de condenar todos os responsáveis citados, em 
solidariedade, ao recolhimento dos débitos indicados na parte dispositiva desta deliberação. 

IV – Da proposta de constituição de outro apartado de TCE para apurar a parcela de dano 

ocorrido em função do pagamento indevido de lucro ilegítimo ao consórcio contratado 

113. O d. representante do MP/TCU, embora concorde com a proposta da unidade técnica de 

julgar imediatamente as contas dos responsáveis citados e de condená-los ao pagamento do débito, 
argumentou que a situação fática enfrentada nestes autos apresentaria um outro componente do dano, o 

lucro ilegítimo obtido pelo consórcio contratado como fruto de ações ilícitas, cometidas 
concorrentemente por suas empresas integrantes, que provocaram a fraude à licitação e a celebração de 
contrato viciado na origem. Tal espécie de dano não integraria em sentido estrito o que se entende por 

superfaturamento decorrente de preços excessivos.  

114. Dessa forma, foi proposta a constituição de novo processo apartado de tomada de contas 

especial para citação dos responsáveis pela parcela de prejuízo ocorrida em função do pagamento 
indevido de lucro ilegítimo ao consórcio contratado. 

115. O parecer de lavra do Parquet reconheceu que, ao relatar o recente Acórdão 2.396/2018-

Plenário, em que se determinou a citação dos responsáveis pelo superfaturamento nas obras da 
Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) da Rnest, deixei de acolher proposta semelhante 
formulada pela unidade técnica. Na ocasião, deixei registradas as seguintes considerações no voto 

condutor do referido decisum: 

“60. A unidade técnica entende também que os responsáveis devem responder pelas margens 

de lucro havidas na contratação – concebidas como a diferença entre o valor total dos 
contratos e os valores lícitos investidos no empreendimento. Ou seja, os responsáveis 
perderiam, em favor do erário, o valor referente ao lucro auferido. 

61. Embora reconheça a plausibilidade jurídica dos argumentos acostados pela unidade 
técnica, registro tratar-se de procedimento diverso do usualmente adotado por esta Corte de 

Contas. Essa proposta também não foi adotada nas demais tomadas de contas especiais 
instauradas em relação aos contratos da Refinaria Abreu e Lima. 
62. Outrossim, não vislumbro, no presente caso, qualquer excepcionalidade que justifique a 

não utilização dos critérios amplamente sedimentados na jurisprudência desta Casa, qual seja 
comparar os preços praticados com os de mercado. Assim, deixo de acolher essa proposta da 

unidade técnica.” 

116. No entanto, o Ministério Público de Contas ponderou que naquele feito não foi 
aprofundada a análise acerca do vício nulificante na origem do negócio jurídico, relativo à obtenção do 

contrato por meio de fraude à licitação e distribuição de propinas. Nesse sentido, permito-me 
transcrever algumas das ponderações constantes do parecer do MP/TCU (grifos acrescidos): 

“Verifica-se no caso concreto em exame uma particularidade relevante que o diferencia frente 
às demais situações de contratos superfaturados usualmente submetidas ao julgamento deste 
Tribunal. Nos casos usuais, normalmente se discute superfaturamento decorrente de preços 

excessivos inadequadamente aceitos pelo contratante, de jogo de planilha, de pagamento por 
serviços não executados ou feitos em desacordo com as especificações requeridas, porém 

nessas situações inexiste o debate quanto à validade do instrumento contratual firmado ou 
quanto à ocorrência de má-fé na formação da vontade contratual. 
Já no caso da implantação da UDA e da UHDT na Refinaria Abreu e Lima, está-se diante de 

avença resultante de licitação comprovadamente fraudada, em que houve a participação ativa 
de um grupo de empreiteiras reunidas em cartel, dentre as quais se incluem as que lograram 

obter os contratos ora em exame. (...) 
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Ademais, as irregularidades praticadas pelo grupo fraudador motivaram ainda as 
condenações penais já impostas em primeira instância judicial e confirmadas em grau 

recursal, em que foram penalizados os agentes por crimes de corrupção ativa e passiva, 
lavagem de dinheiro e associação criminosa. 
As fraudes cometidas nos certames constituem vício nulificante que atinge todo o procedimento 

licitatório, maculando de nulidade também os contratos deles decorrentes, como os da UDA e 
da UHDT. O ato ilícito nulificante foi praticado com a concorrência dos responsáveis pelo 

dano discutido nesta TCE, sobretudo com a participação ativa das empresas contratadas. 
Neste ponto, reside a diferenciação entre o caso ora enfrentado e aqueles usualmente 
discutidos no TCU. Não se trata somente de um desequilíbrio contratual ou pagamentos 

parcialmente indevidos, mas de uma nulidade da avença provocada por ato ilícito cometido em 
conluio com o beneficiário dos pagamentos. O vício se encontra na origem, maculando a 

formação da vontade contratual e afrontando diversos princípios normativos, como os de 
moralidade, impessoalidade, isonomia e supremacia do interesse público, além de ser imposto 
obstáculo gravoso à escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública. 

Dada a circunstância de invalidade do negócio jurídico, a legislação brasileira requer que se 
busque retornar as partes ao status quo ante. Deparando-se com eventual inviabilidade de 
desconstituição de todos os efeitos decorrentes do contrato, cabe a avaliação da indenização 

devida pela parte beneficiária. A solução aplicável ao caso concreto em exame, portanto, 
perpassa pelo exame não apenas do superfaturamento, mas principalmente pela verificação da 

indenização cabível ao consórcio construtor infrator pelos serviços efetivamente realizados. 
Nesse sentido, traz-se a lume o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
ao decidir sobre contratos administrativos eivados de vício na formação capaz de ensejar 

nulidade. A discussão gira precipuamente em torno da indenização cabível ao contratado que 
houver realizado total ou parcialmente o objeto do contrato. 

De acordo com o art. 59 da Lei nº 8.666/93, a declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente e desconstitui os efeitos já produzidos. No parágrafo 
único, diz-se que a nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 

pelo que ele houver executado, contanto que não seja imputável a esse contratado 
responsabilidade pelo vício nulificante. 

Fundamentada na intepretação desses dispositivos, a jurisprudência dominante do STJ alinha-
se ao entendimento de que a indenização do contratado é regra, porém ela não é devida na 
hipótese de o particular haver agido de má-fé ou concorrido para a nulidade. Ou seja, 

verificada a hipótese, todos os pagamentos efetuados devem ser restituídos à Administração 
Pública. 

Essa conclusão lastreia-se no pressuposto de que a atuação de boa-fé é requisito para que o 
sujeito receba a proteção do direito relativa à indenização. Seria inaceitável que o contratado 
infrator se beneficiasse da própria torpeza para se isentar do dever de ressarcimento integral 

pelo dano decorrente da ilicitude. 
Tampouco poderia esse contratado socorrer-se da proibição do enriquecimento sem causa 

para negar a restituição dos pagamentos à Administração. Esse princípio, fundamentado na 
equidade e na moralidade, não poderia ser invocado por quem celebrou contrato com a 
Administração violando o princípio da moralidade administrativa. Caracterizada a 

improbidade do particular, a este não socorreria qualquer fundamento jurídico para receber 
indenização pelo que houvesse executado. 

Nesse sentido, podem ser citadas as seguintes decisões: AgRg no REsp nº 1.394.161/SC, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, DJe 16/10/2013; REsp nº 448.442/MS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, DJe 24/09/2010; AgRg no Ag 1.134.084/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 

29/06/2009; REsp nº 928.315/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29/06/2007; REsp nº 
579.541/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 19/04/2004. 
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Há decisões, contudo, em que o STJ admite, mesmo em situações de comprovada má-fé do 
contratado, a indenização por serviços executados, porém limitando-a aos custos incorridos na 

consecução do objeto. É o que se verifica no REsp nº 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro 
Meira, DJe 24/05/2012 e no REsp nº 1.188.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 
13/12/2013. 

Entendeu-se, nesses casos, que do contratado de má-fé não é retirada a posição normal de 
quem sofre com a declaração de invalidade do contrato, em que o retorno ao status quo ante 

pode envolver a necessidade de indenização por efeitos de desconstituição impossível, como os 
serviços devidamente prestados. Todavia, decidiu-se que o contratado infrator não faria jus à 
margem de lucro relativa aos itens executados, que deveriam ser indenizados somente pelo 

valor do custo de produção. Assim se veria respeitado também o princípio da proibição do 
enriquecimento sem causa em relação à Administração. 

Em suma, concluiu-se que ao contratado de má-fé, que concorreu para eivar de nulidade o 
contrato firmado com a Administração, impõe-se a devolução de todo o ganho auferido, 
podendo ser admitido abater do débito quantia suficiente para cobrir os custos incorridos na 

execução do objeto do contrato, que se supõe lícito. 
Considero que esse entendimento contempla a máxima adequação com relação à situação 
concreta discutida nestes autos e, dessa forma, merece ser aplicado. 

(...) 
Na figura abaixo ilustra-se a aplicabilidade desta abordagem. Ao ser analisada a execução de 

um contrato administrativo, caso se constate a ocorrência de superfaturamento sem a 
evidenciação de vícios de nulidade contratual, o dano ao erário equivalerá ao 
superfaturamento. Porém, se o contrato houver sido firmado com comprovado vício nulificante 

na origem, provocado com a concorrência do contratado no cometimento do ato ilícito, 
caracterizará dano ao erário não só o superfaturamento identificado, mas também o lucro 

ilegítimo indevidamente recebido pelo contratado. 
 

 
(...) 

Ressalto que este posicionamento já foi chancelado pelo TCU ao prolatar o Acórdão nº 
1306/2017-Plenário, de relatoria do ilustre Ministro José Múcio Monteiro. Naquela ocasião, 
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apreciava-se processo que versava sobre outro contrato da Petrobras, também firmado com 
base em fraudes e distribuição de propinas.  

A aversão à possibilidade de retenção do proveito auferido pelo contratado que agiu 
ilicitamente também foi manifestada pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao declarar seu 
voto na sessão em que se prolatou o Acórdão nº 1083/2017-Plenário. Segundo seu 

posicionamento, “seria teratológico interpretar as normas para permitir que o Estado 
condescendesse com criminosos e organizações criminosas, autorizando-as a guardarem para 

si o lucro que auferiram com suas atividades ilícitas”. 
Abster-se de requerer a restituição da parcela de dano referente ao lucro ilegítimo não se 
justifica com base em conservadorismo na apuração do débito. O montante se encontra 

quantificado e constitui, indubitavelmente, pagamento indevidamente realizado em benefício 
das empresas fraudadoras. 

A cobrança do lucro indevidamente auferido, como apontado pelo secretário em seu despacho, 
encontra guarida no fato de que um contrato fraudado ou obtido mediante fraude à licitação 
não pode permitir qualquer aumento patrimonial dos agentes infratores. Neste caso, permitir a 

retenção do lucro pela contratada a colocaria em situação melhor que a de uma empresa 
interessada em contratar com a Administração Pública mas que não se envolveu em fraudes. 
Isso ocorreria porque aquela que cometeu o ilícito auferiria lucro a partir do contrato 

ilegalmente obtido, enquanto quem não delinquiu teria sido simplesmente alijada do processo 
de contratação e permaneceria excluída da possibilidade de auferir ganhos por uma atividade 

empresarial regular prestada ao setor público.  
Permitir a retenção do lucro ilegítimo configuraria, ainda, desrespeito ao princípio de que o 
infrator colaborador deve ser posto em situação mais favorável que a do infrator não 

colaborador, mas nunca melhor que a do não infrator. Dito de outra forma, o colaborador 
deve experimentar alguma vantagem comparativa que o diferencie dos demais, não podendo 

estar nas mesmas condições do não colaborador, mas também não podendo equiparar-se 
àquele que, desde o início, optou por não delinquir, dado que, neste caso, não se conseguiria 
qualquer efeito dissuasório à prática ilícita. 

Observo, ainda, que essa abordagem de devolução do lucro ilegítimo aqui defendida tem sido 
utilizada em alguns acordos de leniência já firmados. No caso da empresa UTC, no acordo 

com a CGU/AGU existe previsão de devolução de parcela do lucro que a empresa auferiu nos 
contratos obtidos de forma ilícita (http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-
por-agu-e-cgu-preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006, acesso em 24/10/2018). 

Da mesma forma, o acordo de leniência firmado entre a empresa Keppel e o MPF também 
contempla a devolução de parcela relevante dos lucros auferidos nos contratos viciados 

(http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-
acordo-bilionario-com-keppel-fels, acesso em 24/10/2018). A própria Odebrecht, ao celebrar 
acordo de leniência com a CGU/AGU, também se comprometeu a devolver o lucro 

indevidamente auferido pela empresa, conforme noticiado pela CGU 
(http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-

ressarcimento-de-2-7-bilhoes, acesso em 24/10/2018). 
No caso concreto, segundo informado pelo titular da SeinfraOperações (peça 278, p. 5), o 
lucro ilegítimo obtido pelo consórcio no conjunto dos contratos analisados supera R$ 550 

milhões, porém essa cifra não está contida no débito apontado nesta TCE, o qual se constitui 
somente do superfaturamento identificado. Tendo em vista que essa parcela também compõe os 

pagamentos indevidamente recebidos pelas empreiteiras fraudadoras e, portanto, integra o 
dano ao erário, considero que os responsáveis devem ser instados a proceder ao recolhimento 
adicional desse valor aos cofres da estatal lesada.” 

117. Com fundamento nas considerações reproduzidas acima, determino a constituição de outro 
processo apartado de tomada de contas especial para a quantificação do débito. Friso que não estou 

http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-por-agu-e-cgu-preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006
http://www.agu.gov.br/noticia/acordo-de-leniencia-assinado-por-agu-e-cgu-preve-ressarcimento-de-mais-de-meio-bilhao--574006
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-acordo-bilionario-com-keppel-fels
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-lava-jato-do-mpf-pr-faz-acordo-bilionario-com-keppel-fels
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
http://www.cgu.gov.br/noticias/2018/07/acordo-de-leniencia-com-a-odebrecht-preve-ressarcimento-de-2-7-bilhoes
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acolhendo neste momento a tese aventada pelo MP/TCU e me reservo o direito de me posicionar sobre 
o tema por ocasião da apreciação das propostas de citação eventualmente formuladas. 

118. Em caráter preliminar, considero que os precedentes desta Corte de Contas e do Poder 
Judiciário, apontados na manifestação do Ministério Público de Contas, no mínimo, justifiquem a 
necessidade de um maior aprofundamento na discussão desta modalidade de quantificação do dano, 

denominada de “produto bruto mitigado”, em que se pretende glosa do lucro declarado na taxa de BDI 
constante do demonstrativo de formação de preço (DFP) do consórcio contratado. Tal debate poderá 

ocorrer no âmbito do processo de TCE a ser autuado com vistas à quantificação dessa parcela do 
débito.  

119. Não obstante a exauriente motivação do MP/TCU, ainda subsiste o problema dos 

tratamentos não uniformes conferidos por esta Corte de Contas em outros processos derivados da 
Operação Lava-Jato. De qualquer forma, se a tese do MP/TCU prevalecer, sob um prisma de justiça 

distributiva, os relatores de processos similares também poderão adotar medidas semelhantes em 
outros processos de tomadas de contas especial relacionados com a Operação Lava Jato. 

120. Ainda deixo consignado que algumas considerações sobre o quantum debeatur do lucro 

indevido devem ser realizadas em momento propício, ao apreciar eventuais propostas de citação 
decorrentes. 

121. A primeira reflexão que faço é se o denominado “lucro indevido” deve ser o que foi 

declarado no DFP do consórcio ou aquele que foi utilizado na taxa de BDI referencial utilizada pelo 
TCU. O segundo critério, em juízo preliminar, parece melhor se amoldar ao caso concreto, em que 

expressiva parcela do dano foi quantificada tendo por referência os custos efetivamente incorridos pelo 
consórcio construtor, acrescidos de uma taxa de BDI referencial.  

122. A utilização da taxa de remuneração declarada no DFP, se superior ao valor do lucro 

utilizado no BDI de referência, resultaria em um valor de débito por “lucro indevido” que deixaria o 
valor líquido recebido pelo consórcio, após as cobranças das duas modalidades de dano 

(superfaturamento e lucro indevido), insuficiente para a cobertura do custo de reprodução da obra.  

123. Outras ponderações são necessárias acerca da responsabilização pelo dano decorrente do 
lucro indevido apurado. Uma parcela desse valor pode ter ficado retida pelas próprias companhias 

integrantes do consórcio na conta de lucros ou prejuízos acumulados, mas outra parte do valor  deve 
ter sido distribuída aos acionistas das empresa na forma de dividendos ou de juros sobre capital 

próprio, o que exigiria o chamamento destes com base no instituto da disregard legal entity, a ser 
aplicado nas situações em que constatado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial. 

124. Ressalto que faço todas essas considerações em virtude de o método do produto bruto 
mitigado ser bem recente no âmbito desta Corte de Contas. Foi aplicado somente em um único 

precedente, o Acórdão 1.306/2017-Plenário, em que se acolheu proposta preliminar de citação dos 
envolvidos sem maiores digressões sobre as questões postas acima. 

125. Dessa forma, cabe à SeinfraOpe realizar, no âmbito da tomada de contas especial a ser 

autuada, análise acerca das considerações ora realizadas sobre o método do produto bruto mitigado, 
junto com eventual proposta de citação dos responsáveis que vierem a ser identificados. 

V – Das sanções aos responsáveis e dos efeitos da colaboração perante outras instâncias  

126. A SeinfraOpe, ao avaliar a possibilidade de sanção dos responsáveis, deixou de propor a 
aplicação de penalidades aos que celebraram acordos formais de colaboração ou de leniência. 

Especificamente, propôs nesta TCE a isenção de multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 para a empresa 
infratora-colaboradora, a Construtora Norberto Odebrecht, bem como para os seus ex-administradores. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

30 
 

127. A unidade técnica entendeu que a empresa colaboradora deveria ficar em situação melhor 
do que aquela não-colaboradora. Ainda assim, caberia o ressarcimento do prejuízo ao erário apurado, 

pois não se trata de penalidade, mas de mera devolução do produto do ilícito. Ademais, a empresa 
colaboradora não poderia ao final ficar em situação mais favorável do que a empresa que não foi 
contraventora. O quadro a seguir resume a proposta de encaminhamento formulada pela unidade 

técnica no que diz respeito à imputação de débito e à aplicação de sanções: 

Responsável Débito Colaborador Sanções 

Sr. Pedro José Barusco Filho Sim Sim Não 

Sr. Renato de Souza Duque Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação para 

exercício de cargo em função 

Sr. Paulo Roberto Costa Sim Sim Não 

Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação para 

exercício de cargo em função 

Consórcio Rnest-Conest Sim Uma das empresas Não 

Construtora OAS S.A. (em Recuperação 

Judicial) 
Sim Não Multa do art. 57 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. Sim Sim Não 

Sr. Marcelo Bahia Odebrecht Sim Sim Não 

Sr. Márcio Faria da Silva Sim Sim Não 

Sr. Rogério Santos de Araújo Sim Sim Não 

Sr. César Ramos Rocha Sim Sim Não 

Sr. José Adelmário Pinheiro Filho Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação para 

exercício de cargo em função 

Sr. Agenor Franklin Magalhães Medeiros  Sim Não 
Multa do art. 57; Inabilitação para 

exercício de cargo em função 

Sra. Venina Velosa da Fonseca Não Não Multa do art. 58 

128. O Ministério Público junto ao TCU divergiu dessa proposta, entendendo que todos os 
responsáveis pelo débito deveriam ser sancionados com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. 
Ademais, entendeu que os Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio 

Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, José Adelmário Pinheiro Filho e 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros deveriam ser sancionados com a pena prevista no art. 60 da 

LOTCU, ficando inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 
administração pública. 

129. No que tange a situação da Sra. Venina Velosa da Fonseca, o MP/TCU considerou que as 

razões de justificativa apresentadas pela responsável deveriam ser acolhidas, excluindo-a da relação 
processual.  

130. Antecipo que acompanharei em essência as propostas da unidade técnica pelos 
fundamentos exarados a seguir. 

131. Inicialmente, enfatizo que parte da divergência entre os entendimentos da unidade técnica 

e do MP/TCU no exame do caso decorre de diferentes versões da decisão judicial que autorizou o 
compartilhamento das provas obtidas no âmbito da Operação Lava-Jato com o TCU. 

132. Quando o feito foi instruído pela SeinfraOpe, a proposta formulada se deu à luz do 
despacho exarado no dia 6/6/2018 pelo d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, atendendo a pedido 
formulado pelo MPF, na Petição nº 5054741-77.2015.4.04.7000/PR. O juiz titular do caso prolatou 

decisão, no dia 2/4/2018, na qual entendeu por bem aditar todas as suas decisões anteriores que haviam 
autorizado o compartilhamento de informações e provas produzidas no âmbito da Operação Lava Jato, 

a fim de a elas agregar vedação quanto à utilização dos elementos informativos e provas cujo 
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compartilhamento foi anteriormente autorizado por aquele Juízo contra pessoas que celebraram acordo 
de colaboração com o Ministério Público Federal no âmbito da referida Operação bem como contra 

empresas que celebraram acordo de leniência. 

133. O representante do MP/TCU observou que a controvérsia acerca da possibilidade de uso 
das provas provenientes da colaboração do infrator para a imposição de débito a colaboradores com a 

Justiça encontra-se atualmente dirimida, em função de decisão prolatada recentemente, em 2/10/2018, 
pelo mesmo Juízo, cujo conhecimento foi comunicado em Plenário pelo Presidente desta Corte na 

sessão de 10/10/2018. De acordo com a nova decisão judicial, está o TCU autorizado a utilizar as 
provas compartilhadas provenientes da colaboração do infrator, mesmo contra colaboradores, para o 
fim de ressarcimento dos danos decorrentes do crime cometido.  

134. O Parquet considerou que, não obstante as provas compartilhadas apontarem fraude à 
licitação e atuação de cartel, o superfaturamento quantificado neste processo ocorreu de forma 

paralela, utilizando-se tanto de métodos tradicionais de análise de orçamento quanto de notas fiscais 
obtidas por meio da quebra de sigilo fiscal das empresas, cujo envio ao TCU foi autorizado em 
7/7/2015, muito antes da celebração de acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público 

Federal (ocorrido em 1/12/2016) ou com o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
União (CGU), firmado em 9/7/2018. Nesse sentido, transcrevo excerto da manifestação do MP/TCU 
nos autos (peça 282): 

“(...) 78. Na presente TCE, existem dois fatos importantes a serem considerados pelo Tribunal 
quando da análise de possível concessão de benefício ao colaborador. Primeiro, não existe uso 

de prova compartilhada que seja oriunda da colaboração dos responsáveis. Como informado 
na instrução da SeinfraOperações (peça 276, p. 5), a pouca prova compartilhada nesta TCE 
refere-se a notas fiscais que permitiram ampliar o débito, anteriormente já calculado pelo 

Tribunal, de R$ 1,073 bilhão para R$ 1,364 bilhão. 
79. Essa prova não é oriunda de colaboração do responsável, não foi produzida, indicada, 

corroborada ou entregue por ele. Ao contrário, as notas fiscais foram obtidas antes da 
colaboração das construtoras e advêm do poder estatal de investigação mediante a quebra de 
sigilo fiscal das envolvidas. Assim, entendo que não se trata do uso de provas decorrentes da 

colaboração com intuito de aplicar sanções ao colaborador. 
80. O segundo fato relevante é que não se está tratando de infrator colaborador perante o 

Tribunal. Como já afirmado, os responsáveis sequer reconhecem o ilícito do superfaturamento 
e, para além de não apresentarem informações e documentos úteis, contestam os cálculos 
apresentados pelo Tribunal.  

81. Por conseguinte, considero incabível, no caso concreto em análise, a concessão de 
qualquer sanção premial aos responsáveis arrolados, mesmo que colaboradores em outras 

instâncias. Torna-se impertinente, portanto, falar de isenção de multa proporcional ao dano, 
atenuação ou isenção de outras sanções ou desconsideração dos juros de mora. 
82. Em diversas oportunidades, tenho defendido o entendimento de que tanto os acordos de 

leniência quanto os acordos de colaboração premiada não afastam as competências do 
Tribunal de Contas da União fixadas no art. 71 da Constituição Federal, nem impedem a 

aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.443/92. Com efeito, seria uma ilegalidade 
flagrante qualquer previsão em acordo de leniência ou de colaboração premiada que 
impedisse o TCU de cobrar débito ou aplicar as sanções de sua competência. Dito de outra 

forma, os acordos de leniência e outros tipos de colaboração não podem afastar o Tribunal do 
exercício de suas funções constitucionais e legais. 

83. No que se refere à aplicação de sanções aos responsáveis que cometeram ilícitos, não se 
pode esquecer que sua imposição traz em si uma função pedagógica e intimidatória, visando a 
inibir novos ilícitos. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 000.168/2016-5 

 

32 
 

84. Por óbvio que não se pode deixar de considerar o papel fundamental das colaborações 
(seja em acordos de leniência, seja em delações premiadas) no fornecimento de elementos de 

prova que catalisam as ações de controle, notadamente as reservadas constitucionalmente a 
este Tribunal. Entretanto, considero que deva ser levado em conta pelo Tribunal, para a 
concessão de qualquer benefício ao infrator colaborador, a eficácia da sua colaboração 

também para os processos de controle externo a cargo do TCU. 
 (...) 

89. Pelos motivos expostos, compreendo que a sanção decorrente da condenação em débito, 
representada pela aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443/92, deve ser imposta 
a todos os responsáveis pelo dano ao erário discutido nesta TCE.” 

135. Embora a interpretação do MP/TCU acerca do teor do despacho exarado pelo Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba seja razoável, ou seja, de que as provas compartilhadas mencionadas no 

despacho seriam apenas as fornecidas pelos colaboradores, não se pode olvidar que a referida decisão 
que retificou os termos do uso das informações compartilhadas com o TCU admita uma acepção mais 
restritiva em sua parte dispositiva, quando autoriza “o Tribunal de Contas da União a utilizar as 

provas colhidas e compartilhadas na Operação Lavajato com a exclusiva finalidade admitida, para 
ressarcimento de danos decorrentes de crimes e, nos limites e condições estabelecidas quanto ao seu 
uso contra colaboradores ou lenientes” (grifo meu). 

136. Na fundamentação da referida decisão, consta a explicação de que “tais limitações ou 
condições não impedem a ação autônoma do Tribunal de Contas da União contra colaboradores ou 

lenientes desde que não sejam usadas as provas compartilhadas por este Juízo” (grifo acrescido). 
Tendo em vista o sentido do despacho – de proteger os colaboradores em grau máximo possível – 
entendo que se deva impetrar a expressão “provas compartilhadas” como todas as provas derivadas 

direta ou indiretamente do compartilhamento, inclusive as notas fiscais obtidas mediante a quebra do 
sigilo fiscal do Consórcio Rnest – Conest, o que impediria o uso destes documentos para efeitos de 

aplicação de sanção aos colaboradores ou empresas que celebraram acordos de leniência. 

137. O TCU teria dificuldade de estabelecer nas provas compartilhadas uma segregação 
absoluta entre as provas deduzidas pelos relatores e aquelas que irrompem autonomamente no 

inquérito e processo penal. Isso exigiria uma análise pormenorizada de todo o encaminhamento do rito 
inquisitório de produção de provas no âmbito criminal. Exatamente porque não seria razoável exigir do 

TCU esse minudente esforço de análise, entendo que se deva emprestar a toda a prova compartilhada 
pelo juízo uma tarja especial, impedindo de forma global, em sede da jurisdição de contas, sua 
utilização para fins sancionatórios contra os colaboradores. 

138. Embora eu me perfilhe ao entendimento do MP/TCU de que seria possível a aplicação de 
todas as sanções cabíveis a um suposto colaborador que não reconheceu os ilícitos apurados por este 

Tribunal, deixei consignado no voto condutor do Acórdão 1.214/2018-Plenário, que a existência de 
vários órgãos encarregados de apurar irregularidades e aplicar sanções em face de ilícitos cometidos 
contra a administração pública faz com que o aparato de controle do Estado conviva, muitas vezes, 

com a multiplicidade de tipos e, por consequência, de sanções para a infração do mesmo conjunto de 
princípios e valores. Esse é o caso do superfaturamento da obra, que é uma das consequências da 

fraude à licitação, da formação de cartel e do pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. 

139. Diversas instâncias poderiam impor ao responsável a aplicação de sanções, tais como o 
TCU, o Cade, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e o Poder 

Judiciário, por meio da ação do Ministério Público e da advocacia pública competente. 

140. Não haveria óbice de o TCU exercer, de modo pleno, sua competência legal e, diante da 

materialidade dos fatos, admitidos pela própria empresa e seus ex-executivos, que apenas 
posteriormente à instauração do processo se tornaram colaboradores, aplicar a multa do art. 57 da Lei 
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8.443/1992 a estes responsáveis, ainda que proporcional ao débito decorrente dos elementos de prova 
obtidos de forma autônoma pelo Tribunal, com as mitigações cabíveis em função de sua condição de 

colaborador. 

141. Contudo, em minha visão, há um dever de uniformidade e coerência, quando o órgão 
encarregado da persecução penal deixa de exercer ou exerce de forma mitigada o seu poder 

sancionatório sobre colaborador e os elementos de prova produzidos são relevantes para o deslinde de 
crime complexo e de grande proporção praticado contra a Administração Pública e subsidia a posterior 

atuação de outro órgão de controle, como o TCU. Nesta hipótese, o segundo órgão pode deixar de 
exercer seu poder sancionatório, em troca de todos os benefícios processuais que podem advir do uso 
dos elementos de prova juntados nos acordos de colaboração, em sua própria instância. 

142.  A decisão de não sancionar a Construtora Odebrecht e os seus ex-executivos não implica 
uma postura de subserviência do TCU às outras instâncias de controle, em especial a criminal. Afinal, 

o Tribunal continua livre e detém a última palavra para sopesar, em cada caso concreto, os efeitos da 
colaboração sobre seu processo de controle externo e sobre a atividade persecutória em geral do 
Estado. 

143. No presente caso, verifico que a cooperação das pessoas arroladas neste feito, perante a 
esfera criminal, acarretou a aplicação mitigada do poder sancionatório da Justiça Penal, a despeito da 
violação de bem jurídico mais grave, tipificado como crime. A empresa sofreu a incidência de multa 

civil e obrigações de fazer e as pessoas físicas, variadas penas restritivas de direitos. 

144. Nesse cenário, o Tribunal pode, numa atitude de deferência ao acordo firmado por outro 

órgão de controle e de respeito ao microssistema de combate à corrupção e de defesa da probidade 
administrativa, diante da relevância da cooperação para o Estado e para o processo de controle externo, 
recuar no exercício de seu poder sancionatório sobre o colaborador e reputar como suficiente a pena ou 

a medida substitutiva imputada pelo órgão penal. Afinal, as provas obtidas a partir do juízo penal 
permitiram a ampliação da amostra do sobrepreço desta tomada de contas especial e, no caso das 

fraudes reveladas e admitidas nos diversos acordos, robusteceram a atuação do TCU em diversos 
processos em andamento. 

145. Nesse aspecto, registro que memoriais entregues pelos representantes legais da CNO e dos 

ex-executivos da construtora apresentaram a informação que os acordos de colaboração e leniência 
homologados pelo STF decorreram de meses de complexas apurações e negociações, tendo 

estabelecido a Procuradoria-Geral da República, na defesa dos interesses do Estado brasileiro, 
rigorosíssimas condições a serem observadas, incluindo, dentre outras: 

a) o fornecimento de informações ao Estado brasileiro, colaborando, deste modo, para a 

elucidação de um grande número de investigações, fiscalizações e análises, que seguramente 
implicarão na devolução de vultosas quantias ao Erário, com muito mais eficiência e 

celeridade que seria possível caso não houvesse sido firmado o referido Acordo de 
Colaboração;  

b) o pagamento de quantia correspondente a 70% (setenta por cento) dos rendimentos auferidos 

pelo Sr. Marcelo Odebrecht no período em que participou de atos ilícitos, correspondente a 
R$ 73.399.314,07, já devidamente quitados ao Estado; 

c) o afastamento de cargos e funções de direção em empresas do Grupo Odebrecht que 
negociem ou contratem com o Poder Público pelo período em que estiver cumprindo pena 
privativa de liberdade; e 

d) o cumprimento de penas privativas de liberdade. 

146. O Grupo Odebrecht e seus executivos comprometeram-se a cessar a prática de quaisquer 

atividades ilícitas e a pagar multa de dimensões inéditas. O acordo de leniência da Odebrecht apresenta 
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sistemática para o pagamento de vultosos valores a título de dano material e imaterial, projetados em 
R$ 3.828.000.000,00 ou R$ 8.512.000.000,00 – considerando a incidência da Selic (juros e correção 

monetária) ao longo do período de pagamento. 

147. Sendo assim, pedindo vênias por divergir do parecer do MP/TCU, julgo que a empresa e 
seus ex-gestores já sofreram sanções pecuniárias em montantes elevados, podendo esta Corte de 

Contas prescindir de exercer novamente o seu poder sancionador contra esses responsáveis. 

148. Em suma, entendo que esta Corte de Contas deve incentivar os novos institutos de 

colaboração que têm se demonstrado como uma importante ferramenta no combate à corrupção. Para 
tal finalidade, pode deixar de sancionar os colaboradores, ainda que a celebração dos acordos de 
leniência ou de delação premiada ocorram em momento processual pós citação. 

V.1 – Da obrigação de o colaborador ressarcir os prejuízos ao erário 

149. Trato agora da alegação constante dos referidos memoriais no sentido de que a cláusula 7ª, 

§3º, alínea “a”, do Acordo de Leniência da Odebrecht com o MPF, foi clara ao prever que contempla 
todos os danos materiais e imateriais decorrentes de todos os fatos abrangidos pela colaboração, 
incluindo todo e qualquer ente, órgão, empresa ou fundação pública.  

150. Tal argumento não é procedente, visto que o superfaturamento não está dentre os fatos 
irregulares admitidos pela empresa nem está abrangido no escopo do referido ajuste. Ademais, este 
acordo não pode ser oposto a terceiros, visto que o TCU não aderiu aos seus termos nem está 

utilizando absolutamente nenhuma prova fornecida em decorrência do referido acordo neste processo. 
Aliás, o próprio instrumento não deu quitação plena pelos fatos irregulares ali descritos e não poderia 

fazê-lo. 

151. Sob o enfoque dos limites subjetivos de um acordo homologado judicialmente, penso que, 
nos mesmos moldes das sentenças, só poderá produzir efeitos entre as partes que o acordaram e o 

submeteram à apreciação do juiz.  

152. O próprio fundamento legal da colaboração premiada, a Lei 12.850/2013, prevê que a 

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas é um dos 
resultados almejados pela colaboração (art. 4º, inciso IV). Trata-se de instituto que se insere 
integralmente na esfera do Direito Penal, como meio de prova, não constando dentre os benefícios do 

colaborador, previsto no art. 5º da mesma Lei, a quitação de suas dívidas com terceiros lesados. 

153. O acordo de colaboração premiada é apenas meio de obtenção de provas para o 

atingimento dos objetivos estabelecidos no processo penal, não pode obstar outros objetivos finais, não 
só do próprio processo penal, mas também do processo civil, e até mesmo do direito de a parte lesada 
obter a justa e devida reparação. 

154. Desta forma, é despropositada a alegação de que o TCU deverá restringir a cobrança de 
eventuais quantias adicionais ao referido acordo exclusivamente dos não signatários. Pela sua 

pertinência com o exame da matéria, cito informação trazida pela instrução da unidade técnica, no caso 
trecho da Nota Técnica 1/2017 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (5ª CCR) – 
documento que lança o conceito de Microssistema Anticorrupção por meio do qual o Ministério 

Público Federal concebeu sua competência para firmar acordos de leniência (com pessoas jurídicas) na 
esfera da improbidade administrativa mesmo sem autorização expressa em lei nesse sentido: 

“A utilidade das informações, por seu turno, relaciona-se com o potencial de otimizar as 
investigações e punições, acelerar os procedimentos a tanto necessários, conferir maior 
certeza às apurações e sanções impostas e quando possível, oferecer a reparação total do 

dano, ou ao menos promovê-la na melhor medida possível, sem outorga de quitação integral, 
ainda que a reparação seja apenas um efeito possível e colateral, não essencial da leniência. 

Ou seja, o objetivo fundamental da leniência é angariar provas e não obter ressarcimento (ao 
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menos no momento em que realizado o acordo). Portanto, o pagamento em dado caso 
concreto, pode ser apenas um adiantamento de caráter parcial do ressarcimento, que não dá 

quitação e não é requisito do próprio acordo. 
(...) 
Afigura-se, deste modo, que melhor constitui e realiza o interesse público a celebração do 

acordo de leniência, presentes seus pressupostos, do que a alternativa oposta. Sob a 
perspectiva do direito administrativo sancionador, o instrumento negocial da LAC traz reflexo 

positivo na concretização do interesse público, pois não exime a pessoa jurídica infratora da 
obrigação de ressarcimento integral do dano causado pelas condutas ilícitas, o que se 
considera o núcleo irrenunciável de tutela do interesse público (LAC, art. 16, § 3º), na matéria. 

A recomposição do dano não constitui sanção ou pena, mas obrigação legal, no campo da 
responsabilidade civil. 

(...) 
Mesmo com tais salvaguardas, os ônus para a pessoa jurídica celebrante não são poucos, 
conquanto compatíveis com as contrapartidas e benesses que pode receber. 

Do lado do interesse público, sobressai o potencial desestabilizador que a técnica especial de 
investigação engendrada pela leniência pode provocar nas estruturas do vínculo associativo 
que envolve as pessoas físicas e jurídicas infratoras, relação esta que dificilmente seria afetada 

sem o instituto legal, possibilitando o descortinamento de todos os envolvidos nos ilícitos, 
assim como a obtenção de material probatório útil e consistente para, através do devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa, propiciar a punição devida, incluindo o efetivo e 
integral ressarcimento ao erário. 
(...) 

A reparação integral do dano, por sua vez, tem status constitucional e não configura, de fato, 
espécie de sanção. Consiste, antes e essencialmente, em obrigação ex lege: a de restituição de 

uma situação ao estado anterior ao do dano causado a outrem, inclusive ao erário. Assim, não 
é passível de dispensa automática e imediata nem de isenção, em sede de acordo de leniência. 
Deduz-se que por sua natureza, em contrapartida às finalidades precípuas do instituto premial, 

a reparação dos danos ao erário não tem que fazer parte do objeto essencial de acordo de 
leniência, mas pode nele ser incluída, sobretudo para ser antecipada a restituição da parte 

incontroversa ou de parcela passível de liquidação adiantada. 
(...) 
Outra implicação prática concreta da aplicação do paradigma da consensualidade e da ampla 

disseminação de seus reflexos no microssistema anticorrupção relaciona-se com o completo 
adimplemento das sanções aplicadas à pessoa jurídica com base no acordo efetivado, bem 

como do integral ressarcimento do dano, a que se refere o art. 12, incs. I, II e III, da LIA.” 
(documento disponível em http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/notas-
tecnicas/docs/nt-01-2017-5ccr-acordo-de-leniencia-comissao-leniencia.pdf - acessado em 

16/11/2018 - grifos adicionados). 

155. Portanto, fica clara a posição do próprio Ministério Público Federal, expressa na Nota 

Técnica da 5ª CCR, de que, ainda que o colaborador obtenha algum tipo de benefício na dosimetria de 
sua sanção, as provas podem ser utilizadas para que seja obtido o devido ressarcimento da entidade 
lesada, cuja última instância de decisão na esfera administrativa, quando se trata de recursos da União, 

é esta Corte de Contas, por força do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c o art. 71, 
inciso II. 

156. Idêntica conclusão também se dessume do acordo de leniência celebrado entre a 
Construtora Odebrecht o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e a 
Advocacia-Geral da União (AGU), na medida em que o instrumento de leniência previsto na Lei 

Anticorrupção não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado (art. 
16, §3º, da Lei 12.846/2013). 
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157. Aquele ajuste produziu efeitos somente nas ações de improbidade e nos processos 
administrativos de competência da União atualmente promovidas pela AGU e CGU em face da 

Odebrecht e empresas de seu grupo econômico pelos fatos revelados. Dessa maneira, esse segundo 
acordo de leniência também preserva a competência constitucional do TCU para a quantificação e 
imputação de prejuízos adicionais ao erário. 

158. Conforme amplamente noticiado pela imprensa, os valores a serem ressarcidos pela 
empresa no âmbito do acordo de leniência celebrado com a CGU/AGU envolvem os pagamentos de 

dano, enriquecimento ilícito e multa, no âmbito de 49 contratos fraudulentos envolvendo recursos 
públicos federais, sendo:  

- R$ 1,3 bilhão corresponde a lucro obtido indevidamente pela empresa; 

- R$ 900 milhões correspondem à restituição a título de propina; 

- R$ 442 milhões correspondem à multa administrativa, prevista da Lei Anticorrupção.  

159. Avalio que na fase de cobrança executiva desta tomada de contas especial eventuais 
ressarcimentos efetuados pela Odebrecht em face dos acordos de leniência com o MPF e com a 
CGU/AGU poderão ser utilizados para abatimento das dívidas ora imputadas, desde que configurada a 

identidade dos fatos geradores. 

160. Portanto, reitero que cabe a condenação de todos os responsáveis citados ao pagamento do 
débito apurado, inclusive dos colaboradores, bem como o julgamento de suas contas pela 

irregularidade. 

V.2 – Das Sanções 

161. Sopesando a singular gravidade dos fatos apurados nos presentes autos, bem como a 
elevada reprovabilidade da conduta de alguns dos responsáveis condenados em débito, aplico a multa 
do art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados na tabela a seguir: 

Responsável Valor da Multa 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo R$ 10.000.000,00 

Renato de Souza Duque R$ 10.000.000,00 

José Adelmário Pinheiro Filho R$ 10.000.000,00 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros R$ 10.000.000,00 

Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial R$ 1.000.000.000,00 

162. Informo que considerei na dosimetria das sanções acima a maior capacidade econômica da 
empresa, bem como o fato de esta deter uma participação central no cartel e nos atos de corrupção 

apurados pela Operação Lava Jato, além de ser uma das beneficiárias diretas dos pagamentos 
superfaturados. 

163. Considero extremamente graves as condutas dos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, de forma que proponho a 
aplicação da pena capitulada no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitando-os para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança na administração pública, cujo período fixo em 8 (oito) anos. 

164. Esclareço que deixo de sancionar o Sr. Renato de Souza Duque com a pena do art. 60 da 

LOTCU por considerar que a conduta do responsável, relativa às licitações fraudadas da Rnest, 
englobando os certames que resultaram nos contratos ora em exame, já foi apreciada pelo Acórdão 
1.625/2018-Plenário, prolatado no TC 013.396/2017-0, de minha relatoria. Naquele julgado, o TCU 

aplicou ao ex-Diretor de Serviços da Petrobras a mesma penalidade de inabilitação ora proposta aos 
demais responsáveis, que atuaram com semelhante grau de reprovabilidade em suas condutas. 

V.3 – Da isenção de sanção aos Srs. Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho 
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165. Com relação à proposta de aplicação de sanção aos Srs. Paulo Roberto Costa e Pedro José 
Barusco, irei novamente acompanhar o entendimento da unidade técnica, no sentido de não aplicar a 

multa disposto no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos referidos responsáveis. 

166. Além de prestigiar a decisão do d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que estabeleceu 
condicionantes ao uso das provas compartilhadas oriundas de acordos de colaboração premiada, 

observo que tais responsáveis apresentaram comportamento post factum compatíveis ao que se espera 
de um colaborador, especialmente sua boa-fé processual. A boa-fé processual, positivada nos arts. 5º e 

6º do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), impõe obrigação, aos litigantes e a todos os demais 
participantes do processo, de agir de acordo com as normas processuais, a ética e os valores 
insculpidos no ordenamento jurídico, de forma a contribuir para o exercício da atividade jurisdicional, 

de modo justo, efetivo e célere.  

167. Verifico que o Sr. Pedro José Barusco Filho encaminhou em anexo a sua peça de defesa 

cópia dos termos de declaração dos acordos celebrados com o Ministério Público Federal, bem como 
se dispôs a colaborar com o TCU (peça 194). Avalio que o responsável pouco poderia contribuir para a 
efetiva quantificação do dano, por não dispor de informações contábeis sobre o real custo incorrido nas 

obras em apreciação, tais como notas fiscais e folhas de pagamento. Considero que a contribuição que 
poderia ter sido prestada pelo defendente já ocorreu por meio dos seus termos de colaboração e pela 
restituição dos valores ilicitamente recebidos. 

168. Situação semelhante observei na peça 185, que contém a manifestação do Sr. Paulo 
Roberto Costa, a qual também enviou ao TCU cópia das declarações e outros elementos probatórios 

fornecidos ao Poder Judiciário. Ao contrário do Sr. Pedro José Barusco Filho, o Sr. Paulo Roberto 
Costa tentou se eximir da responsabilidade pelo débito. Todavia, é forçoso reconhecer a alegação de 
sua defesa de que “a atividade do defendente, foi pioneira e decisiva para a identificação dos demais 

coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; a 
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; a prevenção de 

infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; recuperação total ou parcial 
do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; todos 
requisitos contidos no art. 4°, da Lei 12.850/13”. 

169. Além disso, a peça de defesa do responsável aduziu outras informações relevantes para o 
exame de sua conduta: 

“...Paulo Roberto foi o precursor dos acordos de colaboração premiada na Operação Lava 
Jato, cujo número chega a 70 acordos de colaboração premiada fumados com pessoas físicas e 
06 acordo de leniência firmados em primeira instância, cujos acordos resultaram em 1397 

procedimentos instaurados, 654 buscas e apreensões, 49 acusações criminais contra 239 
pessoas, sendo que houve sentença em 22 ações penais, pelos crimes de corrupção, contra o 

sistema financeiro nacional, formação de organização criminosa, tráfico transnacional de 
drogas, lavagem de ativos entre outros; 07 ações de improbidade administrativa, contra 38 
pessoas físicas e 16 empresas pedido o pagamento de RS 12,1 bilhões de reais. 

(...) 
Por tudo que se pode avaliar, a delação do Dr. Paulo Roberto Costa foi a mais completa, 

fidedigna e eficaz que se possa imaginar. Tanto assim foi que se abriu perante os olhos dos 
Procuradores Federais todo um universo de fatos, sequer imaginados, e ainda os elementos 
essenciais para que se pudesse infirmar as autorias, entender a extensão dos problemas e 

diagnosticar-se a natureza e posição dos vários atores a dinamizar os fatos minudentemente 
narrados em muitos dias de interrogatório, chegando a um número de mais de 200 oitivas e 

depoimentos.” 
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170. Corroboro com as informações acima. É inegável que as colaborações desses dois 
responsáveis estão entre as principais evidências utilizadas pelo TCU nos processos em que se apuram 

irregularidades nas obras da Rnest. 

171. Em acréscimo às considerações que realizei no tópico anterior, ao isentar a Construtora 
Odebrecht e seus ex-executivos da pena da multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, avalio que o 

comportamento da parte no curso do processo, ou seja, a sua boa-fé processual, pode ser computada na 
dosimetria das sanções a serem aplicadas por conta dos ilícitos cometidos. É certo que subsiste espaço 

mais amplo de discricionariedade atribuído à autoridade competente para aplicar sanções 
administrativas. 

172. Além de não vedada pelas normas processuais, a consideração da boa-fé processual pelo 

julgador de contas pode ser fundamentada no princípio da equidade e nas disposições do Código Penal 
pertinentes à aplicação da pena, aplicadas por analogia nos processos de controle externo.  

173. Como é cediço, o poder punitivo estatal é exercido, desde os primórdios do Estado de 
Direito, pela própria administração e pelo Poder Judiciário. Tendo em vista as características comuns 
das sanções administrativas e penais, igualmente destinadas a servir como instrumento de prevenção 

geral e de retribuição por um mal infligido a um bem jurídico, a doutrina costuma transplantar 
determinados princípios do Direito Penal para o Direito Administrativo Sancionador. 

174. Dentre os diversos princípios de incidência comum nesses dois ramos do Direito, cabe 

destacar o da proporcionalidade da pena em concreto. Segundo o aludido princípio, que é dirigido ao 
julgador, a pena deve ser proporcional não apenas ao ilícito cometido como, ainda, às circunstâncias 

pessoais de seu autor. Está previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição, que remeteu à lei a função 
de regular a individualização da pena. 

175. Sendo assim, embora a Lei Orgânica e o Regimento Interno do TCU não tenham previsto a 

análise das circunstâncias pessoais dos responsáveis, por ocasião da aplicação das sanções, tal 
procedimento pode ser adotado pelo julgador de contas, se houver informações no processo que 

permitam identificar determinadas características individuais do acusado, sua personalidade, seus 
antecedentes e o seu comportamento após o cometimento do ilícito. 

176. Com base nessas ideias, os seguintes comportamentos podem ser considerados para fins de 

redução das penas pelo TCU: 

   a) confissão espontânea; 

   b) juntada de informações e documentos que permitam identificar outras irregularidades 
conexas e outros responsáveis; e 

   c) pagamento dos danos causados em função das irregularidades. 

177. Tais comportamentos, por permitirem a rápida e justa decisão de mérito, configuram a boa-
fé processual do responsável e possibilitam a mitigação das sanções que lhes seriam imputadas, 

conforme os princípios da equidade e da proporcionalidade em concreto. 

178. Dessa forma, considerando o valor da contribuição dos dois responsáveis no âmbito dos 
processos do TCU em que apuram irregularidades nas obras da Rnest, bem como a decisão já 

mencionada do d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, julgo que o Tribunal não deva sancionar os 
Srs. Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco pelas irregularidades verificadas nos presentes autos. 

179. Além disso, na aplicação da medida de arresto de bens de que tratarei adiante, a AGU, na 
condição de órgão executor das decisões desta Corte de Contas, deve ser alertada das seguintes 
condicionantes impostas pelo ilustre magistrado: 

a) caso haja responsáveis solidários pelos danos, deve-se dar preferência à cobrança da 
indenização dos não-colaboradores. 
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b) os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de 
multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização dos valores das indenizações, se 

maiores, apuradas contra os responsáveis colaboradores. 

VI – Da análise da responsabilização da Sr. Venina Velosa da Fonseca 

180. O Acórdão 2.109/2016-Plenário determinou a audiência da Sra. Venina Velosa da Fonseca 

para que apresentasse razões de justificativas por propor o refazimento da Licitação-convite mantendo 
os convites para as mesmas empresas convidadas no certame anterior. Em suma, a responsável foi 

signatária de documentos em conjunto com o Sr. Pedro Barusco em desconformidade com o subitem 
5.6.2 do Regulamento de Procedimento Licitatório da Petrobrás, o qual dispõe: 

“a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, a convocação será 

estendida a, pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas e classificadas no ramo 
pertinente.” 

181. A unidade instrutiva concluiu em pareceres uníssonos pela rejeição da peça de defesa 
apresentada pela responsável e com o consequente julgamento de suas contas pela irregularidade e 
aplicação das multas capituladas nos incisos I e II do art. 58 da Lei 8.443/1992. 

182. O MP/TCU dissentiu pontualmente desse encaminhamento, considerando que a 
responsável não deveria ser sancionada. O fundamento para tal proposição está baseado nas seguintes 
ponderações do Parquet, as quais representam também os principais argumentos da defesa da 

responsável: 

a) as circunstâncias específicas do esquema apurado na chamada Operação Lava Jato, 

associado ao fato de que a responsável prestou uma série de depoimentos importantes, 
inclusive em Comissão Parlamentar de Inquérito, reuniria atenuantes em sua conduta que 
deveriam ser levadas em consideração não só para deixar de sancioná-la com inabilitação 

para exercer cargo público, como defende a unidade técnica, mas também, em última 
instância, para a abstenção de julgar-lhe as contas irregulares e aplicar-lhe multa; 

b) a responsável não estava envolvida no esquema criminoso, conforme apontam os processos 
judiciais e administrativos; 

c) a infração à norma legal por parte da Sra. Venina Velosa da Fonseca em nada contribuiu ou 

impediria a existência da comprovada fraude à licitação e consequente assinatura dos 
contratos viciados; 

d) a Lei 13.655/2018, que introduziu alterações na Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (LINDB), deixou claro aos órgãos de controle que, no caso de aplicação de 
sanções, devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 

que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes do agente; e 

e) ao deixar de sancionar a responsável, o Tribunal dará um tratamento mais benéfico para 
aquele que desde o início optou por não agir criminosamente.  

183. Com as vênias de estilo, acompanharei o posicionamento da unidade técnica, adotando-o 

como razões de decidir, sem prejuízo de tecer algumas considerações adicionais. 

184. O fato de a responsável não estar envolvida no esquema criminoso e, posteriormente, 

ajudar no esclarecimento dos fatos já foi devidamente sopesado por ocasião da apreciação preliminar 
desta tomada de contas especial, a qual deixou de responsabilizá-la pelo débito oriundo do 
superfaturamento dos contratos. Se a responsável não fosse sancionada, o TCU estaria conferindo a 

mesma valoração da conduta de um gestor que infringiu um ato normativo a outro que não violou 
nenhuma disposição legal. 
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185. Discordo da afirmação de que a infração ao disposto no subitem 5.6.2 do Regulamento 
Licitatório da Petrobras em nada teria contribuído com a irregularidade. Como bem observou a 

unidade técnica, no estudo que embasou o Acórdão 3.089/2015-Plenário, que analisou um modelo 
estatístico para estimar o dano oriundo do cartel nas licitações da Petrobras, havia licitações utilizadas 
como contrafactuais no modelo econométrico, em que o cartel foi localmente desestabilizado por conta 

de uma única entrante no certame, trazendo desconto frente ao valor estimado pela Petrobras. 

186. Ao contrário do Parquet, entendo que a conduta da responsável se enquadra no disposto 

no art. 28 da nova LINDB, que prevê a responsabilização pessoal do agente público por suas decisões 
ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.  

187. Dito isso, é preciso conceituar o que vem a ser erro grosseiro para o exercício do poder 

sancionatório pelo TCU. Por se tratar de conceito jurídico indeterminado, há sobre o assunto algumas 
hipóteses. No Acórdão 1.628/2018-Plenário, de minha relatoria, houve entendimento no sentido de 

adotar o critério do administrador médio para a aferição da presença ou não de erro grosseiro. A 
comparação com um “gestor médio” novamente foi efetuada no Acórdão 1.695/2018-Plenário (Min. 
Relator: Vital do Rêgo). 

188. Avalio que o descumprimento literal de importante cláusula do Regulamento Licitatório da 
Petrobras possa ser tipificado como erro grosseiro, precipuamente no caso em que ora se examina, 
envolvendo licitações de bilhões de reais, que tiveram que ser repetidas após todas as propostas se 

situarem em valores superiores aos limites admitidos pela Petrobras. Pelo elevado vulto e importância 
das contratações, seria esperado da ex-gestora um especial zelo na prática de atos. 

189. Consoante o exposto, rejeito as razões de justificativa da Sra. Venina Velosa da Fonseca, 
julgo irregulares as suas contas, e a condeno ao pagamento da multa prevista no art. 58, incisos I e II, 
da Lei 8.443/1992, cujo valor fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

VII – Das demais propostas de encaminhamento 

190. Sobre a proposta adicional formulada pelo dirigente da SeinfraOpe de firmar o 

entendimento, com fulcro no art. 16, inciso V, do RITCU, de que valores referentes a produto de 
ilícitos não devem ser submetidos a processo de recuperação judicial, entendo da mesma forma que o 
Ministério Público junto ao TCU, ou seja, o Tribunal deve se abster de deliberar acerca da matéria 

afeta à recuperação judicial, inclusive porque seria inútil do ponto de vista prático, visto que a 
discussão da matéria cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, em que a AGU ou a procuradoria do 

órgão estatal se qualificam como representantes do Estado. 

191. Acolho a proposta da unidade técnica, com o ajuste sugerido pelo MP/TCU, de encaminhar 
cópia desta deliberação aos conselhos profissionais regional e nacional de engenharia para que possam 

avaliar a adoção de medidas que entenderem pertinentes. 

192. Com vistas a salvaguardar a recomposição ao erário dos recursos desviados, adiro ao 

encaminhamento proposto pela SeinfraOpe de solicitar à Advocacia-Geral da União (AGU) o arresto 
dos bens dos responsáveis julgados em débito, com fundamento no art. 61 da Lei 8.443/1992. A AGU 
dever ser cientificada das condicionantes impostas ao compartilhamento de provas ao TCU em 

despacho exarado no dia 2/10/2018 pelo d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito da Petição 
nº 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, em particular das premissas a serem aplicadas na execução da 

medida de arresto de bens, consoante disposto anteriormente neste voto. 

193. Considerando que o Grupo OAS está em recuperação judicial, em trâmite na 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, deve ser adotado o procedimento 

preconizado pelo Exmo. Ministro Luiz Edson Fachin no âmbito do MS 34.793. Ou seja, o TCU deve 
oficiar à Advocacia-Geral da União para que solicite o arresto dos bens ao referido juízo. 
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194. Como argumento final, as empresas que colaborarem com a jurisdição de contas poderão 
usufruir, de análise caso a caso, de eventuais sanções premiais, tal como sugerido no Acórdão 

483/2017-Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, e reiterada em pronunciamentos posteriores 
do Plenário, a exemplo do Acórdão 2.005/2017.  

 Diante de todo o exposto, louvando árduo trabalho desenvolvido pela equipe da 

SeinfraOpe, bem como a celeridade em que o processo foi examinado pelo Subprocurador-Geral Paulo 
Soares Bugarin, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de novembro de 

2018. 

 
 

 
BENJAMIN ZYMLER  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2677/2018 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 000.168/2016-5.    
1.1. Apensos: TC 004.040/2011-2; TC 003.586/2011-1 

2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial 
3. Interessados/Responsáveis: 

3.1. Responsáveis: Agenor Franklin Magalhães Medeiros (063.787.575-34); Consórcio Rnest - Conest 
(11.045.775/0001-08); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); Construtora OAS 
S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); César Ramos Rocha (363.752.091-53); José 

Adelmário Pinheiro Filho (078.105.635-72); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72); 
Marcelo Bahia Odebrecht (487.956.235-15); Márcio Faria da Silva (293.670.006-00); Odebrecht 

Plantas Industriais e Participações S,A. (09.334.075/0001-83); Paulo Roberto Costa (302.612.879-15); 
Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15); Renato de Souza Duque (510.515.167-49); Rogério 
Santos de Araújo (159.916.527-91); Venina Velosa da Fonseca (550.496.306-06). 

4. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin e Cristina 
Machado da Costa e Silva 
7. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 

8. Representação legal:   
8.1. Taísa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ) e outros, 

representando Petróleo Brasileiro S.A.   
8.2. Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359) e outros, representando José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo.   

8.3. Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Marcos José Santos Meira (35.560/OAB-BA), Ana 
Luíza Nascimento de Souza Polak (OAB/SP 342.501) e outros, representando Construtora Norberto 
Odebrecht S.A.;   

8.4. Marcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ) e outros, representando Renato de Souza Duque.   
8.5. Cristiano Nascimento e Figueiredo (OAB/MG 101.334), Ademir Antônio de Carvalho 

(121.890/OAB-MG) e outros, representando César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio 
Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo;   
8.6. João Mestieri (13.645/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa.   

8.7. João Berchmans Correia Serra (6.122/OAB-DF), André de Sá Braga (OAB/DF 11.657) e outros, 
representando Venina Velosa da Fonseca.   

8.8. José Carlos Cal Garcia Filho (19.114/OAB-PR) e outros, representando José Adelmário Pinheiro 
Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros;   
8.9. Bruno Menezes Brasil (OAB/SP 199.522); Marçal Justen Filho (OAB/PR 7.468); Camila Batista 

Rodrigues Costa (46.475/OAB-DF) e outros, representando Construtora OAS S.A. Em Recuperação 
Judicial;   

8.10. Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e 
outros, representando César Ramos Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério 
Santos de Araújo e Consórcio Rnest-Conest; 

8.11. Antônio Nabor Areias Bulhões (OAB/DF 1.465-A), representando Marcelo Bahia Odebrecht.   
 

9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de 

determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2.960/2015-Plenário, na qual se apura 

superfaturamento nas obras de construção da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA) e da Unidade 
de Hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu Lima (Rnest), no Estado de Pernambuco, 

 

http://cna.oab.org.br/
http://cna.oab.org.br/
http://cna.oab.org.br/
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 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
 

9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, e § 2º, 

ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput; e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as 
contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho (987.145.708-15), Renato de Souza Duque (510.515.167-49), 

Paulo Roberto Costa (302.612.879-15), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (042.750.395-72), Marcelo 
Bahia Odebrecht (487.956.235-15), Márcio Faria da Silva (293.670.006-00), Rogério Santos de Araújo 
(159.916.527-91), César Ramos Rocha (363.752.091-53), José Adelmário Pinheiro Filho 

(078.105.635-72) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (063.787.575-34), bem como do Consórcio 
Rnest – Conest (11.045.775/0001-08) e das empresas Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial 

(14.310.577/0001-04) e Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); condenando-os 
solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, 

do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., 
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, 

até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os 
valores já ressarcidos: 

 

Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

29/03/2010 6.940.645,31 04/11/2011 106.955,38 15/02/2013 225.147,31 

29/03/2010 21.627.747,03 07/11/2011 78.707,97 20/02/2013 72.437,96 

26/04/2010 6.473.010,91 14/11/2011 868.983,37 25/02/2013 4.258.826,12 

30/04/2010 759.546,47 16/11/2011 78.707,97 25/02/2013 13.336.237,54 

03/05/2010 2.744.749,75 17/11/2011 408.276,72 27/02/2013 9.271,68 

25/05/2010 1.995.660,18 21/11/2011 1.409,20 01/03/2013 8.379,85 

26/05/2010 896.731,07 24/11/2011 7.449.586,69 04/03/2013 92.149,08 

11/06/2010 13.591.243,54 25/11/2011 627.843,21 04/03/2013 29.736,15 

24/06/2010 990.254,16 25/11/2011 8.485.993,72 08/03/2013 972.202,56 

24/06/2010 1.171.160,74 28/11/2011 6.892.482,38 13/03/2013 530.403,27 

25/06/2010 1.384.920,92 30/11/2011 636.131,93 18/03/2013 9.595,36 

22/07/2010 2.399,95 30/11/2011 6.297.035,13 27/03/2013 2.909.863,55 

26/07/2010 1.205.660,30 01/12/2011 2.583.798,40 27/03/2013 7.728.453,05 

27/07/2010 22.109,26 02/12/2011 8.929,68 01/04/2013 210.582,04 

28/07/2010 4.681.921,36 02/12/2011 1.852,01 04/04/2013 1.123.302,11 

02/08/2010 1.639.805,75 12/12/2011 1.334.567,81 24/04/2013 4.334.083,11 

24/08/2010 546.947,04 15/12/2011 874.634,01 24/04/2013 25.011.912,75 

24/08/2010 1.460.247,62 23/12/2011 12.578,88 25/04/2013 968.707,71 

27/08/2010 5.657.427,54 26/12/2011 21.044.252,56 26/04/2013 242,19 

30/08/2010 124.822,24 26/12/2011 20.412.388,77 26/04/2013 63.577,08 

30/08/2010 3.082.229,09 28/12/2011 8.192.072,44 06/05/2013 283.208,92 

31/08/2010 126.719,08 29/12/2011 2.309.055,29 08/05/2013 21.153,85 

08/09/2010 388.096,35 29/12/2011 18.101.537,84 13/05/2013 124.037,44 
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Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 
Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 

24/09/2010 2.184.418,00 04/01/2012 802.515,39 20/05/2013 159.178,96 

24/09/2010 3.211.636,84 04/01/2012 2.582.932,26 23/05/2013 233.762,83 

27/09/2010 1.716.579,06 05/01/2012 788.084,06 24/05/2013 358.257,91 

30/09/2010 6.688.604,73 05/01/2012 86.133,04 27/05/2013 15.644.150,67 

15/10/2010 93.388,80 16/01/2012 153.278,81 27/05/2013 9.505.836,07 

25/10/2010 2.280.802,56 18/01/2012 281.996,29 28/05/2013 89.997,46 

25/10/2010 2.917.290,28 19/01/2012 52.873,13 07/06/2013 237.662,38 

29/10/2010 3.092.376,59 19/01/2012 10.101,10 10/06/2013 41.013,89 

01/11/2010 1.981.234,15 23/01/2012 26.578,96 10/06/2013 77.750,56 

12/11/2010 2.203,25 24/01/2012 6.818.499,84 12/06/2013 500.266,17 

23/11/2010 2.817.143,82 25/01/2012 692,3 24/06/2013 1.778.673,18 

26/11/2010 2.086.841,26 25/01/2012 1.965.651,02 24/06/2013 11.180.312,50 

29/11/2010 2.623.826,60 26/01/2012 239.319,95 28/06/2013 6.234.854,03 

30/11/2010 616.931,51 26/01/2012 11.679.713,36 01/07/2013 47.666,38 

30/11/2010 1.601.693,46 27/01/2012 422.090,69 03/07/2013 61.590,79 

01/12/2010 19.501,17 30/01/2012 383.332,03 10/07/2013 41.059,29 

02/12/2010 457.576,69 13/02/2012 46.557,59 15/07/2013 689.017,02 

06/12/2010 349.365,03 14/02/2012 2.198,52 17/07/2013 249.028,24 

06/12/2010 719.744,75 17/02/2012 18.663,72 23/07/2013 12.420,86 

08/12/2010 1.109.239,75 24/02/2012 8.471.099,64 24/07/2013 11.812,78 

23/12/2010 674,7 24/02/2012 10.311.592,49 29/07/2013 4.423.301,18 

27/12/2010 6.139.774,37 27/02/2012 649.333,90 29/07/2013 7.461.810,20 

27/12/2010 6.840.333,17 02/03/2012 261.559,67 30/07/2013 4.614.258,28 

30/12/2010 5.009.812,91 05/03/2012 69.428,93 31/07/2013 262,94 

30/12/2010 13.909.272,41 06/03/2012 19.160,73 06/08/2013 2.662,69 

06/01/2011 8.593,39 19/03/2012 683.049,30 09/08/2013 2.562.450,18 

21/01/2011 4.583.945,97 20/03/2012 51.333,35 14/08/2013 40.289,76 

24/01/2011 4.537.660,86 21/03/2012 22.228,53 21/08/2013 338.437,61 

24/01/2011 3.093.534,25 21/03/2012 7.034.941,75 22/08/2013 298.266,58 

26/01/2011 871.677,39 26/03/2012 8.600.791,47 23/08/2013 223.161,21 

27/01/2011 783.020,90 29/03/2012 169.709,17 26/08/2013 194.975,89 

28/01/2011 33.751,31 29/03/2012 12.774.220,63 26/08/2013 19.629.833,12 

31/01/2011 133.552,91 30/03/2012 71.345,30 28/08/2013 38.350,12 

01/02/2011 1.401.070,51 09/04/2012 199.577,58 28/08/2013 52.712,03 

15/02/2011 867.811,90 12/04/2012 26.907,59 09/09/2013 134.072,30 

16/02/2011 5,64 12/04/2012 365.596,49 11/09/2013 29.144,75 

21/02/2011 24.936,53 13/04/2012 18.413,54 12/09/2013 29.867,90 

24/02/2011 2.960.292,85 13/04/2012 1.219.849,91 16/09/2013 601,35 
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Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 
Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 

24/02/2011 3.026.563,23 16/04/2012 148.638,04 17/09/2013 67,27 

25/02/2011 4.186,38 18/04/2012 269.769,88 18/09/2013 502,92 

28/02/2011 1.082.450,77 19/04/2012 80.685,56 24/09/2013 1.517.987,93 

28/02/2011 2.821.636,77 24/04/2012 16.807.099,67 24/09/2013 2.740.456,87 

09/03/2011 131.362,56 25/04/2012 7.149.414,53 03/10/2013 482.006,69 

21/03/2011 3.274.393,13 30/04/2012 323.971,86 11/10/2013 8.166,50 

25/03/2011 1.080.390,51 02/05/2012 179.159,67 11/10/2013 113.791,24 

28/03/2011 2.171.475,56 23/05/2012 93.472,30 14/10/2013 344,26 

30/03/2011 7.718.394,92 23/05/2012 149.899,61 14/10/2013 15.241.503,84 

31/03/2011 2.884.266,69 24/05/2012 607.897,99 17/10/2013 41.085,85 

01/04/2011 141.072,01 25/05/2012 6.033.984,39 18/10/2013 49.212,15 

04/04/2011 1.975.322,94 25/05/2012 1.095.977,25 25/10/2013 2.059.543,22 

11/04/2011 342.195,18 28/05/2012 488.982,39 25/10/2013 35.200.220,49 

25/04/2011 3.881.272,31 28/05/2012 15.489.327,90 28/10/2013 1.005,19 

25/04/2011 2.162.947,55 01/06/2012 885.030,05 07/11/2013 316.477,90 

29/04/2011 6.016.061,50 11/06/2012 477.097,25 13/11/2013 1.494,67 

02/05/2011 5.969,53 13/06/2012 279.484,58 14/11/2013 216,71 

03/05/2011 624.208,49 15/06/2012 62.794,00 19/11/2013 2.314,75 

04/05/2011 29.981,60 18/06/2012 114.578,71 25/11/2013 2.343.771,32 

04/05/2011 1.622.242,97 25/06/2012 9.863.372,45 25/11/2013 35.045.963,32 

05/05/2011 99.938,68 25/06/2012 17.871.756,78 29/11/2013 23.973,13 

05/05/2011 2.336.246,49 27/06/2012 101.751,92 11/12/2013 331.126,22 

06/05/2011 633,06 28/06/2012 219.087,99 11/12/2013 45.058,88 

09/05/2011 355.728,10 29/06/2012 454.740,50 16/12/2013 10.165,51 

09/05/2011 3.037.859,78 05/07/2012 66.963,51 25/12/2013 19.386.999,09 

11/05/2011 20.961,59 06/07/2012 31.990,84 21/01/2014 301.377,65 

13/05/2011 129.190,01 12/07/2012 817.612,37 22/01/2014 19.217,27 

16/05/2011 128.235,30 19/07/2012 1.911.886,13 24/01/2014 6.166.650,77 

18/05/2011 97.978,59 23/07/2012 860.924,12 24/01/2014 7.142.282,70 

25/05/2011 4.455.636,83 25/07/2012 4.585.745,94 27/01/2014 249.070,08 

25/05/2011 2.269.857,10 25/07/2012 16.890.873,92 30/01/2014 0,17 

26/05/2011 383.172,29 26/07/2012 241.906,53 30/01/2014 1.704,74 

30/05/2011 4.357.448,91 26/07/2012 1.095.532,71 06/02/2014 860,41 

02/06/2011 599.801,02 27/07/2012 33.934,97 11/02/2014 74.862,10 

06/06/2011 608.387,84 30/07/2012 295.567,63 18/02/2014 18.222,26 

07/06/2011 7.490,30 08/08/2012 2.111.614,67 24/02/2014 611.609,89 

09/06/2011 415,96 09/08/2012 272.922,45 24/02/2014 12.720.737,55 

10/06/2011 5.751,76 20/08/2012 27.149,18 05/03/2014 71.015,28 
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Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 
Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 

13/06/2011 1.368.413,33 21/08/2012 235.350,92 17/03/2014 900,79 

17/06/2011 3.906.316,55 22/08/2012 7.976,18 17/03/2014 17.031,02 

20/06/2011 37.494,96 24/08/2012 3.765.759,58 24/03/2014 275.669,00 

24/06/2011 2.621.497,53 24/08/2012 17.228.874,63 27/03/2014 574.732,22 

24/06/2011 9.145.339,22 27/08/2012 33.238,54 27/03/2014 5.373.198,37 

27/06/2011 805.785,18 30/08/2012 693.732,73 28/03/2014 1.399.881,81 

28/06/2011 507.262,92 10/09/2012 13.965,43 24/04/2014 567.357,46 

29/06/2011 6.260,01 17/09/2012 1.668,31 24/04/2014 9.777.284,03 

30/06/2011 716.627,04 17/09/2012 13.102,04 28/04/2014 650,62 

06/07/2011 4.456.209,22 20/09/2012 15.755,43 30/04/2014 358.159,97 

14/07/2011 917.364,42 24/09/2012 1.556.507,22 08/05/2014 56.046,69 

22/07/2011 11.502,85 24/09/2012 8.354.820,32 26/05/2014 1.850.159,70 

25/07/2011 10.082.292,22 25/09/2012 7.305,72 26/05/2014 6.643.426,28 

26/07/2011 1.925.077,69 01/10/2012 31.974,12 24/06/2014 128.872,23 

01/08/2011 2.297.055,96 01/10/2012 603.786,06 24/06/2014 6.637.424,67 

05/08/2011 6.114,73 02/10/2012 176,76 26/06/2014 1.403.530,58 

08/08/2011 1.605.038,71 03/10/2012 225.538,96 27/06/2014 107.891,47 

12/08/2011 900.392,91 05/10/2012 100.317,96 30/06/2014 332.418,95 

15/08/2011 3.980.660,49 16/10/2012 228,16 02/07/2014 7.886.147,28 

15/08/2011 141.296,91 17/10/2012 2.877,53 03/07/2014 156.354,33 

23/08/2011 1.986,48 18/10/2012 69.122,94 15/07/2014 108.374,78 

23/08/2011 308,07 19/10/2012 17.402,97 23/07/2014 513.576,65 

24/08/2011 4.241.785,60 22/10/2012 65.939,76 25/07/2014 157.875,02 

24/08/2011 7.912.739,92 25/10/2012 3.690.720,01 25/07/2014 10.670.657,15 

25/08/2011 1.085.041,44 25/10/2012 11.412.939,81 25/08/2014 496.755,33 

25/08/2011 325.587,02 26/10/2012 5.472,19 25/08/2014 8.959.512,08 

26/08/2011 10.061.235,43 26/10/2012 1.860.755,51 01/09/2014 441,82 

29/08/2011 1.488.549,11 29/10/2012 514.981,14 03/09/2014 19.708,17 

30/08/2011 731,98 01/11/2012 437,5 15/09/2014 142.162,26 

31/08/2011 785.317,67 05/11/2012 40.389,38 24/09/2014 287.838,89 

01/09/2011 31.053,21 07/11/2012 85.337,21 24/09/2014 5.218.798,05 

05/09/2011 897.902,07 14/11/2012 80.433,01 25/09/2014 2.777,13 

06/09/2011 40.240,19 16/11/2012 14.179,76 22/10/2014 19.940,25 

08/09/2011 15.638,82 19/11/2012 430.866,33 24/10/2014 9.456,67 

15/09/2011 9.565,59 22/11/2012 10.043,37 27/10/2014 489.706,21 

16/09/2011 28.696,76 26/11/2012 3.297.240,53 27/10/2014 8.527.103,38 

19/09/2011 4.488,87 26/11/2012 20.393.995,72 24/11/2014 275.055,97 

26/09/2011 7.101.020,08 29/11/2012 48.413,92 24/11/2014 6.635.887,54 
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Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 
Data da 

Ocorrência 
Débito (R$) 

Data da 
Ocorrência 

Débito (R$) 

26/09/2011 3.956.059,26 30/11/2012 203.303,64 25/11/2014 97.479,77 

28/09/2011 8.272.524,23 05/12/2012 263.131,61 10/12/2014 4.394,56 

29/09/2011 22.991,46 06/12/2012 100.091,59 24/12/2014 88.772,85 

29/09/2011 2.952.036,81 14/12/2012 42.945,77 26/12/2014 330.159,59 

30/09/2011 100.226,29 21/12/2012 26.080,22 29/12/2014 3.835.755,33 

03/10/2011 31.189,66 26/12/2012 18.500.692,18 05/01/2015 753.035,70 

03/10/2011 20.059,33 26/12/2012 22.798.842,68 26/01/2015 834.959,56 

14/10/2011 5.936,11 02/01/2013 6.985.769,37 26/01/2015 3.795.041,07 

20/10/2011 8.314,19 07/01/2013 4.165,02 27/01/2015 15.859,99 

24/10/2011 108.849,62 14/01/2013 1.065.136,66 18/02/2015 813,45 

25/10/2011 938.592,18 14/01/2013 30.093,14 18/02/2015 1.613.574,45 

25/10/2011 8.027.359,44 15/01/2013 43.344,52 24/02/2015 8.800,41 

26/10/2011 7.285.466,83 18/01/2013 2.208.634,34 25/02/2015 15.264,41 

27/10/2011 370.461,11 18/01/2013 15.052.432,51 24/03/2015 384.710,47 

28/10/2011 2.259.409,16 21/01/2013 548.708,27 24/03/2015 1.243.334,99 

31/10/2011 223.564,75 24/01/2013 3.911.899,12 08/04/2015 931,46 

01/11/2011 2.430.169,89 25/01/2013 122.053,20 06/05/2015 148,11 

03/11/2011 128.945,73 25/01/2013 18.673,96 13/07/2015 71.299,74 

03/11/2011 3.164.109,28 28/01/2013 299.543,73 26/02/2016 34.163,17 

 

9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b” da Lei 8.443/1992 c/c 
os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da Sra. Venina 
Velosa da Fonseca (550.496.306-06) por, na condição de Gerente Executiva de Abastecimento, ter 

proposto o refazimento da Licitação-convite mantendo os convites para as mesmas empresas 
convidadas no certame anterior, conforme Documentos Internos do Sistema Petrobras - DIP 

Engenharia 000151/2009 e 000154/2009, facilitando a prática de conluio entre os licitantes, o que 
resultou na formalização dos Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA-Rnest) e 0800.0055148.09.2 
(UHDT-Rnest) com sobrepreço e consequente superfaturamento, em descumprimento ao item 5.6.2 do 

Decreto 2.745/1998; 

9.3. aplicar à Sra. Venina Velosa da Fonseca (550.496.306-06) a multa prevista no art. 58, 

incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 
“a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada 

monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o 
vencimento, na forma da legislação em vigor; 

9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 
8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, 

sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em 
vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento:  
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Responsável Valor da Multa 

José Sérgio Gabrielli de Azevedo R$ 10.000.000,00 

Renato de Souza Duque R$ 10.000.000,00 

José Adelmário Pinheiro Filho R$ 10.000.000,00 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros R$ 10.000.000,00 

Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial R$ 1.000.000.000,00 

 

9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros; 

9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. José Sérgio Gabrielli de 

Azevedo, José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um período de 8 

(oito) anos; 

9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança 
judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 

9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992;  

9.9. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em 
débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 

9.10. na execução da medida acima, solicitar à Advocacia-Geral da União que formule 
pedido perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de 

São Paulo com vistas a salvaguardar as medidas de constrição patrimonial contra a Construtora OAS 
S.A.; 

9.11. dar ciência à Advocacia-Geral da União das condicionantes impostas ao 

compartilhamento de provas ao TCU em despacho exarado no dia 2/10/2018 pelo d. Juízo da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, no âmbito da Petição nº 5054741-77.2015.4.04.7000/PR, em particular das 

seguintes premissas a serem aplicadas na execução da medida de arresto de bens: 

9.11.1. caso haja responsáveis solidários pelos danos, deve-se dar preferência à cobrança 
da indenização dos não-colaboradores; 

9.11.2. os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a 
título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização dos valores das indenizações, 

se maiores, apuradas contra os responsáveis colaboradores; 

9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao juízo da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, ao juízo da 13ª Vara da Seção 

Judiciária do Distrito Federal e à Petróleo Brasileiro S.A.; 

9.13. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, 

aos conselhos profissionais regional e nacional de engenharia para que possam avaliar a adoção de 
medidas que entenderem pertinentes; 

9.14. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, 

determinar a instauração de processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração de 
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cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à quantificação dos débitos da parcela de dano 

oriunda do pagamento indevido de lucro ilegítimo ao Consórcio Rnest-Conest; 

9.15. determinar à SeinfraOperações que submeta ao Relator, no âmbito da tomada de 
contas especial a ser autuada, eventual proposta de citação dos responsáveis, ficando desde já 

autorizada a promover as diligências e inspeções que entender necessárias. 

10. Ata n° 46/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 21/11/2018 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2677-46/18-P. 
13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin 
Zymler (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, José Múcio Monteiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e 

Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros que alegaram impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz e Vital do Rêgo. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
 

 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

MINISTRO BRUNO DANTAS 
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	SeinfraOperações, 28 de setembro de 2018. Encaminhe-se ao Gabinete do Exmo. Ministro Benjamin Zymler.”

	“(...) 356. Conforme apontado nos itens 224-226, retro, o contrato da RNEST para implantação das UHDT e UGH teve o preço de R$ 3.190.646.501,15, com aditivo em 12/01/2012 de R$ 38.562.031,42, totalizando R$ 3.229.208.532,57. A propina seria, portanto...
	357. Conforme apontado nos itens 236-238, retro, o contrato da RNEST para implantação das UDAs teve o preço de R$ 1.485.103.583,21, com aditivo em 28/12/2011 de R$ 8.032.340,38, totalizando R$ 1.493.135.923,59. A propina seria, portanto de cerca de R...
	(...)
	359. O total de propina pago para as três obras pela OAS à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, foi, portanto, de R$ 29.223.961,00.
	360. Desse valor, foi possível rastrear documentalmente repasses por empresas do Grupo OAS de R$ 7.013.527,25 para conta da Empreiteira Rigidez, com produção de contratos e notas fiscais falsas, de R$ 34.293.247,00 para a conta da MO Consultoria, com ...
	361. O fato do montante lavado ser superior ao calculado para a propina indica ou que esta, de fato, foi maior do que o cogitado na inicial pelo MPF ou que tem por fonte também outros valores, tendo havido mistura. De todo modo, em vista da necessidad...
	362. Diante de todo esse conjunto probatório, em relação ao qual esperava-se explicações dos acusados executivos da OAS e de seus defensores, nada foi esclarecido.” (Grifou-se).

