
 

 

                  Dinheiro público é da sua conta                                   www.portaldatransparencia.gov.br                               
1 

 

Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União 

 

 
RELATÓRIO Nº 201601878 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Unidade examinada: Petróleo 
Brasileiro S/A - Petrobras 
 
Objeto: Auditoria regular de 
avaliação da gestão (contas) 
pertinente ao exercício 2015. 
 
Local: Rio de Janeiro - RJ 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 
 

O trabalho foi realizado com o objetivo de 
análise dos seguintes tópicos, no âmbito da 
Petrobras Holding: terceirização de 
trabalhadores, transferências voluntárias de 
recursos mediante convênios, implementação 
do sistema Metricom na área de Comunicação 
e Marcas, conformidade das peças pertinentes 
à prestação de contas anual, e atendimento às 
recomendações e determinações emanadas 
dos órgãos de controle externo e interno. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 
 
Mediante os exames realizados, identificou-
se a ocorrência das seguintes fragilidades 
principais no que tange aos tópicos 
analisados:  cláusulas integrantes de 
contratos de terceirização de trabalhadores 
com conteúdo deficiente, e falhas na 
fiscalização desses contratos selecionados 
para verificação; diversos aspectos falhos nas 
prestações de contas dos convênios 
analisados, obras não concluídas e não 
iniciadas no âmbito desses mesmos 
convênios; e procedimentos e rotinas 
passíveis de melhorias na área de patrocínios.      
 
Dentre as diversas recomendações emitidas, 
destacam-se aquelas pertinentes ao 
saneamento das impropriedades identificadas 
quanto às prestações de contas dos convênios 
examinados, incluindo providências para 
obtenção de ressarcimentos da ordem de 
R$36 milhões, bem como à implementação 
de medidas destinadas à conclusão das obras 
de esgotamento sanitário no Município de 
Itaboraí – RJ, objeto de um desses convênios. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 Unidade Auditada: Petróleo Brasileiro S/A 

Exercício: 2015 

Município: Rio de Janeiro - RJ 

Relatório nº: 201601878 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201601878, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII, da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual pertinente à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/06/2016 a 05/09/2016, por meio 

de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 

exame, e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

 

Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em 

decorrência da disponibilização intempestiva de documentos e de informações solicitadas 

formalmente pela equipe de auditoria da CGU, bem como em decorrência dos reiterados 

pedidos de prorrogação dos prazos de atendimento das Solicitações de Auditoria. 

 

A fim de subsidiar o julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de 

Contas da União – TCU, o Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: 

Resultados dos Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; 

e Achados de Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. 

 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório não estão 

diretamente relacionados a Programas/Ações Orçamentários específicos. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 

Inicialmente, cabe destacar que os resultados da Ordem de Serviço nº 201601878, 

pertinente à Auditoria Anual de Contas da Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao exercício 

2015, não trazem agregação ou consolidação de outras análises, pertinentes a outras 

Unidades da Companhia. 

 

Ainda, conforme disposto em Ata de Reunião realizada em 08/12/2015 entre a Secretaria 

de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro do Tribunal de Contas 

da União – SecexEstataisRJ e a Controladoria Regional da União no Estado do Rio de 

Janeiro – CGU/RJ, tendo por objetivo a definição do escopo da auditoria anual de contas, 

considerando que a SecexEstataisRJ já possui trabalhos em andamento nas áreas de 

gestão de contratos, projetos de investimento e atuação da alta gestão da Petrobras, ficou 

acordado que tais áreas não fariam parte do escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos 

pela CGU/RJ neste exercício, para evitar a superposição de esforços. Porém, em 

contrapartida, a SecexEstataisRJ solicitou a realização de trabalho mais profundo acerca 

da terceirização no âmbito da Petrobras Holding.  

 

Adicionalmente ao tema da terceirização, coube à CGU/RJ abordar os seguintes tópicos 

definidos na Ata de Reunião:     

 

1- Análise da conformidade das peças pertinentes à prestação de contas da Petrobras 

relativa ao exercício 2015; 

 

2- Análise de prestações de contas de convênios efetuadas pela Petrobras e Subsidiárias; 

 

3- Verificação quanto ao atendimento à recomendação pendente acerca da implementação 

do sistema Metricom e sua aderência ao Acórdão 2.914/2015 TCU-Plenário; 

 

4- Verificação quanto ao atendimento aos acórdãos e decisões emanados do TCU no 

exercício sob exame, restritos àqueles em que houvesse determinação expressa para o 

Controle Interno se manifestar nas Contas do exercício 2015; e 

 

5- Verificação quanto à adequada e oportuna implementação das recomendações 

expedidas pela CGU em ações de controle realizadas junto à empresa. 
 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise pormenorizada de todas as 

peças que compuseram a prestação de contas da Petrobras pertinente ao exercício de 

2015, encaminhadas por meio eletrônico para o sistema e-Contas do Tribunal de Contas 

da União – TCU, abrangendo:  

 

- Relatório de Gestão; 

- Rol de Responsáveis; 

- Parecer da Unidade de Auditoria Interna; 

- Parecer do Conselho Fiscal; 

- Extrato de Ata do Conselho de Administração; 

- Relatório da Área de Correição; 
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- Relatório dos Auditores Independentes; 

- Declaração de Integridade e Completude do Atendimento da Lei nº 8.730/1993 quanto 

à Entrega das Declarações de Bens e Rendas; e 

- Declaração de Integridade e Completude dos Registros de Informações no Sisac. 

 

Essas peças foram analisadas à luz do que dispuseram as Decisões Normativas do 

Tribunal 146 e 147/2015, a Portaria TCU 321/2015, bem como as orientações contidas 

naquele sistema com referência aos tópicos a serem abordados pela Companhia em seus 

relatórios/pareceres/declarações. 

  

Mediante a análise realizada, constatamos que a Petrobras encaminhou todas as peças 

previstas, à exceção da manifestação do Conselho de Administração acerca do Relatório 

Anual da Administração, em desacordo com o inciso V do art. 142 da Lei nº 6.404/76, de 

15/12/1976, porém identificamos a ocorrência de diversas pendências relativas aos seus 

conteúdos, cuja regularização foi demandada por intermédio da Nota de Auditoria nº 

201601878/03, onde foram emitidas 13 recomendações, todas elas atendidas.  
##/Fato## 

 

 

2.2 Análise sobre o Ambiente Governamental - Transferências 

A avaliação da gestão das transferências voluntárias de recursos visou atender ao 

preconizado no subitem “b” do item nº 5 da Ata de Reunião realizada em 08/12/2015 

entre a Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro – 

SecexEstatais RJ do Tribunal de Contas da União - TCU e a CGU/RJ, tendo por objetivo 

a definição do escopo da auditoria de contas pertinente ao exercício 2015, a ser realizada 

na Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.  

 

Dessa forma, as partes acordaram, com referência à avaliação em tela, em restringi-la a 

análises de prestações de contas efetuadas pela Petrobras e Subsidiárias, a serem definidas 

pela CGU. Assim, considerando que ao longo dos dois últimos exercícios a CGU-

Regional/RJ já havia procedido à análise de convênios pertinentes às áreas de Recursos 

Humanos (Relatório de Auditoria nº 201405593) e de Exploração e Produção (Relatório 

de Auditoria nº 201503760), bem como de Termos de Cooperação do Centro de Pesquisas 

e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – Cenpes (Relatórios de 

Auditoria nºs 201405593 e 201500083), houve por bem selecionar para exame, com 

relação ao exercício 2015, convênios da área de abastecimento, dada a sua relevância 

operacional dentro da empresa, conjuntamente com E&P. 

 

O quadro em sequência elenca os quatro convênios selecionados, dentre os vigentes em 

2015 da então Diretoria de Abastecimento, com seus principais parâmetros, ressaltando-

se que foi obedecido o critério de materialidade: 

 

Quadro - Convênios selecionados para análise de suas prestações de contas, vigentes 

em 2015. 

Número 

Convênio 

SAP 

Partícipes 

Beneficiários 

 

Objeto Início Término Valor (R$) 

4600360075 

SEA-RJ, 

INEA e 

Fundação 

Bio-Rio 

Implantação da 

Barragem Guapiaçu 

no Município de 

Cachoeiras de 

Macacu, já 

encerrado. 

30/03/2012 23/01/2016 250.000.000,00 
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4600360078 

SEA-RJ, 

INEA e 

Fundação 

Bio-Rio 

Implantação de 

sistema de 

esgotamento 

sanitário no 

Município de 

Itaboraí, já 

encerrado. 

30/03/2012 31/01/2015 99.446.000,00 

4600379100 

SEA-RJ e 

Fundação 

Bio-Rio 

Implantação do 

Unidade de 

Tratamento - UTR 

do Rio Irajá, 

próxima à sua 

desembocadura na 

Baía de Guanabara. 

23/08/2012 11/11/2016 40.021.223,23 

4600464871 
Município de 

Maricá 

Instalação de sistema 

de macrodrenagem, 

contemplando 

urbanização e 

pavimentação, ao 

longo da Avenida 

Jardel Filho, em 

Itaipuaçu, Município 

de Maricá. 

14/11/2014 05/07/2016 20.000.000,00 

Total 409.467.223,23 

  Fonte: Termos dos Convênios, encaminhados pela Companhia.  

Relativamente à representatividade da amostra, podemos afirmar que o montante de        

R$ 409.467.223,23 correspondente aos quatro convênios representou o equivalente a 28% 

da importância total de R$ 1.463.023.117,34, pertinente aos 38 convênios da então 

Diretoria de Abastecimento que vigoraram no transcorrer do exercício 2015.  

 

Mediante a análise das prestações de contas selecionadas, que, consequentemente, 

permitiu aferir a análise conduzida pela Petrobras, constatamos as falhas elencadas em 

sequência, cujo detalhamento encontra-se registrado nos Achados da Auditoria: 

 

a) ausência de prestações de contas detalhadas, por parte do partícipe beneficiário, com 

referência aos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas; 

 

b) utilização de recursos da conta específica de convênios, pelo partícipe beneficiário, 

para fins diversos dos estabelecidos nos respectivos termos; 

 

c) não reposição pelo partícipe beneficiário, nas contas específicas de convênios, dos 

valores correspondentes a rendimentos financeiros relativos a recursos utilizados para fins 

diversos dos previstos;    

 

d) inclusão de despesas administrativas pertinentes a custos de pessoal de partícipe 

beneficiário no Plano de Trabalho, em desacordo com item do próprio Termo de 

Convênio; e  

 

e) morosidade, por parte da Petrobras, na adoção de providências previstas em seus  

normativos e nos Termos de Convênios nos 4600379100, 4600360078 e 4600360075, 

pertinentes à ausência de prestações de contas das despesas administrativas. 

 

Cabe destacar também, no que tange às prestações de contas examinadas, que a Petrobras 

encaminhou dois documentos de cobrança (notas de débito) para o partícipe beneficiário, 
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englobando, dentre outras, despesas administrativas não comprovadas, adiantamentos 

contratuais, devolução de rendimentos financeiros não auferidos e reembolso de tarifas 

bancárias, totalizando, individualmente, R$ 10.154.568,45, pertinentes ao Convênio nº 

SAP 4600360078, e R$ 24.490.809,07, referentes ao Convênio nº SAP 4600360075. 

Considerando o não pagamento desses montantes apresentados, foi ajuizada ação de 

cobrança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela Petrobras, em 08/09/2016, de nº 

028607157.2016.8.19.0001, objetivando a sua recuperação.          

  

Tendo em vista as diversas falhas identificadas a partir do exame de prestações de contas 

dos convênios selecionados, optamos por proceder à realização da inspeção física de seus 

objetos mediante visitas aos locais de execução das obras.  

 

Também sob esse aspecto, identificamos algumas impropriedades, as quais elencamos a 

seguir: 

 

1- Demora excessiva para a entrada em operação da Unidade de Tratamento - UTR do 

Rio Irajá, na Cidade do Rio de Janeiro, estando a obra conclusa há, pelo menos, seis 

meses; 

 

2- Obras da Barragem Guapiaçu, no Município de Cachoeiras de Macacu, não iniciadas, 

após decorridos quase quatro anos da celebração do convênio, que afinal expirou por 

decurso de prazo, sendo que suas licenças ambientais ainda não foram emitidas; e 

 

3- Encerramento do Convênio nº SAP 4600360078, pertinente à implantação de sistema 

de esgotamento sanitário no Município de Itaboraí, por expiração de seu prazo, sem que, 

contudo, tenha sido prorrogado, apesar de diversas etapas da obra ainda não estarem 

concluídas, comprometendo todo o projeto, e de já ter sido efetuado o repasse de 95% 

dos recursos programados por parte da Petrobras, o que montou R$ 94.997.822,80, mais 

R$ 7.915.814,77 a título de reajustamentos, totalizando a importância de                                          

R$ 102.913.637,57. 

 

##/Fato##Cumpre registrar, como parte do Plano de Providências Permanente da Petrobras, a 

programação para o atendimento, até janeiro/2017, da recomendação da CGU-

Regional/RJ pertinente à compilação de todos os normativos da empresa que tratam da 

gestão de transferências voluntárias de recursos, e à normatização das lacunas existentes 

em suas diversas fases, englobando celebração, execução e prestação de contas, conforme 

recomendações já exaradas nos Relatórios/Nota de Auditoria nºs 242056, 201100982 e 

201308783.  
##/Fato## 

 

 

2.3 Patrocínios 

De acordo com o escopo definido juntamente com o TCU, restou atribuída a este Órgão 

de Controle Interno, dentre outras, a verificação do atendimento à recomendação 

pendente acerca da implementação do sistema Metricom, bem como a sua aderência ao 

Acórdão 2.914/2015 TCU-Plenário. 

 

Em relação à recomendação sobre o Metricom, registre-se que ela teve origem em 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída pelo Senado Federal em 2009. 

Conforme constatação registrada nos Achados da Auditoria deste relatório, as 

fragilidades do sistema apontadas em 2015 no Relatório de Auditoria CGU nº 201503783 
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não foram eliminadas, de modo que a recomendação da CPI (item 4.4.8 do relatório final 

da comissão) ainda não deve ser considerada como atendida. 

 

Entretanto, como novas recomendações sobre o tema foram geradas no âmbito de nossa 

constatação, o acompanhamento do encaminhamento proposto pela CPI em relação ao 

Metricom será descontinuado, e a CGU passará a acompanhar o assunto por meio de suas 

próprias recomendações. 

 

O relatório final da CPI de 2009 tratou também de sete outros pontos relativos à área de 

concessão de patrocínios da Petrobras. Tendo em vista o longo período decorrido desde 

a emissão das recomendações pelo Senado, também registramos nos Achados da 

Auditoria o acompanhamento realizado por esta CGU acerca dos outros 

encaminhamentos daquele relatório final. O exame permitiu concluir o seguinte: 

 

▪ a Petrobras não é transparente em relação à publicação da relação de seus contratos 

de patrocínio; 

▪ ainda não é possível atestar a centralização das atividades de comunicação na 

empresa; 

▪ não existe sistemática formalizada que oriente e delimite as solicitações de patrocínio 

extemporâneas1 e a escolha direta, feita pela Petrobras, de objetos a serem 

patrocinados; 

▪ não existe norma que imponha vedações nas atividades de concessão e de execução 

de patrocínios; 

▪ a decisão de patrocinar não leva em conta o retorno financeiro para a Companhia dos 

objetos patrocinados; 

▪ não existem critérios racionais de definição do orçamento global de patrocínios nem 

para os valores a serem aplicados individualmente aos projetos a serem patrocinados; 

e 

▪ o Metricom não é utilizado para todos os patrocínios concedidos pela Petrobras. 

 

Em relação ao Acórdão 2.914/2015 TCU-Plenário, das cinco determinações exaradas, 

identificamos o atendimento de três e o não atendimento a uma, não tendo sido possível, 

contudo, avaliar uma delas, em função da publicação do acórdão ter ocorrido no fim do 

exercício sob exame. 

 

Por fim, tendo em vista precedente desta CGU, orientamos que a UJ adotasse 

procedimentos que visem ao exame da prestação de contas de patrocínios da 

Comunicação.   
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Governança Corporativa - Cumprimento das Recomendações da 

CGU 

Avaliamos o atendimento, pela Petrobras, das recomendações expedidas por intermédio 

dos relatórios e notas de auditoria da CGU-Regional/RJ encaminhados à Companhia até 

31/12/2015, que ainda detinham o status de não atendidas, mediante diversas formas de 

atuação, tais como, conferências por telefone, reuniões presenciais, consultas ao sítio 

eletrônico da empresa e, principalmente, análise de documentação encaminhada em 

resposta a quesitos de Solicitações de Auditoria. 

 

                                                 
1 Propostas que surgem fora de período coberto por seleção pública. 
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Dentre as 43 recomendações identificadas nessa situação, incluídas aquelas pertinentes a 

relatórios de auditoria enviados ao longo do exercício 2015, 20 foram consideradas 

atendidas, quatro tiveram seu monitoramento finalizado, duas foram canceladas e duas 

suspensas temporariamente pela CGU-Regional/RJ, duas ainda se encontram sob análise 

do Órgão Central da CGU, e 13 foram consideradas como ainda não atendidas, 

perfazendo os percentuais apresentados no quadro em sequência: 

 

Quadro – Situação atual relativa às recomendações pendentes em 31/12/2015 

Situação  Quantidade de 

Recomendações 
% sobre total 

Atendidas 20 46,4 

Monitoramento finalizado pela 

CGU 
04 9,4 

Canceladas pela CGU 02 4,7 

Suspensas temporariamente pela 

CGU 
02 4,7 

Ainda sob análise da CGU 02 4,7 

Ainda não atendidas pela Petrobras 13 30,1 
  Fonte: Sistema MonitorWeb da CGU. 

  

Adicionalmente, cabe destacar que a rotina de monitorar o atendimento às recomendações 

exaradas pela CGU, na Petrobras, é de competência da Auditoria Interna, em cuja 

estrutura existia, há até bem pouco tempo, a Gerência de Articulação Externa, agora 

fundida com a outrora Gerência de Auditoria Contínua e Avaliação da mesma Auditoria 

Interna, no âmbito do processo de reestruturação do organograma da Companhia, 

passando a ser denominada Gerência de Plano da Auditoria e Articulação Externa.  

 

Mais recentemente, a Auditoria Interna da Petrobras passou a ter acesso online ao Sistema 

MonitorWeb da CGU, que permite o acompanhamento, em tempo real, da atualização do 

status das recomendações feita pela CGU.  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Governança Corporativa - Cumprimento das Determinações do 

TCU 

Conforme orientação do TCU acerca deste item, somente deveria ser acompanhado o 

atendimento a recomendações e determinações proferidas em seus acórdãos e decisões, 

com referência à Petrobras, no exercício sob exame, em que houvesse determinação 

expressa para que o Controle Interno se manifestasse no relatório da auditoria de contas. 

 

Nesse intuito, efetuamos pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal, www.tcu.gov.br, 

abrangendo todos os 185 acórdãos e decisões com menção à Petrobras no exercício 2015, 

em busca daqueles que contivessem tal determinação, porém nenhuma foi encontrada. 

 

Dessa forma, então, não se aplicou ao presente trabalho o acompanhamento preconizado 

por aquela Corte de Contas.  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Relativamente à gestão de recursos humanos e conforme preconizado no subitem “d” do 

item nº 5 da Ata de Reunião realizada em 08/12/2015 entre a SecexEstatais RJ do TCU e 
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a CGU-Regional/RJ, tendo por objetivo a definição do escopo da auditoria de contas 

pertinente ao exercício 2015, ficou estabelecida a abordagem acerca dos critérios para o 

desligamento de trabalhadores terceirizados bem como os seus reflexos para a 

Companhia.  

 

Em razão da amplitude e da relevância do tema, esta equipe de auditoria considerou 

conveniente ampliar a proposta inicial, estendendo-a ao histórico e razões da evolução e 

posterior contração dessa mão de obra ao longo dos últimos exercícios, bem como à 

análise de aspectos pertinentes aos dois maiores contratos de prestação de serviços 

suplementares de apoio, atualmente em vigor na Holding. 

 

Destacamos as informações em sequência a respeito do tópico, que, para efeito de 

contextualização, também são apresentadas nos Achados da Auditoria: 

 

  Quadro – Variação no Quantitativo de Empregados Próprios e Prestadores de Serviços  

ocorrida entre 2010 e 2015  

Exercício 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empregados 

Próprios 
  57.498   58.950   61.878   62.692   58.618   55.614 

Empregados das 

Prestadoras de 

Serviços 

271.049 294.840 322.720 320.152 263.766 132.791(*) 

Total 328.547 353.790 384.598 382.844 322.384 188.405 
Fonte: Apresentação realizada pelo RH da Petrobras para a equipe de auditoria, em 1º/08/2016, acerca de  

prestação de serviços por terceiros.      

(*) Somente os prestadores de serviço que executam os serviços internamente, nas instalações da 

Companhia. 

 

Quadro – Distribuição dos Trabalhadores Terceirizados por Atividades, entre 2011 e 2015  

Anos/ 

Atividades 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

para Apoio à 

Operação 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

para Apoio à 

Infraestrutura 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

Administrativos 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

de Obras 

Não 

Atribuído 

Total por 

Ano 

2011 81.013 44.872 19.850 158.288 11 

  

304.034     

(*) 

2012 89.292 49.890 21.636 161.316 996 322.720 

2013 84.310 51.055 22.667 161.944 176 320.152 

2014 83.920 55.005 26.053 98.744 44 263.766 

2015 49.340 39.320 14.740 29.391 - 132.791 
Fonte: Resposta da Petrobras ao item nº 109 da Solicitação de Auditoria nº 201601878/016. 

(*) O quantitativo total informado pela Companhia pertinente a trabalhadores terceirizados de 2011, para este 

quadro, encontra-se ligeiramente superior ao quantitativo informado para o quadro precedente. 

 

Acerca do que ficou definido para abordagem na presente auditoria de contas, mais 

especificamente quanto aos critérios para o desligamento de terceirizados, e considerando 

informações prestadas ao longo dos trabalhos de campo, as decisões da Companhia para 

redução do quantitativo de prestadores de serviços constituem um reflexo da própria 

necessidade dos serviços, sendo uma consequência direta do encerramento de contratos 

celebrados. A recente e progressiva redução no volume de investimentos da Petrobras 

possui papel preponderante nesse processo, sendo que o Plano de Negócios e Gestão – 

PNG para o período 2015-2019 trouxe uma redução desse volume da ordem de 42%, em 

relação ao PNG 2011-2015.  
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Não identificamos critérios específicos para o aludido desligamento, uma vez que, a partir 

de demandas formuladas, posicionou-se a Companhia no sentido de que a determinação 

de tais critérios foge às suas responsabilidades, já que contrata apenas as empresas, e que 

cabe a essas contratar e dispensar seus empregados. 

 

Entendemos que o forte decréscimo do quantitativo de prestadores de serviços 

(terceirizados) ocorrido nos dois últimos exercícios constitui  uma consequência natural 

da redução do nível de atividades da Petrobras, para a qual não se preveem reflexos 

indesejados, até em função da sua nova política de centralização das funções corporativas, 

para a qual se espera uma simplificação de sua estrutura de gestão, o que sinaliza uma 

menor necessidade de quantitativo de força de trabalho, incluindo prestadores de serviços. 

 

Já relativamente aos dois contratos vigentes selecionados para análise, de nºs 4600323974 

e 4600437263, relativos, respectivamente, à prestação de serviços suplementares de apoio 

administrativo e de serviços suplementares de apoio à gestão empresarial e projetos em 

geral, que se desenvolvem em dependências internas da Petrobras, cujos valores montam 

as importâncias de, também respectivamente, R$ 972.107.542,80 e R$ 1.347.187.759, 44, 

contando com 1.736 prestadores de serviço o primeiro e 2.186 o segundo,  identificamos, 

como falha preponderante, a inexistência de cláusula que contemple a obrigação de a 

contratada efetivamente apresentar a comprovação da quitação de todas as suas 

obrigações trabalhistas ao longo do contrato, anteriormente à emissão do respectivo 

Termo de Recebimento Definitivo – TRD pela Petrobras, aliada a alguns controles frágeis 

de gestão por parte da fiscalização, representados, por exemplo, por Relatórios de 

Ocorrência e Relatórios de Medição não condizentes com o previsto nas cláusulas 

contratuais.  
##/Fato## 

 

 

2.7 Ocorrência com dano ou prejuízo 

 

 

Achados da Auditoria - nº 201601878 

- Falhas concernentes à utilização de recursos dos convênios analisados e à prestação de 

contas das despesas administrativas, por parte do partícipe beneficiário, e consequente 

demora da Petrobras em implementar as providências cabíveis. 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente Certificado de Auditoria. 
 

 

Rio de Janeiro/RJ. 
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Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201601878 

 

1 PETROBRÁS - ABASTECIMENTO  

1.1 Petroquímica  

1.1.1 CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS            

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Convênios selecionados para análise de suas prestações de contas. 

 

Fato 
 

Foram selecionados quatro convênios da então Diretoria de Abastecimento da Petrobras, 

elencados em sequência e com valor total equivalente a R$ 409.467.223,23, para análise 

de suas prestações de contas apresentadas, dentre os vigentes no exercício 2015 daquela 

área, que montavam a importância total de R$ 1.463.023.117,34, conforme planilha 

encaminhada pela Companhia. Tal fato representa que a amostra selecionada 

correspondeu a 28% do percentual global.  

 

Quadro - Convênios selecionados para análise de suas prestações de contas, vigentes 

em 2015. 

Número 

Convênio 

SAP 

Partícipe Beneficiário Início Término Valor (R$) 

4600379100 
SEA-RJ e Fundação 

Bio-Rio 
23/08/2012 11/11/2016   40.021.223,23 

4600360078 
SEA-RJ, INEA e 

Fundação Bio-Rio 
30/03/2012 31/01/2015   99.446.000,00 

4600360075 
SEA-RJ, INEA e 

Fundação Bio-Rio 
30/03/2012 23/01/2016 250.000.000,00 
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4600464871 Município de Maricá 14/11/2014 05/07/2016   20.000.000,00 

Valor Total 409.467.223,23 

Fonte: Termos dos Convênios, encaminhados pela Companhia.  

Destacamos, a seguir, aspectos relevantes de cada um deles, identificados a partir dos 

exames realizados: 

 

a) Convênio 4600379100: 

 

O Convênio 4600379100 foi celebrado em 23/08/2012, entre a Petrobras, o Estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA-RJ, e a Fundação Bio-

Rio, entidade de direito privado, tendo como objeto a implantação do Projeto de 

Tratamento das Águas do Rio Irajá, com a construção de Unidade de Tratamento próxima 

à sua desembocadura na Baía de Guanabara. Os recursos foram repassados pela Petrobras 

à Fundação para execução das obras sob a supervisão, fiscalização e coordenação da 

SEA-RJ. O acordo foi assinado com prazo de vigência de 870 dias e valor de R$ 

40.021.223,23. Posteriormente, foram firmados cinco aditamentos promovendo 

modificações, principalmente no plano de trabalho e na vigência, ampliada para 1.542 

dias. Assim, o referido pacto encontra-se produzindo efeitos no período de 23/08/2012 a 

11/11/2016. Para a implementação do projeto, a Fundação contratou, por inexigibilidade, 

a empresa DT Engenharia, que possui a patente do processo físico-químico de tratamento 

de efluentes adotado, e que foi a principal responsável pela construção da Estação de 

Tratamento.  

Selecionamos as prestações de contas pertinentes a quatro parcelas, dentre as sete 

encaminhadas pela Petrobras, com a finalidade de examinar a existência de documentação 

comprobatória das despesas realizadas, bem como de efetuar o seu respectivo 

cotejamento com os extratos bancários. Cumpre mencionar que as prestações de contas 

foram acompanhadas pela empresa Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e 

Certificadora Ltda, contratada pela Petrobras para promover sua respectiva análise, com 

a correspondente emissão de relatórios referentes a cada comprovação da aplicação dos 

aportes transferidos. Apresentamos, a seguir, a amostra objeto de nossos exames: 

 

Quadro - Prestações de contas examinadas do Convênio 4600379100  

Prestação de contas 
Período examinado relativo à 

prestação de contas 
Valor (R$) 

1a Parcela 01/10/2012 a 30/11/2012   6.372.314,11 

2a Parcela 01/11/2012 a 28/02/2013 10.778.481,75 

4a Parcela 22/06/2013 a 01/11/2013    2.977.829,86 

6a Parcela 08/07/2014 a 11/03/2015    1.542.334,00 

Total  21.670.959,72 

Fonte: Documentação pertinente às prestações de contas do Convênio n° 4600379100, 

encaminhada pela Petrobras. 

 

Observa-se que o montante relativo à amostra selecionada equivale a 54% do valor 

pactuado do convênio.  

 

Mediante a análise documental realizada, verificamos que os desembolsos constantes nas 

relações de pagamentos de cada prestação de contas selecionada foram identificados nos 
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extratos bancários bem como suportados por meio de documentos comprobatórios, como 

notas fiscais ou recibos. 

 

b) Convênio 4600360078: 

O Convênio 4600360078 foi celebrado, em 30/03/2012, entre a Petrobras, o Estado do 

Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA-RJ e do 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA, e a Fundação Bio-Rio. Teve como objeto 

promover a implantação de sistema de esgotamento sanitário do município de Itaboraí, 

para atendimento de condicionantes do licenciamento ambiental do COMPERJ.  O acordo 

foi assinado com vigência de 1.127 dias e valor de R$ 99.446.000,00 para a sua 

realização. Posteriormente foram firmados três aditamentos, quando houve a redução da 

vigência do convênio para 1.037 dias devido a modificações em seu plano de trabalho, 

tendo sido o mesmo encerrado em janeiro de 2015. 

Outra modificação ocorrida foi a alteração de 5% para 5,7% dos montantes repassados 

para destinação à rubrica “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, 

Relatórios Parciais e Final”, relacionada a despesas administrativas efetuadas pela 

Fundação Bio-Rio, parcialmente em função da transferência de atividades que no Plano 

de Trabalho original encontravam-se previstas para sua fase 1 – Planejamento, e que no 

Aditivo nº 1 foram transferidas para a fase 5 – Despesas Administrativas.    

Sendo assim, selecionamos as prestações de contas pertinentes a quatro parcelas das oito 

apresentadas, com a finalidade de examinar a existência de documentação comprobatória 

das despesas realizadas, bem como de efetuar o seu respectivo cotejamento com os 

extratos bancários. Apresentamos, em sequência, a amostra selecionada: 

Quadro - Prestações de contas examinadas do Convênio 4600360078 

Prestação de 

contas 

Período examinado relativo à 

prestação de contas 
Valor (R$) 

2a Parcela 01/02/2013 a 03/07/2013 15.141.274,06 

4a Parcela 01/10/2013 a 10/02/2014 14.100.927,70 

6a Parcela 01/05/2014 a 31/07/2014 17.343.895,22 

8a Parcela 16/10/2014 a 25/02/2015 7.064.427,68 

Total 53.650.524,66 

Fonte: Documentação pertinente às prestações de contas do Convênio n° 4600360078, 

encaminhada pela Petrobras. 

Dessa forma, o montante relativo à amostra selecionada equivale a 54% do valor pactuado 

do convênio. Mediante análise documental dos processos digitalizados, verificamos que 

os desembolsos constantes nas relações de pagamentos de cada prestação de contas 

examinada, foram identificados nos comprovantes bancários bem como suportados por 

meio de documentos comprobatórios, como notas fiscais ou recibos. 

c) Convênio 4600360075: 

Em 30/03/2012, o Convênio 4600360075 foi celebrado entre a Petrobras, o Estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA-RJ, e a Fundação Bio-

Rio, tendo como objeto a implantação da Barragem Guapiaçu no Município de 

Cachoeiras de Macacu, com vistas à regularização da vazão do Rio Guapiaçu e ao 

incremento da vazão do Rio Macacu em mais 5 m3/s em período seco, em atendimento à 

condicionante 19 da LP FE 013990 e à condicionante 32, averbada na Licença de 

Instalação n° IN 001540 do licenciamento ambiental do COMPERJ. 
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O acordo foi assinado com vigência de 1.127 dias e estabelecido o valor limite de R$ 

250.000.000,00 em recursos a serem repassados pela Petrobras à Fundação, para 

execução do convênio, sob a supervisão e coordenação da SEA-RJ. Posteriormente, 

foram firmados dois aditamentos promovendo modificações, principalmente no 

cronograma de aportes financeiros a serem realizados pela Petrobras e na vigência, 

ampliando-a para 1.395 dias. Assim, o referido pacto produziu efeitos no período de 

30/03/2012 a 23/01/2016. Para a implementação do projeto, a Fundação contratou, por 

meio de realização de Convites, as seguintes empresas: 

- Cohidro Consultoria, Estudos e Projetos Ltda., para elaboração de serviços de adequação 

do projeto básico, memorial descritivo do projeto revisado, licenciamento ambiental e 

estudos de impacto ambiental, elaboração de projeto executivo, base cartográfica e 

levantamento fundiário e cadastral da barragem Guapiaçu, no Município de Cachoeira de 

Macacu;  

- Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda., para serviços de engenharia pertinentes ao 

estudo de ambiental e relatório de impacto ambiental da barragem no rio Guapiaçu, no 

Município de Cachoeira de Macacu; e 

- Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, para obras e serviços de engenharia 

pertinentes a implantação do reforço hídrico implantação da barragem Guapiaçu. 

Examinamos as prestações de contas pertinentes às cinco parcelas repassadas pela 

Petrobras até o período de realização desta auditoria, com a finalidade de verificar a 

existência de documentação comprobatória das despesas realizadas, bem como de efetuar 

o respectivo cotejamento com o extrato bancário, conforme segue: 

Quadro - Prestações de Contas Examinadas 

Prestação de 

contas 
Período abrangido Valor (R$) 

1a Parcela 30/03/2012 a 24/04/2012 960.000,00 

2a Parcela 19/12/2012 a 19/12/2012 920.000,00 

3a Parcela 05/06/2013 a 05/06/2013 16.094.000,00 

4a Parcela 04/07/2013 a 26/08/2013 3.666.000,00 

5a Parcela 31/03/2014 a 31/03/2014 5.877.638,60 

Total  27.517.638,69 

Fonte: Documentação relativa às cinco prestações de contas do Convênio n° 4600360075, 

encaminhada pela Petrobras. 

 

Observamos que o montante relativo dos recursos transferidos equivaleu a 11,01% do 

valor pactuado do convênio, e, mediante a análise documental realizada, identificamos 

que os desembolsos constantes nas relações de pagamentos de cada prestação de contas 

foram identificados nos extratos bancários, bem como suportados por meio de 

documentos comprobatórios tais como notas fiscais ou recibos. 

 

d) Convênio 4600464871: 

 

Em 14/11/2014, foi celebrado o Convênio 4600464871 entre a Petrobras e o Município 

de Maricá, tendo como objeto a instalação de sistema de macrodrenagem, contemplando 

urbanização e pavimentação, ao longo da Avenida Jardel Filho, Bairro Jardim Atlântico, 

em Itaipuaçu, no Município de Maricá, parte das vias impactadas pelas obras do 

Emissário do COMPERJ. 
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O acordo foi assinado com vigência de 600 dias e estabelecido o valor limite de R$ 

20.000.000,00 a ser repassado pela Petrobras ao Município de Maricá, para execução das 

obras. Posteriormente, foi firmado um aditamento promovendo alterações no Plano de 

Trabalho, mas mantendo o valor e a vigência originais. Assim, o referido pacto produziu 

efeitos no período de 14/11/2014 a 05/07/2016. 

Para a implementação do projeto, o Município de Maricá contratou, por meio de 

realização de Concorrência Pública, a empresa Ônix Serviços Ltda. 

Examinamos a prestação de contas de uma parcela das duas encaminhadas pela Petrobras, 

com a finalidade de verificar a existência de documentação comprobatória das despesas 

realizadas, bem como de efetuar o respectivo cotejamento com o extrato bancário. 

 

Quadro - Prestação de Contas Examinada 

Prestação de 

contas 
Período abrangido Valor (R$) 

1a Parcela 06/01/2015 a 06/01/2015 7.000.000,00 

Fonte: Documentação relativa à primeira prestação de contas do Convênio n° 

4600464871, encaminhada pela Petrobras. 

 

O montante relativo à amostra selecionada equivaleu a 35% do valor pactuado do 

convênio, e, mediante a análise documental realizada, identificamos que os desembolsos 

constantes nas relações de pagamentos da prestação de contas constam nos extratos 

bancários, suportados por meio de documentos comprobatórios, tais como notas fiscais 

ou recibos. 

 

Ressaltamos, contudo, que foram identificadas impropriedades na execução e gestão dos 

outros três convênios examinados, quais sejam, 4600379100, 4600360078 e 4600360075, 

que estão sendo tratadas no item subsequente deste relatório.  

 
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas concernentes à utilização de recursos dos convênios analisados e à prestação 

de contas das despesas administrativas, por parte do partícipe beneficiário, e 

consequente demora da Petrobras em implementar as providências cabíveis.  

 

Fato 
 

Abordaremos as falhas identificadas por ocasião da análise das prestações de contas dos 

convênios selecionados, elencando-as para cada um deles, em separado. Vale destacar 

que a análise empreendida pela equipe de auditoria teve por finalidade aferir a análise 

realizada pela Petrobras e seu(s) preposto(s), cumprindo-se, dessa forma, o escopo 

previsto para a presente auditoria de contas, com relação a convênios.      

1- Convênio nº SAP 4600379100 – Tratamento das Águas do Rio Irajá: 

Além dos exames realizados referentes ao cotejamento das despesas com documentos 

comprobatórios, verificamos que o Convênio n° 4600379100 foi firmado prevendo-se, 

em seu Plano de Trabalho, a rubrica denominada “Fiscalização, Acompanhamento, 

Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final”, abrangendo o pagamento de valor 

percentual aplicado a cada repasse realizado pela Companhia.  
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Analisando o conjunto de normas internas e externas acerca da celebração de convênios 

no âmbito do Sistema Petrobras, identificamos que é vedado o pagamento de parcela 

genérica referente a taxa de administração, ou outra nomenclatura utilizada, entendida 

esta como percentual sobre os repasses para administração do convênio com o intuito de 

remunerar o Partícipe Beneficiário. Neste contexto, apresentamos, a seguir, tabela que 

evidencia que os valores pagos à Fundação Bio-Rio relativos à “Fiscalização, 

Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final” desse convênio, 

consistiram em percentuais fixos de 5% sobre o valor do repasse. 

Tabela - Relação percentual entre a parcela repassada e o valor pago por meio da rubrica   

“Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final” 

Parcela Data 
Valor total 

repassado (R$) 

Valor repassado da 

parcela a título de 

despesas 

administrativas (R$) 

Valor 

repassado da 

parcela a título 

de despesas 

administrativas 

/ valor  total 

repassado (%) 

1 4/10/12 6.858.283,75 342.914,18 5 

2 20/2/13 11.976.592,85 598.829,64 5 

3 7/6/13 10.702.258,70 535.112,94 5 

4 11/9/13 3.084.201,63 154.210,62 5 

5 15/5/14 2.481.021,96 124.051,09 5 

6 25/9/14 1.519.700,18 75.985,00 5 

7 27/7/15 4.428.459,21 221.422,96 5 

Total 41.050.518,28 2.052.526,43  

Fonte: Prestações de contas apresentadas do Convênio n° 4600379100. 

Constatamos, todavia, que existe a possibilidade de ressarcimento de valores que 

representem custos de despesas administrativas, despendidas pelo Partícipe Beneficiário, 

relacionadas diretamente com o objeto do convênio. Só não é possível, como já 

mencionado, a previsão de taxa de administração de forma genérica.  

 

Aliado a isso, cumpre ressaltar que o item 3.3 do Termo do Convênio em tela prevê, 

expressamente, que caberá à Fundação “arcar com os custos de seu pessoal (salários, 

encargos, benefícios e vantagens) envolvido no objeto deste Convênio”. Assim, as 

despesas administrativas não poderão ressarcir tais custos, sob pena de a Fundação 

descumprir o acordado no instrumento. 

 

Dessa forma, para que o citado ressarcimento de custos não se confunda com o pagamento 

de taxa administrativa, mediante a qual o Partícipe Beneficiário aufira ganho ou lucro em 

razão da execução do convênio, as despesas administrativas devem ser detalhadamente 

comprovadas. 

 

Nas prestações de contas examinadas desse convênio, identificamos que a Petrobras 

efetuou a transferência dos valores previstos pela rubrica “Fiscalização, 

Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final” , entretanto, a 

Fundação Bio-Rio comprovou tais despesas operacionais com recibo fechado, sem 

qualquer detalhamento dos custos incorridos. 
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Tal problema identificado acarretou outro em sua sequência, qual seja, a demora 

excessiva para a suspensão dos repasses posteriores por parte da Petrobras, apesar da 

evidência de falhas ocorridas.  

Desde a prestação de contas do primeiro repasse relativo ao convênio, a Fundação Bio-

Rio não vinha conseguindo demonstrar detalhadamente as despesas administrativas a 

serem ressarcidas. Caso tivessem sido implementados ajustes e orientações a tempo, por 

ambas as partes, em função da ausência de padronização e especificação da adequada 

metodologia de apresentação das prestações de contas das despesas administrativas dos 

convênios, seria razoável supor que, na segunda prestação, as pendências relativas à 

comprovação daquelas despesas estivessem sanadas. Entretanto, constatamos demora dos 

gestores do convênio para suspender os repasses em razão da ausência de comprovação 

adequada das despesas, conforme se pode observar a seguir: 

 

                           Quadro - Intervalo temporal entre o inadimplemento da 

                           Fundação Bio-Rio e a atuação da Petrobras.      

 Convênio n° 4600379100 

Data da apresentação 

da primeira prestação 
10/12/2012 

Data da apresentação 

da segunda prestação 
19/03/2013 

Providência unilateral 

implementada pela 

Petrobras em virtude 

da não comprovação 

das despesas 

administrativas pela 

Bio-Rio. 

Em 16/11/2015 foi retido o 

montante de R$1.831.103,47, 

relativo às despesas 

administrativas integrantes dos 

aportes 1 a 6. 

                           Fonte: Prestações de contas do convênio apresentada pela  

             Petrobras, Carta GIA-RGN/IOC 36/2016, de 26/08/2016. 

 

Outra situação imprópria encontrada com relação ao convênio, consistiu na utilização de 

recursos da sua conta específica para fins diversos dos estabelecidos, por parte da 

Fundação Bio-Rio, inclusive sem a reposição dos respectivos rendimentos financeiros 

que teriam sido obtidos, caso esses recursos tivessem permanecido nas contas. 

 

Adiante, acerca das falhas constatadas com relação a esse convênio, no que tange à 

ausência de detalhamento/comprovação dos dispêndios efetuados a título de despesas 

administrativas por parte do partícipe beneficiário, bem como à utilização de recursos da 

sua conta específica para fins diversos dos estabelecidos, foram apresentadas as seguintes 

manifestações por parte da Companhia: 

a) Em relação às despesas administrativas não comprovadas pela Fundação Bio-Rio 

referentes à rubrica “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios 

Parciais e Final” do Convênio 4600379100 - Tratamento das Águas do Rio Irajá, a 

Companhia prestou os seguintes esclarecimentos por meio de resposta ao item n° 16 da 

Solicitação de Auditoria n° 201601878/005: 

“- Em 24/02/2015 foi enviada a carta REDUC/SMS/MA 28/2015 que solicita "a 

prestação de contas detalhada sobre a parcela de "fiscalização, prestação de 
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contas, relatórios parciais e finais", devendo ser comprovada a utilização dos 

recursos em despesas pertinentes ao objeto da execução do Convênio". 

 

- Em 08/07/2015 a SEA encaminhou o Ofício SEA/SSHSA nº 060/2015, contendo 

a tabela "Detalhamento do Plano de Trabalho" elaborada pela Bio-Rio. A Tabela 

apresenta a estimativa de custos relativo às despesas do Item "Fiscalização, 

acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e final". 

 

- Em 16/11/2015 foi realizada a retenção contratual de 4,57% do valor do 

Convênio. 

 

- Em 09/05/2016 foi realizada reunião com a participação da AUDIN e outras 

gerências envolvidas que conclui pela liberação da última parcela do Convênio 

e será solicitado à Autoridade Competente a postergação do prazo para 

cumprimento de maior detalhamento das despesas administrativas da Fundação 

Bio-Rio. 

 

- Em 30/05/2016 foi enviada a carta REDUC/SMS 14/2016 que informa o 

recebimento do documento "detalhamento do plano de trabalho", informando que 

o mesmo não é suficiente para comprovação efetiva da utilização dos recursos da 

parcela "fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais 

e finais", bem como solicita documentos complementares.”  

 

Tendo em vista que o montante retido de R$ 1.831.103,47, em 16/11/2015, pertinente às 

despesas da rubrica "Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios 

Parciais e Final", foi inferior ao valor de R$ 2.052.526,43 relativo ao montante acumulado 

até a sétima parcela, questionamos se a diferença de R$ 221.422,96 teria sido retida ou 

paga ao Partícipe Beneficiário. Como resposta, por meio da Carta GIA-RGN/IOC 

36/2016, de 26/08/2016, a Gerente Setorial de Informações para Órgãos de Controle 

informou: 

 

“A retenção foi realizada pela REDUC em 16/11/2015, data em que haviam sido 

realizadas as prestações de contas da 1ª a 6ª parcela pela FUNDAÇÃO BIO-RIO, 

totalizando um valor total de repasse de R$ 36.622.069,98 do Convênio sob o nº 

SAP 4600379100, conforme tabela abaixo: 

 

RM Realizado (R$) Acumulado (R$) 

RM-1 6.858.283,75 6.858.283,75 

RM-2 11.976.592,85 18.834.876,60 

RM-3 10.702.258,70 29.537.135,30 

RM-4 3.084.212,53 32.621,347,83 

RM-5 2.481.021,96 35.102.369,97 

RM-6 1.519.700,18 36.622.069,97 

RM-7 4.428.459,21 41.050.529,18 

RM-8 3.158.495,10 44.209.024,28 

 *Valores incluindo reajuste contratual. 

 

RM-6 5% 1.831.103,50 

RM-7 5% 2.052.526,46 
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Em novembro de 2015, a REDUC realizou a retenção do valor de                              

R$1.831.103,47, ou seja, 5% de R$ 36.622.069,97, referente ao acumulado até a 

6ª parcela. Na data em que foi realizada a retenção no Convênio (16/11/2015) só 

haviam sido apresentadas as prestações de contas da 1ª a 6ª parcela. A prestação 

de contas da 7ª parcela somente foi apresentada pela Fundação Bio-Rio em 

08/01/2016, portanto na data da retenção não havia motivo para retenção de 5% 

desta 7ª parcela. Desta forma, após a aprovação da prestação de contas desse 

Convênio em maio/2016, foi realizado o repasse do valor total referente à rubrica 

“Fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e 

final” da 1ª a 7ª parcela, para a Fundação Bio-Rio, totalizando o percentual de 

5% do valor acumulado de R$ 41.050.529,18 que representou R$ 2.052.526,46 

(R$ 1.831.103,47 da 1ª a 6ª parcela + R$ 221.422,99 da 7ª parcela).” 

 

E concluiu a referida Carta: 

 

“Conforme solicitado, segue a planilha de acompanhamento do desembolso 

realizado referente à rubrica "Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de 

Contas, Relatório Parcial e Final”, do Convênio SAP 4600379100. 

 

RM – 

pagamento 

Recibo Bio 

Rio 

Realizado 

(R$) 

Acumulado 

(R$) 

RM-1 05/10/2012 342.914,18 342.914,18 

RM-2 20/02/2013 598.829,64 941.743,82 

RM-3 07/06/2013 535.112,94 1.476.856,76 

RM-4 11/09/2013 154.210,62 1.631.067,38 

RM-5 15/05/2014 124.051,09 1.755.118,47 

RM-6 25/09/2014 75.985,00 1.831.103,47 

RM-7 27/07/2015 221.422,96 2.052.526,43 

RM-8 ** 157.924,76 2.210.451,19 

 

   ** Ainda não houve prestação de contas pela Bio-Rio. 

 

Com base na decisão da reunião entre REDUC, AUDIN, AB-RE/SMES/MA, 

REDUC/SOP/CTS, e Jurídico da PETROBRAS de 09/05/2016, foi realizado pela 

REDUC o repasse do saldo restante do Convênio no valor de R$ 3.158.495,10 

(com reajuste) referente ao RM-08 em maio/2016. Na tabela acima, consta o 

valor correspondente a 5% da rubrica de "Fiscalização, Acompanhamento, 

Prestação de Contas, Relatório Parcial e Final" (R$ 157.924,76), referente a 

parcela 8ª. O Convênio continua vigente, porém ainda não houve a prestação de 

contas do último repasse, a emissão do recibo de pagamento pela Fundação Bio-

Rio e não houve a prestação de contas final do Convênio. Com o repasse da 8ª 

parcela não existe pagamento a ser feito para a Fundação Bio-Rio, assim, como 

não existem valores retidos.” 

 

b) Já no que tange às providências adotadas pela Companhia acerca da vedação de 

utilização de recursos do convênio em objeto diverso do pactuado, mediante a Carta AB-

CR/RX/ADOE 120/2016, de 14/07/2016, fomos informados que não há previsão de multa 

por inadimplemento de alguma obrigação assumida pelos convenentes e que a Petrobras 

retém a parcela subsequente sempre que identificado algum desvio, liberando somente 

após a aplicação correta dos recursos.  
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Informações complementares foram ainda apresentadas por meio da Carta AB-

CR/RX/ADOE 132/2016, de 29/07/2016: 

 

    “Seguem as providências adotadas pela REDUC a serem encaminhadas à CGU: 

 

- Reuniões realizadas com a Fundação BIO-RIO e a Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA) para esclarecimentos e advertência quanto à proibição de 

movimentação indevida de recursos na conta corrente do Convênio, reforçando 

o previsto na Cláusula 5.6 ("enquanto os recursos não forem utilizados deverão 

ser aplicados em caderneta de poupança"); 

- Retenção dos repasses posteriores até o saneamento das pendências 

identificadas;  

- Cobrança e ressarcimento dos juros da caderneta de poupança, conforme 

previsto na Cláusula 5.6; 

- Consulta ao JURÍDICO da PETROBRAS quanto à possibilidade de aplicação 

de sanção à Fundação BIO-RIO. ” 

As análises apresentadas em sequência com relação às manifestações encaminhadas pela 

Petrobras, aplicam-se tanto para o presente convênio como para o próximo relatado, de 

nº SAP 4600360078: 

Inicialmente, cabe recordar que convênio se caracteriza pela conjugação de esforços para 

desenvolver um objeto comum de interesse mútuo e recíproco. Neste contexto, a despesa 

a título de taxa de administração contraria a natureza convenial do acordo, onde o objetivo 

comum afasta esse tipo de contraprestação pecuniária. Desta forma, não é compatível o 

pagamento pelo Partícipe Repassador de quaisquer parcelas que possam gerar lucros ou 

ganhos para o Partícipe Beneficiário, sob pena de desconstituir a natureza jurídica de 

convênio e o pacto firmado produzir os efeitos de um contrato, onde cada parte possui 

interesses distintos na relação de negócio. A vedação ao pagamento de taxa de 

administração encontra-se amplamente amparada na jurisprudência do TCU, conforme 

Acórdãos 158/2010, 429/2010, 1.903/2008 e 1.684/2007-TCU-2ª Câmara e 191/2010-

TCU-Plenário, bem como nos excertos dos Acórdãos transcritos a seguir: 

 

AC-0429-03/10-2 

  

“3.8 Análise – a utilização de taxa de administração por si só descaracteriza a 

conjugação de interesses mútuos, primordial requisito na celebração de 

convênios, transformando-o em típico contrato. Por outro lado, o que 

caracterizaria o interesse mútuo, como pressuposto fundamental para legitimar 

o termo de cooperação é a conjugação de esforços comuns sem que haja lucro 

por parte da contratada.” 

  

TC-004.954/2003-3  

“9.Veda-se, portanto, a realização de despesa que tenha por objetivo remunerar 

serviços prestados pelo convenente, a título de taxa de administração. Entende o 

Tribunal que tal procedimento representa desvio de finalidade, visto que os 

recursos não teriam sido aplicados no objeto do convênio” 

 

Conforme as orientações emitidas pelo DIP JURIDICO/CIRCULAR 4/2013, de 

28/02/2012, constitui entendimento no âmbito da Companhia que não é permitido o 

pagamento de taxa de administração com o objetivo de remunerar o partícipe beneficiário, 

tal como se pode observar na alínea b) do item 5 do referido documento: 
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“não é permitido haver previsão de pagamento de taxa administrativa, entendida 

esta como percentual sobre os repasses para administração do Convênio, com o 

intuito de remunerar o partícipe beneficiário. No entanto, é possível a previsão 

de “custos operacionais” decorrentes da execução do Convênio, que não possam 

ser comprovados de modo individualizado (água, energia elétrica, material de 

escritório, telefone, etc.), desde que previamente negociado entre as partes” 

 

Demonstrado, assim, o entendimento acerca da possibilidade de previsão de 

ressarcimento de despesas administrativas, importante frisar o que dispõe o Manual da 

Petrobras para Contratação (MPC), Revisão 01, e as Orientações Gerais para Convênios, 

normativo institucional emitido no âmbito da Petrobras por meio do DIP Jurídico Circular 

n° 4/2013, sobre as regras de repasse dos aportes: 

 

Menciona o Manual da Petrobras para Contratação (MPC): 

 

“7.1.3.1 - Na forma de repasse deve estar estabelecida a forma e prazo para 

comprovação de uso dos repasses, que, em não sendo atendidos, importam na 

impossibilidade de realização do repasse subsequente.” 

 

Já as Orientações Gerais para Convênio dispõem: 

“c) O partícipe beneficiário deverá abrir uma conta-corrente específica e 

exclusiva para recebimento de repasses financeiros, a qual só poderá ser 

movimentada por meio de cheque nominativo, ordem bancária, transferência 

eletrônica disponível ou outra modalidade de saque na qual seja possível a 

identificação do beneficiário; 

 

(...) 

 

m) os repasses devem ser suspensos quando: 

- não for comprovada a boa e regular aplicação do repasse anterior 

- houver desvio de finalidade na aplicação dos repasses anteriores 

- houver atraso injustificado no cumprimento das fases ou etapas programadas 

- não forem saneadas as irregularidades apontadas pelo partícipe Repassador” 

 

Adicionalmente ao teor das normas e entendimentos elencados acima sobre ressarcimento 

de recursos para a cobertura de despesas administrativas e regras de liberação de repasses, 

bem como às manifestações da Companhia sobre a previsão e a gestão da rubrica 

“Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final”, cabe 

considerar ainda que, ao celebrar os convênios, a Petrobras aceitou a previsão das 

despesas administrativas a serem ressarcidas à Fundação Bio-Rio, e que, nesse contexto, 

surge a obrigação do Partícipe Beneficiário de comprová-las, tendo como marcos os 

momentos das prestações de contas de cada aporte realizado.  

 

Em contrapartida, constitui dever da Petrobras a verificação e aprovação das 

comprovações das despesas administrativas encaminhadas pela Bio-Rio, estando esta 

sujeita à suspensão dos repasses financeiros em caso de utilização indevida dos recursos, 

conforme disposto nos normativos e no próprio Termo de Convênio. Todavia, o que 

identificamos no caso do Convênio 4600379100 - Tratamento das Águas do Rio Irajá, 

bem como quanto ao convênio relatado em sequência, de nº 4600360078 - Esgotamento 
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Sanitário de Itaboraí, foi a demora excessiva para a suspensão dos repasses por parte da 

Petrobras, apesar da evidência de falhas ocorridas. 

 

Também com relação à utilização indevida dos recursos da conta corrente dos convênios 

pela Fundação Bio-Rio, mais uma vez não identificamos suspensão dos repasses, mesmo 

com reiteradas ocorrências de utilização de recursos para outros fins, o que é 

expressamente vedado pelos normativos que regem a celebração de convênios e prejudica 

a execução do objeto no que tange ao seu planejamento físico-financeiro. 

 

2- Convênio nº SAP 4600360078 - Esgotamento Sanitário de Itaboraí: 

O Convênio n° 4600360078 também continha em seu Plano de Trabalho original a mesma 

rubrica para “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e 

Final”, definida em cinco por cento do valor dos repasses e com a finalidade de cobrir as 

despesas administrativas incorridas na sua execução pela Fundação Bio-Rio.  

Posteriormente, em 03/06/2013, por meio do seu Aditivo nº 1, ocorreu a alteração desse 

percentual de 5 para 5,7%, parcialmente em função da transferência de atividades que no 

Plano de Trabalho original encontravam-se previstas para sua fase 1 – Planejamento, e 

que foram transferidas para a fase 5 – Despesas Administrativas.     

 

Verificamos que a Fundação Bio-Rio, também nesse convênio, ao receber os 

ressarcimentos das despesas administrativas não apresentou demonstrativo detalhado do 

custo efetivo dessas despesas, limitando-se a comprovar, nas prestações de contas 

encaminhadas, os valores ressarcidos por meio de recibo fechado, sem quaisquer 

demonstrativos ou memórias de cálculo.  

 

Esse problema identificado acarretou outro em sequência, tal como no convênio 

examinado anteriormente, qual seja, a demora excessiva para a suspensão dos repasses 

posteriores por parte da Petrobras, apesar da evidência de falhas ocorridas, conforme 

exemplificado no quadro a seguir:  

                                  Quadro - Intervalo temporal entre o inadimplemento  

                                  da Fundação Bio-Rio e a atuação da Petrobras.      

 Convênio n° 4600360078 

Data da apresentação 

da primeira prestação 
20/02/2013 

Data da apresentação 

da segunda prestação 
04/07/2013 

Providência unilateral 

implementada pela 

Petrobras em virtude 

da não comprovação 

das despesas 

administrativas pela 

Bio-Rio. 

Em 18/03/2016 foi 

emitida nota de débito 

para ressarcimento. 

                                  Fonte: Prestações de contas do convênio apresentadas  

                                  pela Petrobras, e DIP AUDITORIA/PAE 000016/2016,  

                                  de 12/08/2016. 

 

Identificamos ainda, nesse convênio, ausência de detalhamento adequado quanto à 

especificação das despesas administrativas previstas em seu Plano de Trabalho, além da 
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utilização de recursos da sua conta específica para fins diversos dos estabelecidos, por 

parte da Fundação Bio-Rio, inclusive sem a reposição dos respectivos rendimentos 

financeiros que teriam sido obtidos, caso esses recursos tivessem permanecido nas contas. 

 

Assim, com relação às falhas identificadas pertinentes a esse convênio, posicionou-se a 

Petrobras da seguinte forma com relação à ausência de detalhamento/comprovação dos 

dispêndios efetuados a título de despesas administrativas por parte do partícipe 

beneficiário, e à utilização de recursos da sua conta específica para fins diversos dos 

estabelecidos:  

 

a) Sobre as providências adotadas pela Petrobras frente à ausência de apresentação de 

prestações de contas detalhadas, pela Fundação Bio-Rio, em relação às despesas 

administrativas previstas na rubrica “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de 

Contas, Relatórios Parciais e Final”, o titular da gerência responsável pelo convênio na 

Petrobras informou o que segue, encaminhado por meio da Carta AUDITORIA/PAE 

0016/2016: 

“Registramos que foram enviadas diversas cartas solicitando esclarecimentos 

não respondidas pelos demais partícipes. Posteriormente foi tentada cobrança 

administrativa através da emissão de Notas de Débitos que não foram quitadas 

até o momento; 

 

Na ausência dos esclarecimentos solicitados assim como da quitação das Notas 

de Débitos emitidas contra a Fundação Bio-RIO, o JURIDICO foi acionado para 

interpor ação judicial para cobrança dos valores não comprovados ou não 

devidamente esclarecidos, sendo que a previsão para ingresso da petição inicial, 

tendo como autora a Petrobras, é 08/09/2016.” 

 

Anexa à resposta apresentada, foi-nos encaminhada a Nota de Débito n° 0700014008, 

com vencimento para 31/03/2016, oficializando a cobrança de R$ 10.154.568,45 à 

Fundação Bio-Rio, referente à ausência de prestação de contas de valores aportados, 

pertinentes à rubrica “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios 

Parciais e Final”. Complementando esta informação, foi-nos apresentada a composição 

do supracitado débito: 

 

“Segue abaixo demonstrativo das rubricas que compõem o montante cobrado da 

Fundação Bio-Rio (nota de débito emitida em 18/03/16 e vencida em 31/03/16): 

 

1) Despesas Administrativas não comprovadas (I)               R$ 5.544.299,15 

2) Reembolso de Tarifas Bancárias (II)              R$ 404,75 

3) Adiantamento contratual não comprovado (III) mais 

saldo da conta corrente (II)      R$ 2.495.450,64 

 

4)Devolução dos Rendimentos financeiros não auferidos (IV)          

    R$ 2.114.413,91 

                                                                                 Total   R$10.154.568,45 

(I) Devolução de valores não comprovados referente ao item 5 do Plano de Trabalho. 
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(II) Considerando último extrato da conta corrente apresentado pela Fundação Bio-Rio 

(fev/2015). 

(III) Devolução de valores não comprovados do adiantamento contratual referente ao item 2.1 

do Plano de Trabalho; 

(IV) Impactos nos rendimentos de aplicação financeira vinculados à devolução dos valores 

constantes nos itens 1), 2) e 3), bem como das movimentações mencionadas na resposta ao item 

nº 82 da SA 201601878/012.” 

 

Portanto, a partir dessa resposta apresentada, podemos concluir que a intempestividade 

na atuação dos gestores dos dois convênios até aqui relatados, para inibir as 

impropriedades praticadas pelo Partícipe Beneficiário bem como para exigir a prestação 

de contas das despesas administrativas passíveis de ressarcimento, gerou potenciais 

prejuízos para a Companhia da ordem de R$ 12 milhões, sem considerarmos os custos 

futuros a serem incorridos em cobrança judicial dos montantes devidos pela Fundação, 

conforme se pode observar no quadro em sequência: 

 

  Quadro - Composição do montante a ser devolvido pela Fundação Bio-Rio à Petrobras 

Convênio Valor (R$) 

4600379100   2.210.451,19 

4600360078 10.154.568,45 

Total                                                             12.365.019,64 
Fonte: Carta AUDITORIA/PAE 0016/2016, de 12/08/2016, e Carta GIA-RGN/IOC 36/2016,                       

de 26/08/2016. 

 

Ressaltamos que a discriminação do cálculo do outro montante devido pela Fundação 

Bio-Rio, não descrito aqui especificamente e correspondente a R$ 2.210.451,19, 

encontra-se apresentada nas manifestações da Petrobras pertinente ao Convênio nº 

4600379100, sendo que para esse valor de R$ 2.210.451,19 ainda não havia sido emitida 

nota de débito pela Petrobras para o partícipe beneficiário, até a conclusão deste Relatório.  

 

b) Já no que tange às providencias adotadas pela Companhia acerca da vedação de 

utilização de recursos do convênio em objeto diverso do pactuado, obtivemos as seguintes 

informações encaminhadas por meio da Carta AUDITORIA/PAE 0016/2016: 

 

“Referente aos lançamentos constantes no extrato do Convênio não constantes 

das relações de pagamentos entregues juntos às prestações de contas, 

apresentamos no DVD LABEL M COMPERJ 043/2016 na pasta Item 82, as 

rubricas identificadas com os respectivos ressarcimentos realizados na conta 

Corrente do Convênio. Informamos que os valores fruto dos impactos nos 

rendimentos de aplicação financeira estão inclusos nas cobranças que estão 

sendo realizadas pela Petrobras, conforme resposta dada ao item 80.” 

3- Convênio nº SAP 4600360075 – Implantação da Barragem Guapiaçu: 

 

O repasse de recursos de forma genérica, para o pagamento de despesas administrativas 

do partícipe beneficiário, foi também identificado com referência ao Convênio nº 

4600360075. O seu Aditivo nº 1, no item 4.1.1.1 da Cláusula Quarta, destinou o 

percentual de 5,7% dos montantes transferidos à cobertura dessas despesas. 

 

Verificamos também que, mediante as cinco parcelas liberadas pela Petrobras, foram 

destinados R$ 4.751.000,00 a título dessas despesas, porém, como o convênio não chegou 

a ter início com relação à execução de suas obras previstas, sendo encerrado por expiração 
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de prazo e com um montante despendido bastante inferior ao seu valor total, o percentual 

desses recursos foi efetivamente maior, conforme registra a tabela em sequência:   

 

Tabela – Montantes pagos a título de despesas administrativas para o Convênio n.º 

4600360075 

Parcela Data 

 

Valor total 

repassado (R$) 

Valor repassado da 

parcela a título de 

despesas 

administrativas (R$) 

Valor repassado da 

parcela a título de 

despesas 

administrativas / 

valor  total repassado 

(%) 

1 4/10/12      960.000,00    500.000,00 52,08 

2 20/2/13      920.000,00    220.000,00 23,91 

3 7/6/13 16.094.000,00 2.741.000,00 17,03 

4 11/9/13   3.666.000,00 1.250.000,00 34,10 

5 15/5/14   5.877.638,60      40.000,00   0,68 

Total 27.517.638,69   4.751.000,00 17,26 

Fonte: Documentação relativa às cinco prestações de contas do Convênio n° 4600360075, 

encaminhada pela Petrobras. 

 

Cumpre aqui registrar manifestação apresentada pela Companhia, em resposta a 

indagação formulada pela equipe a esse respeito: 

 

“Quanto aos valores relativos às despesas administrativas, registramos que os 

aportes destes foram realizados em conformidade com o Plano de Trabalho do 

convênio, no qual se previa que os valores e percentuais variavam conforme o 

desenvolvimento das atividades. Observa-se que, ao final do convênio e de acordo 

com os valores constantes no Plano de Trabalho, o somatório das parcelas 

corresponderia a 5,7% do valor total dos aportes, situação esta que não se 

concretizou, uma vez que o objeto convenial não foi concluído. 

 

Neste sentido, destaca-se que o item 4.1.1.1 do Convênio (inserido pelo Aditivo 

01) previu que o percentual de 5,7% se referia ao valor total do Convênio, nada 

falando sobre eventual observância proporcional de 5,7% de despesas 

administrativas para cada aporte financeiro realizado. O mesmo item 4.1.1.1 

previu que o detalhamento das despesas administrativas seria previsto no Plano 

de Trabalho. Desta forma, não restou estipulado que o percentual de 5,7% 

destinado às despesas administrativas fosse observado a cada aporte financeiro 

realizado. 

 

[...] ” 

Já o item 5 do Plano de Trabalho desse convênio, relacionou tais despesas administrativas 

incluindo itens como Recursos Humanos (Coordenador Geral, Engenheiros, Técnicos e 

Pessoal Administrativo), Licitação e Contratação de Projetista, Preparação do Edital de 

Licitação, Processo Licitatório para a Obra, e Contratação de Empresa. 

 

Ressaltamos, contudo, que a inclusão desse tipo de despesa foi de encontro ao disposto 

no item 3.3.14 da sua Cláusula Terceira, que estabeleceu, entre os encargos da 

convenente, arcar com os custos do pessoal (salários, encargos benefícios e vantagens) 
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utilizado no desenvolvimento de atividades sob sua responsabilidade para a consecução 

do objeto do convênio. 

 

Relativamente a valores repassados durante a vigência do convênio, informou a Petrobras 

o que segue: 

 

“Mediante o desenvolvimento das atividades do Convênio e o indicativo de que 

as obras da barragem não seriam iniciadas dentro da vigência deste instrumento, 

foram encaminhadas à SEA, coordenadora e supervisora das atividades da 

Fundação Bio-Rio, as Cartas AB-PGI/COMPERJ/IOA 0032/2015, de 

28/07/2015, e AB-PGI/COMPERJ 0029/2015, de 09/11/2015, solicitando a 

devolução dos recursos já aportados à conta corrente específica do Convênio. Na 

ausência de respostas, esta solicitação foi encaminhada diretamente à FBR por 

meio da Carta AB-PGI/COMPERJ 0003/2016, de 04/01/2016. 

 

Por fim, na ausência de resposta e/ou ação por parte da Fundação Bio-Rio para 

a devolução destes recursos, este valor foi incluído no documento de cobrança 

(nota de débito) em favor da Petrobras, no valor nominal de R$19.999.427,23 e, 

posteriormente, em 08/09/2016, na ação judicial de cobrança ajuizada em face 

da Fundação Bio-Rio, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (nº 0286071-

57.2016.8.19.0001).” 

 

Posteriormente, entretanto, a Companhia retificou o aludido valor de R$ 19.999.427,23 

para R$ 24.490.809,07, com a inclusão do item pertinente à devolução dos rendimentos 

financeiros não auferidos, conforme registrado em sequência: 

 

“Segue abaixo demonstrativo das rubricas que compõem o montante cobrado da 

Fundação Bio-Rio (nota de débito emitida em 18/03/16 e vencida em 31/03/16, 

anexa a esta resposta): 

1) Despesas Administrativas não comprovadas(I)           R$ 6.345.857,80 

2) Itens apresentados em desacordo com o Plano de Trabalho(II) R$2.932.093,96 

3) Adiantamentos contratuais (III)              R$ 10.599.600,07 

4) Saldo da conta corrente e reembolso de tarifas bancárias (IV)    R$ 121.875,40 

Sub-Total (Valor Nominal)                    R$  19.999.427,23 

5) Devolução dos Rendimentos financeiros não auferidos(V)          R$ 4.491.381,84 

Total             R$ 24.490.809,07 

(I) Devolução de valores não comprovados referente ao item 5 do Plano de Trabalho. 

(II) Devolução de valores utilizados para pagamento de produtos entregues em desacordo com o Plano de 

Trabalho (prestação de contas do 5º Aporte). Foram apresentados pela Fundação Bio-Rio, na última 

prestação de contas, produtos que constavam de etapas futuras Plano de Trabalho, cujos aportes não haviam 

sido realizados. 

(III) Devolução de valores movimentados a título de adiantamento contratual considerando que as obras da 

barragem (Carioca Christiani-Nielsen) não foram iniciadas e o projeto executivo (Cohidro) não foi 

concluído. Considerando que, durante a execução do contrato entre a FBR e a Cohidro, parte do 
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adiantamento foi restituído durante as medições dos serviços, estamos solicitando a devolução parcial destes 

valores. No caso do contrato entre a FBR e a Carioca, foi solicitada a devolução integral do valor adiantado. 

 (IV) Considerando último extrato da conta corrente apresentado pela Fundação Bio-Rio (jun/2014).  

(V) Impactos nos rendimentos de aplicação financeira vinculados à devolução dos valores constantes nos itens 

1), 2) e 3), bem como das movimentações realizadas durante a vigência do Convênio. 

 

Por fim, conforme informado no item 192, na ausência de resposta e/ou ação por 

parte da Fundação Bio-Rio para a devolução destes recursos, em 08/09/2016 foi 

ajuizada ação de cobrança em face da Fundação Bio-Rio no Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro (nº 0286071-57.2016.8.19.0001).” 

Adiante, acerca da falha constatada com relação a esse convênio no que tange a despesas 

administrativas que incluíam gastos com recursos humanos da convenente, em oposição 

à cláusula que estabelecia entre os seus encargos a obrigação de arcar com os custos de 

pessoal próprio ou não, a Companhia prestou os seguintes esclarecimentos, por meio de 

resposta ao item n° 95 da Solicitação de Auditoria n° 201601878/014: 

"Não obstante a aparente contradição das cláusulas citadas conforme apontado 

por esta CGU, registra-se que os Partícipes sempre possuíram a intenção de que 

a Petrobras arcasse com os custos de pessoal da FBR, Partícipe este responsável 

pela gestão executiva das obras vinculadas ao objeto do convênio, conforme 

expresso nos considerando do Aditivo nº 1 que segue em anexo, sem que tal 

disposição tivesse por objetivo afrontar o princípio da supremacia da ordem 

pública, ou mesmo se sobrepor à alguma vedação legal. 

 

O fato de a Petrobras remunerar as despesas administrativas de Recursos 

Humanos da FBR alocados no Convênio não representa pagamento de 

remuneração, nem exime a FBR de arcar com seus custos de pessoal, no aspecto 

da responsabilidade de seu cumprimento, devendo a mesma realizar todos os 

pagamentos devidos sempre de forma tempestiva. Desse modo, pode-se admitir 

que houvesse, de fato, erro material na construção do dispositivo contido no item 

3.3.14 do Convênio expressa na minuta padrão de convênio, à época, que deveria 

dispor de redação ao menos semelhante ao hoje descrito na atual minuta padrão 

de Convênios (datada de setembro de 2015) da Petrobras para refletir a real 

intenção das partícipes, o item 3.2.5, transcrito abaixo, em substituição ao 

anterior, prevê, dentre os encargos do outro Partícipe que não a Petrobras, o 

seguinte: 

 

3.2.5 – Arcar com os custos do seu pessoal (salários, encargos, benefícios e 

vantagens) envolvido no objeto deste Convênio, podendo, quando houver 

repasses financeiros, utilizá-los para este fim; (grifou-se). Por oportuno, 

esclarecemos que, tal erro material não possuiu o condão de afastar a real, 

intenção dos Partícipes, qual seja, a da Petrobras remunerar por meio de 

despesas administrativas os gastos com Recursos Humanos da FBR despendidos 

para consecução do objeto, e de que a FBR seria a responsável pelos pagamentos 

da forma mais correta possível, bem como de qualquer efeito lógico decorrente 

da inobservância de tal encargo, como eventuais reclamações trabalhistas, fiscais 

ou providenciarias." 
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Dessa forma, efetuamos a análise apresentada a seguir, com relação à manifestação 

encaminhada pela Petrobras: 

Especificamente quanto ao Convênio nº 4600360075 - Implantação da Barragem 

Guapiaçu, conforme já citado, não foi exigida, de forma tempestiva, a comprovação das 

despesas administrativas realizadas pela Fundação Bio-Rio. Além disso, a Companhia 

apresentou justificativa informando que houve alteração na minuta padrão dos convênios 

celebrados pela Petrobras, de forma a possibilitar o pagamento de custos de pessoal de 

convenentes com recursos dos convênios, o que, entretanto, ocorreu a posteriori da 

celebração do instrumento que estamos abordando.     

 

Portanto, a nova redação da minuta de convênios da Petrobras, de setembro de 2015, não 

há que ser considerada com relação ao Convênio nº 4600360075, já que ocorreu após a 

sua celebração e não motivou alteração de suas cláusulas. Em verdade, nem poderia haver 

qualquer alteração nesse sentido, dada toda a jurisprudência do TCU a respeito. A própria 

redação da minuta dos convênios encontra-se, portanto, equivocada.  
##/Fato## 

Causa 
 

Formalização e acompanhamento deficientes dos convênios e suas prestações de contas.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

1- Convênio nº SAP 4600379100 – Tratamento das Águas do Rio Irajá: 

Mediante a Carta AUDITORIA/PAE 0410/2016, de 17/11/2016, foram-nos 

encaminhadas manifestações adicionais oriundas da Área de Refino e Gás Natural, mais 

especificamente da Refinaria Duque de Caxias, pertinentes ao Convênio nº SAP 

4600379100, as quais transcrevemos em sequência: 

 

“1. INTRODUÇÃO 

[...] 

 

         2. MANIFESTAÇÕES ADICIONAIS (CONVÊNIO 4600379100) 

Na reunião de busca conjunta de soluções, ocorrida em 09/11/2016, referente ao 

relatório da CGU (201601878), foi acertado que a recomendação 2 do item 

1.1.1.2 seria desmembrada para cada convênio e reavaliada perante as 

manifestações adicionais a serem apresentadas pela PETROBRAS. 

 

A recomendação 2 do item 1.1.1.2 relata: “Apurar responsabilidades pela 

morosidade na adoção de providências previstas nos normativos e nos termos dos 

convênios n. 4600379100, 4600360078 e 4600360075, que teriam possibilitado 

inibir e reverter impropriedades identificadas – ausência de prestação de contas 

detalhadas dos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas 

administrativas, e utilização dos recursos do convênio para objeto diverso do 

pactuado.” 

 

De início, cabe destacar que o Convênio SAP 4600379100 e seus Anexos foram 

submetidos previamente ao crivo do JURÍDICO, que elaborou parecer favorável. 

 

Assim, o Plano de Trabalho, juntamente com o Plano de aplicação dos recursos 

financeiros, ambos delineados nesses Anexos pelos Partícipes, continuam sendo 
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acompanhados pela fiscalização e gerência do Convênio em tela, conforme as 

atividades estipuladas. 

 

Dentre as atividades previstas no Convênio há a denominada “Fiscalização, 

Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e Final” no 

percentual de 5% do valor do Convênio, a qual não se confunde com taxa 

administrativa, que é expressamente vedada pela legislação de convênio e 

reforçada em âmbito interno da Companhia pelo DIP-JURÍDICO/CIRCULAR 

4/2013, de 28/02/2012 - Anexo XIII – Minuta Padrão de Convênio. 

 

Todavia, a mesma circular do JURÍDICO, traz um rol exemplificativo das 

possibilidades de custos operacionais decorrentes da execução do Convênio, que 

não possam ser comprovados de modo individualizado (água, energia elétrica, 

material de escritório telefone etc), conforme previsto em sua alínea “b”, do item 

5.   Por carecer de padronização, especificidade e adequada metodologia de 

custos, para identificar quais custos estariam abrangidos no conceito de despesas 

administrativas torna-se imprescindível uma análise mais acurada e expertise 

idôneo. 

 

Nesse sentido, a Área Gestora, em estrita cautela, contratou uma Terceira Parte 

(Empresa Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora 

Ltda), representada por Equipe de Auditores independentes e imparciais, para 

acompanhamento e análise das prestações de conta apresentadas pela Fundação 

Bio-Rio, com vistas à identificação de eventuais desvios dos fins perseguidos 

nesse Convênio. 

 

Assim, a dinâmica estabelecida com a Terceira Parte prevê que a cada prestação 

de contas da Fundação Bio-Rio, todo o conjunto de documentos e informações 

sejam auditados por Auditores da Bureau Veritas, de modo a identificar 

documentos inidôneos, desvios e utilização de recursos para fins diversos ao 

Convênio.  Por conseguinte, somente após a emissão de Relatório pelos Auditores 

da Bureau Veritas, a fiscalização/gerenciamento do Convênio estaria apta para 

liberação da parcela subsequente prevista no Convênio. 

 

Citamos, ainda, o Decreto Federal de nº 6.170/2077, com a redação dada pelo 

Decreto n. 8.244/2014. Embora não aplicado à Petrobras, traz situação 

semelhante à vivenciada nesse Convênio: 

 

Art. 11-A - Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades 

privadas sem fins lucrativos, poderão ser realizadas despesas 

administrativas, com recursos transferidos pela União, até o limite fixado 

pelo órgão público, desde que: 

 

II - não ultrapassem quinze por cento do valor do objeto;  

§ 1º - Consideram-se despesas administrativas as despesas com internet, 

transporte, aluguel, telefone, luz, água e outras similares. 

 

Assim, passadas essas questões analisaremos a constatação 1.1.1.2 – 

recomendação 2 no que se refere ao Convênio de nº 4600379100 – UTR-Irajá. 
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As manifestações relacionadas ao Convenio 4600379100 serão apresentadas a 

seguir, divididas em duas partes, a primeira referente à utilização dos recursos 

do Convênio para objeto diverso do pactuado e a segunda quanto à ausência de 

prestações de contas detalhadas dos valores transferidos a título de 

ressarcimento de despesas administrativas. 

 

2.1 Quanto à utilização dos recursos do convênio para objeto diverso do 

pactuado: 

De acordo com o relatório da CGU (201601878) em sua página 12, foram 

selecionadas as prestações de contas das parcelas 1, 2, 4 e 6 do Convênio nº 

4600379100 para exame da existência de documentação comprobatória das 

despesas realizadas. 

 

Na página 16 do referido relatório, o auditor destaca “outra situação imprópria 

encontrada com relação ao convênio, consistiu na utilização de recursos de sua 

conta específica para fins diversos do estabelecido por parte da Fundação Bio-

Rio, inclusive sem reposição dos respectivos rendimentos financeiros que teriam 

sido obtidos, caso estes recursos tivessem permanecidos nas contas”. 

 

Cada uma das parcelas do convênio teve a sua prestação de contas auditada por 

auditores de terceira parte, e conforme será visto a seguir, os recursos utilizados 

para fins diversos ao convênio foram identificados por esta auditoria e restituídos 

conforme orientação da fiscalização e previsão legal (cláusula quinta, item 5.6 

do convênio). 

 

2.1.1 Primeira Parcela: 

Não foram identificados pagamentos indevidos pela auditoria de terceira parte 

(Bureau Veritas) conforme observado nos pareceres CON_UTR DEZ-2012 

FINANCEIRO e CON_UTR DEZ-2012 FINANCEIRO_COMP – ANEXO I-A. 

 

2.1.2 Segunda Parcela: 

Foi identificado pela auditoria de terceira parte (Bureau Veritas), pagamentos 

diversos sem a respectiva documentação suporte no valor de R$ 75.581,40. 

(Relatório CON_UTR MAR-2013 FINANCEIRO – ANEXO I-B de 25/03/2013). 

Também foi identificado pela auditoria de terceira parte (Bureau Veritas), 

pagamentos diversos sem a respectiva documentação suporte no valor de R$ 

915.536,79 identificadas no relatório CON_UTR MAR-2013 

FINANCEIRO_COMP01 – ANEXO I-B de 04/04/2013. Este mesmo relatório 

analisou documentação complementar da Fundação Bio-Rio e concluiu que os 

débitos anteriores foram devidamente ressarcidos ao convênio. 

 

Os Ofícios SEA/SSPIE Nº 058/2013 de 02/04/2013 e 064/2013 – ANEXO II-A de 

18/04/2013 apresentam os comprovantes de depósito ou respectiva prestação de 

contas. 

 

No relatório CON_UTR MAR-2013 FINANCEIRO_COMP03 – ANEXO I-B, a 

auditoria de terceira parte verifica os documentos apresentados e recomenda o 
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repasse da próxima parcela. Neste mesmo relatório é identificada a devolução 

também dos rendimentos referentes aos valores ressarcidos. 

 

Ao todo foram emitidos 5 (cinco) relatórios de auditoria de terceira parte – 

ANEXO I-B, cada qual analisou a documentação complementar apresentada pela 

Fundação conforme solicitado pela fiscalização, que denota a atuação efetiva e 

tempestiva da fiscalização na identificação e tratamento das retiradas indevidas, 

resguardando os interesses da Companhia. 

 

Somente após a devolução dos valores indevidamente retirados da conta do 

Convênio e do respectivo rendimento é que o pagamento da parcela subsequente 

(3ª parcela) foi realizado em 26/06/2013 – ANEXO III, conforme previsão 

contratual. 

 

Em 23/07/2013 foi realizada uma reunião com a Bio-Rio – ANEXO IV em que foi 

reforçada mais uma vez pela fiscalização a proibição de débitos estranhos à conta 

do convênio. 

 

2.1.3 Quarta Parcela 

Foi identificado pela auditoria de terceira parte (Bureau Veritas), débitos e 

créditos sem a respectiva documentação suporte. (Relatório CON_UTR NOV-

2013 FINANCEIRO de 18/11/2013 – Anexo I-C). 

 

Os ofícios SEA/SSPIE Nº 35/2013 de 13/02/2014, SEA/SSPIE Nº 37/2014 de 

21/02/2014, SEA/SSPIE Nº 27/2014 de 09/04/2014 e SEA/SSPIE Nº 69/2014 de 

29/04/2014 – ANEXO II-B apresentam comprovante de devolução dos valores e 

dos rendimentos, bem como a nota explicativa do valor devolvido. Todos esses 

ofícios foram encaminhados para atender às pendências identificadas nos 

relatórios de auditoria, o que demonstra mais uma vez a vigilância da fiscalização 

na verificação das prestações de contas. 

 

No relatório CON_UTR NOV-2013 FINANCEIRO COMP02 – ANEXO I-C a 

auditoria de terceira parte verifica o depósito de R$ 12.046,79, na conta principal 

do convênio referente a ressarcimento de rendimentos de débitos indevidos. 

 

Ao todo foram emitidos 6 (seis) relatórios de auditoria de terceira parte somente 

para a prestação de contas da 4ª parcela, cada qual analisou a documentação 

complementar apresentada pela Fundação conforme solicitado pela fiscalização. 

 

Mais uma vez, somente após a devolução dos valores indevidamente retirados da 

conta do convênio e do respectivo rendimento é que o pagamento da parcela 

subsequente (5ª parcela) foi realizado em 19/05/2014 – ANEXO III, o que denota 

a atuação efetiva e tempestiva da fiscalização na identificação e tratamento das 

retiradas indevidas, resguardando os interesses da Companhia. 

 

2.1.4 Sexta Parcela 

Não foram identificados pagamentos indevidos pela auditoria de terceira parte 

(Bureau Veritas) conforme relatórios CON_UTR MAR-15 FINANCEIRO, 

CON_UTR MAR-15 FINANCEIRO COMP01, CON_UTR MAR-15 
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FINANCEIRO COMP02 e CON_UTR MAR-15 FINANCEIRO COMP03 – 

ANEXO I-D. 

 

A partir das informações relatadas, pode-se observar a atuação constante da 

fiscalização que solicitou o ressarcimento de todas as retiradas indevidas da 

conta do convênio, bem como dos seus rendimentos. Somente após a devolução 

dos valores é que as parcelas subsequentes foram liberadas conforme previsão 

contratual. Além disso, foram realizadas reuniões com a Fundação Bio-Rio e SEA 

em que foi destacada pela fiscalização a ilicitude desta prática, vide Anexos IV e 

XIV.  

 

O relatório de auditoria interna R-01.P.310/2014 emitido em agosto de 2015 – 

ANEXO V também reforça a cobrança e o pagamento dos rendimentos no item b 

da página 4. 

 

Em atendimento ao relatório de auditoria interna, foi realizada consulta ao 

Jurídico acerca da possibilidade de aplicar sanções à Fundação Bio-Rio devido 

à retirada indevida de valores da conta do convênio. De acordo com o parecer 

JURIDICO/JPR 4211/2015 de 28/08/2015 – ANEXO VI: “conforme o convênio 

assinado pelas partes não há a previsão de aplicação de multa por qualquer 

inadimplemento de alguma obrigação assumida pelos convenentes. Pela 

sistemática adotada (cláusulas 5.2 c/c 5.5), o que a PETROBRAS poderá fazer é 

a retenção de repasses posteriores até a devida prestação de contas realizada 

pela conveniada a respeito da aplicação correta dos recursos recebidos, segundo 

o plano de trabalho previamente acertado entre as partes.” 

 

Portanto não houve morosidade por parte da fiscalização visto que foram 

aplicados todos os requisitos legais previstos no convênio além de que não foi 

caracterizado prejuízo financeiro à companhia. 

 

2.2 Quanto à ausência de prestações de contas detalhadas dos valores 

transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas: 

Primeiramente deve-se considerar que não havia normativo-padrão que versasse 

sobre a forma correta de apresentação de suas respectivas prestações de contas, 

com metodologias bem definidas e especificidades considerando os normativos 

vigentes a respeito. Esta informação consta, inclusive, na primeira recomendação 

do Relatório da CGU, cuja recomendação está a cargo do JURIDICO, devendo 

o mesmo desenvolver normativos específicos sobre a questão, conforme 

consignado em reunião de busca conjunta de soluções ocorrida em 09/11/2016. 

 

Em 04/03/2015 foi protocolada a Carta REDUC/SMS/MA 0028/15 – ANEXO VII 

com objetivo de atender as demandas documentais oriundas da auditoria interna 

que se encontrava em andamento. Dentre as solicitações foi requerido SEA e 

Fundação Bio-Rio a prestação de contas detalhada sobre a parcela prevista no 

plano de trabalho referente ao item: “fiscalização, acompanhamento, prestação 

de contas, relatórios parciais e finais”. 

 

A SEA encaminhou em 08/07/2015 o Ofício SEA/SSHSA nº060/2015 – ANEXO 

VIII, o qual apresentou o detalhamento do plano de trabalho referente ao item: 
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“fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e 

finais”. 

 

Ressalta-se que até o momento não havia orientação de retenção da parcela 

subsequente, vez que os desvios identificados ao longo das Prestações de Contas 

ocorridas foram sanados. 

 

Em 24/07/2015 foi realizado o pagamento da 7ª parcela do convênio, conforme 

relatório da auditoria de terceira parte (Bureau Veritas) CON_UTR MAR-15 

FINANCEIRO COMP03 – ANEXO I-E. Neste relatório a auditoria não aprova o 

detalhamento das despesas administrativas encaminhadas pela Fundação Bio-

Rio e recomenda a continuidade do tratamento desta pendência na próxima 

prestação de contas, concluindo por não haver óbice no repasse da sétima 

parcela. 

 

O relatório da AUDIN (R-01.P.310/2014 – ANEXO V), emitido em 08/2015 

recomenda solicitar o detalhamento e comprovação das despesas administrativas 

e apurar responsabilidades sobre a decisão de não observar as recomendações 

do jurídico para o pagamento destas despesas. 

 

Assim que a auditoria interna da Petrobras formalizou a necessidade do 

detalhamento desta parcela, foi suspenso o pagamento das futuras parcelas deste 

convênio. 

 

Em 23/09/2015 foi constituído grupo de trabalho para tratamento da 

recomendação do relatório da AUDIN através do DIP REDUC 251/2015 – 

ANEXO IX-A. O objetivo do grupo é de buscar o detalhamento e comprovação 

das despesas administrativas da Fundação Bio-Rio, no âmbito do Convênio n° 

4600379100, repita-se, por falta de normativos internos e instruções que 

versassem sobre quais as despesas administrativas passíveis de serem 

consideradas nas Prestação de Contas. 

 

Em 13/11/2015, por recomendação do grupo de trabalho, é realizada a retenção 

do saldo Convênio no valor R$ 1.831.103,47 referente aos repasses realizados 

em função da parcela “fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, 

relatórios parciais e finais”. Nota-se aqui que a retenção no SAP representa uma 

ação preventiva, uma vez que após o recebimento do relatório da auditoria 

interna, não houve novos repasses. 

 

Em 01/12/2015 foi emitido o DIP REDUC 300/2015 ANEXO IX-B que apresenta 

o relatório do grupo de trabalho constituído através DIP REDUC 251/2015. 

Neste relatório é recomendado manter retido no saldo do convênio o valor de R$ 

1.831.103,47 até que a convenente apresente as evidências aptas a comprovar as 

despesas administrativas. 

 

No entanto, houve uma reunião em 09/05/2016 com a participação da REDUC, 

JURIDICO, AUDIN e AB-CR/SMES/MA – ANEXO X, que conclui pelo repasse 

da última parcela do convênio (R$ 2.495.453,24), com base nas seguintes 

considerações: 
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• Considerando as ações previstas no TAC da REDUC, na qual a 

PETROBRAS se comprometeu a implementar medidas de colaboração para 

melhoria ambiental do Estado do Rio de Janeiro, através de convênio, que no 

caso da UTR Irajá, limitou-se ao valor de R$ 40.021.223,23; 

• Considerando que as obras de implantação da estação de tratamento do 

rio Irajá   encontra-se com 95% concluídas; 

• Considerando que até a presente data a PETROBRAS já pagou                       

R$ 37.525.770,04 de um total previsto de R$ 40.021.223,23 restando apenas    R$ 

2.495.453,25 para conclusão das obras; 

• Considerando que a falta de conclusão das obras poderão ocasionar 

sérios prejuízos, como: danificação de equipamentos já instalados, vandalismo, 

danos a imagem da SEA e PETROBRAS, questionamento dos órgãos de controle 

e MPF, além dos prejuízos ambientais de sua não operação; 

• Considerando que com base no acompanhamento do projeto até o 

presente momento as dificuldades por parte da BIO-RIO para comprovação das 

despesas administrativas se restringem a forma e não a regularidade dos gastos. 

• Considerando, por fim, que há uma empresa contratada para execução de 

auditoria contínua neste projeto. 

 

Assim sendo foi realizado o último repasse em 31/05/2016, em conformidade com 

o relatório de auditoria de terceira parte (Bureau Veritas) CON_UTR ABR-16  

FISICO FINANCEIRO de 12/05/2016 – ANEXO I-E. 

 

A REDUC emitiu a Carta REDUC/SMS 0014/2016 – ANEXO XI, que foi 

protocolada em 02/06/2016, informando a Fundação Bio-Rio que o detalhamento 

das despesas administrativas encaminhados até então não eram suficientes para 

comprovação efetiva da utilização dos recursos da parcela denominada 

“Fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e 

final”, e com apoio da AUDIN na definição destes critérios, solicitou a Bio-Rio 

as seguintes informações, até a prestação de contas final do convênio: 

 

• “É preciso que seja apresentada a relação de colaboradores, vinculados ou 

não a Fundação Bio-Rio, que estão desenvolvendo atividade para o projeto. 

• Para os colaboradores com dedicação integral ao projeto deve ser 

demonstrada a forma de vinculação deles com o projeto. Se são funcionários de 

empresa terceirizada deverá ser apresentado o contrato de prestação de serviços 

(com a respectiva nota fiscal de pagamento) ou o comprovante de pagamento do 

colaborador, se funcionário da Bio-Rio. 

• Deve ser apresentado o relatório de fiscalização da obra, com os pontos 

identificados nas inspeções empreendidas e que, assim, comprovem a efetiva 

realização dos serviços. 

• Para as despesas de transporte e locomoção devem ser apresentados os 

comprovantes das despesas efetuadas, uma vez que não se tratam de itens 

indivisíveis. 

• A questão do aluguel, caso o imóvel não seja exclusivo para o projeto, deverá 

ser apresentado o contrato ou o comprovante de pagamento do aluguel do imóvel 

onde é desenvolvido o projeto e demonstrada planilha com o critério de rateio 

utilizado que resultou no atual valor cobrado do projeto. 

• Para os profissionais que não tenham dedicação plena ao projeto, deverá ser 

utilizada metodologia de rateio, caso estes profissionais sejam da Fundação Bio-
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Rio, ou seja: deverá ser demonstrado qual é o custo total destes colaboradores e 

como é que se chega aos valores que são cobrados do projeto.” 

 

Deve ser destacado que a obra relativa a este convênio foi concluída e a Unidade 

de Tratamento de Rio encontra-se instalada no Rio Irajá, aguardando a decisão 

da Secretaria de Estado para a sua partida. 

 

O convênio em questão se encerra em 11/11/2016, a cláusula 5.3 prevê: “após a 

conclusão do presente convênio reconhecida oficialmente pela PETROBRAS e 

pela SEA, a FUNDAÇÃO apresentará, em no máximo 30 (trinta) dias, a prestação 

de contas e relatório final”, ocasião em que deverá ser apresentada a prestação 

de contas detalhada desta parcela para todos os repasses que foram efetuados. 

 

A respeito dessa questão foi encaminhada a SEA a Carta REDUC/SMS 0019/16 

de 26/10/2016 – ANEXO XII, na qual reforça a necessidade da prestação de 

contas final do convênio de forma tempestiva e alertando sobre as medidas 

cabíveis em caso de descumprimento. 

 

Portanto também não houve morosidade no que tange ao detalhamento dos 

valores transferidos por parte da PETROBRAS, a título de ressarcimento de 

despesas administrativas, visto que tecnicamente ainda é possível a sua 

realização até 11/12/2016. 

 

Ademais, o Convênio está em vigor, e nos termos da Cláusula 5.3, a prestação de 

contas final e relatório final deverão ser apresentados em até no máximo 30 

(trinta) dias após seu encerramento (previsto para 11/11/2016), donde o prazo 

final para prestação de contas e apresentação do relatório final será em 

11/12/2016.  

 
3. CONCLUSÃO 

Mediante as manifestações apresentadas e considerando que: 

• Em relação à movimentação indevida dos recursos do convênio pela 

Fundação Bio-Rio, foram tomadas as medidas previstas no convênio, como: a 

retenção dos repasses posteriores até a devida prestação de contas realizada pela 

conveniada a respeito da aplicação correta dos recursos, bem como a restituição 

do valor corrigido com juros de poupança para a conta do convênio, não 

causando prejuízos financeiros a Companhia. 

 

• Em relação à ausência de prestações de contas detalhadas dos valores 

transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas, foi solicitado 

pela fiscalização o detalhamento desta parcela, que foi apresentado pela 

Fundação Bio-Rio, porém não foi aceito pela fiscalização, que solicitou maiores 

informações, sendo que ainda existe a possibilidade de comprovação destas 

despesas até 11 de dezembro de 2016, conforme previsto na Cláusula 5.3 do 

referido Convênio. 
 

Diante de todo exposto, as análises das prestações de contas realizadas pela 

equipe de Auditores da CGU (constantes na página 4 no Relatório de Auditoria 

Anual de Contas – 201601878) e que fundamentaram as constatações e 
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respectivas recomendações, não se aplicam ao Convênio de nº 4600379100 

(UTR-Irajá). 

 

Nesse sentido, solicitamos que seja alterada a recomendação 2 referente ao item 

1.1.2.2 do Relatório da CGU nº 201601878, relacionada ao convênio nº. 

4600379100, visto que não havia normativo-padrão que versasse sobre a forma 

correta de apresentação das despesas administrativas e suas respectivas 

prestações de contas. Esta informação consta, inclusive, na primeira 

recomendação do Relatório do CGU destinada ao JURIDICO. 

 

Portanto, não houve morosidade por parte da fiscalização visto que foram 

aplicados os requisitos legais previstos no convênio além de que não foram 

caracterizados prejuízos financeiros à Companhia. 

 
4. RECOMENDAÇÃO 

Sugerimos alterar a recomendação 2 do item 1.1.2 do Relatório da CGU nº 

201601878 em relação ao Convênio nº 4600379100: 

 

De: “Apurar responsabilidades pela morosidade na adoção de providências 

previstas nos normativos e nos termos dos convênios n. 4600379100, 4600360078 

e 4600360075, que teriam possibilitado inibir e reverter impropriedades 

identificadas – ausência de prestação de contas detalhadas dos valores 

transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas, e utilização 

dos recursos do convênio para objeto diverso do pactuado.” 

 

Para: Manter a cobrança do detalhamento administrativo referente à parcela 

“Fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e 

finais", e caso não seja comprovado as despesas de forma tempestiva, tomar as 

medidas judiciais cabíveis. 

 
5. ANEXOS 

A seguir a documentação de apoio às manifestações presentes no relatório. 

[...]” 

 

2- Convênios nºs SAP 4600360078 e 4600360075 – Esgotamento Sanitário de Itaboraí e 

Implantação da Barragem Guapiaçu: 

Mediante a Carta AUDITORIA/PAE 0416/2016, de 18/11/2016, foram-nos 

encaminhadas manifestações adicionais oriundas da Área de Desenvolvimento da 

Produção e Tecnologia, transcritas em sequência, com relação às impropriedades 

identificadas ao longo dos trabalhos de auditoria descritas neste item do relatório,  

pertinentes aos Convênio nºs SAP 4600360078 e 4600360075: 

 

 “Sem exaurir todas as observações da CGU, com as quais preliminarmente não 

concordamos, seguem as nossas manifestações, no momento, para avaliação 

dessa CGU da pertinência de retificação de conteúdo e forma de algumas 

observações e ou diagnósticos presente na minuta preliminar do Relatório nº 

201601878 e por ocasião da reunião realizada entre representantes da Petrobras 

e da CGU em 09/11/2016. 
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Tendo como data limite 17/11/2016 para apresentação das manifestações 

preliminares registramos que algumas de nossas manifestações tendo como 

referência os convênios 4600360078 e 4600360075, que consideramos 

estritamente necessárias, não seguirão nesse momento. 

 

De modo a contribuir para uma leitura mais objetiva, optamos por colocar 

primeiramente as observações dessa CGU, constantes deste Relatório, entre 

aspas e sublinhadas, e, logo a seguir, a manifestação da Companhia sobre o tema. 

 

Com relação à suposta falha identificada pela CGU quanto à “ausência de 

prestações de contas detalhadas, por parte do partícipe beneficiário, com 

referência aos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas 

administrativas;”, esclarecemos que: 

 

Tendo como referência os convênios 4600360078 e 4600360075 registra‐se que 

em relação à falha “a”, a Fiscalização da Petrobras, à época das medições 

realizadas, atuou conforme preconizava o exigido nos Planos de Trabalho que 

lhes eram vinculados a partir da celebração de termos aditivos em 03/06/2013. 

Os aditivos em questão, entre seus objetivos, se propunham a pacificar o conflito 

de entendimento que existia entre a Petrobras e os demais partícipes em relação 

a rubrica Gerenciamento constante no Plano de Trabalho original quando da 

celebração dos convênios em 30/03/2012, transformada para Despesas 

Administrativas após a celebração desses aditivos. Observar que a nomenclatura 

original que era utilizada, “Gerenciamento”, suscitava interpretações 

conflitantes com a jurisprudência do TCU sobre a existência de Taxa de 

Administração em convênios celebrados pela administração pública indireta, tão 

propriamente citado por essa CGU no corpo deste relatório. 

 

Adicionalmente registramos que utilizando prerrogativa existente em ambos 

Convênios sob a cláusula “2.4 ‐ A PETROBRAS poderá, se assim desejar, sem 

prejuízo de sua prerrogativa de fiscalização direta, contratar e/ou solicitar, às 

suas expensas, a contratação de auditorias de terceira parte por ela indicada, 

objetivando o acompanhamento e/ou a verificação do cumprimento do Plano de 

Trabalho (Anexo I) e da consecução do objeto convenial”, ambos convênios 

foram examinados por processo de Auditoria Interna R‐01.P.271/2014 que em 

07/12/2015 recomendou cobrar da Fundação Bio‐Rio (FBR) o detalhamento e a 

comprovação das despesas administrativas incorridas nos convênios 4600360078 

e 4600360075 e solicitar o ressarcimento de eventuais repasses indevidos ou cuja 

aplicação não fosse comprovada. 

 

A Petrobras inicialmente se utilizou de interlocução (e‐mails, reuniões etc.) com 

a FBR, e a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA), no sentido de que estas 

apresentassem espontaneamente as comprovações detalhadas em relação às 

Despesas Administrativas, somente exigidas pela Petrobras a partir de 2015, após 

emissão do Relatório de Auditoria Interna supramencionado. A não apresentação 

das comprovações solicitadas implicou em cobrança administrativa dos valores 

não comprovados, por meio da emissão de duas Notas de Débitos nos valores de 

R$ 10.154.568,45 e de R$ 24.490.809,07, culminando em cobrança ajuizada em 

face da Fundação Bio-Rio iniciada em 08/09/2016, no Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (nº 028607157.2016.8.19.0001), para recuperação dos valores de 
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despesas não comprovadas nos convênios 4600360078 e 4600360075, 

respectivamente, inclusive aqueles valores relacionados às despesas 

administrativas. 

 

Observamos que conforme debate sobre o tema entre representantes da Petrobras 

e dessa CGU, em reunião realizada no dia 09/11/2016, em restou pacificado que 

a Petrobras em atendimento à recomendação 1 do Item 1.1.1.2 (CONSTATAÇÃO) 

deste Relatório nº 201601878 providenciará normatização do tema, incluindo 

regramento em relação ao modo de comprovação de Despesas Administrativas, 

conforme comentário neste relatório da própria CGU “Cumpre registrar, como 

parte do Plano de Providências Permanente da Petrobras, a programação para 

o atendimento, até janeiro/2017, da recomendação da CGU-Regional/RJ 

pertinente à compilação de todos os normativos da empresa que tratam da gestão 

de transferências voluntárias de recursos, e à normatização das lacunas 

existentes em suas diversas fases, englobando celebração, execução e prestação 

de contas, conforme recomendações já exaradas nos Relatórios/Nota de Auditoria 

nºs 242056, 201100982 e 201308783.” 

 

Desse modo sugerimos que a redação sobre a falha elencada, se mantida tendo 

como referência os convênios 4600360078 e 4600360075, seja alterada de modo 

a convergir com a Recomendação 1 do Item 1.1.1.2 (CONSTATAÇÃO) do 

Relatório nº: 201601878. Abaixo segue nossa sugestão para a nova redação: 

 

a) ausência de prestações de contas detalhadas, por parte do partícipe 

beneficiário, com referência aos valores transferidos a título de ressarcimento de 

despesas administrativas, em virtude da inexistência de normatização corporativa 

para a matéria. 

 

Com relação à suposta falha identificada pela CGU quanto à “inclusão de 

despesas administrativas pertinentes a custos de pessoal de partícipe beneficiário 

no Plano de Trabalho, em desacordo com item do próprio Termo de Convênio; ”, 

esclarecemos que: 

 

Tendo como referência os convênios 4600360078 e 4600360075, reiteramos 

argumentos oferecidos na resposta à CGU, de que existiu um erro material na 

manutenção do item 3.3.14 da Clausula 3 em ambos convênios, que vedava o 

ressarcimento de custos compartilhados referente aos recursos humanos do 

participe beneficiário, alocados exclusivamente, ou parcialmente, para 

desempenharem atividades necessárias à consumação do objeto do convênio. 

 

Solicitamos avaliar remoção dessa observação para os citados convênios, a partir 

do consenso extraído da reunião de 09/11/2016 de que o ressarcimento de custos 

de pessoal do participe beneficiário alocados diretamente para consumação do 

objeto do convênio, poderiam utilizar valores dos repasses financeiros feitos pela 

Petrobras, em situações e forma a serem normatizadas pela Companhia. Essa 

remoção tem por objetivo adequar este relatório à ação de cancelamento da 

Recomendação 5, conforme ata da reunião de busca conjunta de soluções 

pertinente à Auditoria Anual de Contas 2015, de 09/11/2016. 

 

[...] 
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Com relação ao trecho do Relatório Preliminar, conforme item 1.1.1.2 

(CONSTATAÇÃO), transcrito abaixo: 

 

“... 

Dessa forma, para que o citado ressarcimento de custos não se confunda com o 

pagamento de taxa administrativa, mediante a qual o Partícipe Beneficiário 

aufira ganho ou lucro em razão da execução do convênio, as despesas 

administrativas devem ser detalhadamente comprovadas. 

 

Nas prestações de contas examinadas desse convênio, identificamos que a 

Petrobras efetuou a transferência dos valores previstos pela rubrica 

“Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e 

Final”, entretanto, a Fundação Bio‐Rio comprovou tais despesas operacionais 

com recibo fechado, sem qualquer detalhamento dos custos incorridos. 

 

Tal problema identificado trouxe outro como consequência, qual seja, a demora 

excessiva para a suspensão dos repasses posteriores por parte da Petrobras, 

apesar da evidência de falhas ocorridas. 

 

Desde a prestação de contas do primeiro repasse relativo ao convênio, a 

Fundação Bio‐Rio não vinha conseguindo demonstrar detalhadamente as 

despesas administrativas a serem ressarcidas. Caso tivessem sido implementados 

ajustes e orientações a tempo, por ambas as partes, devido à ausência de 

padronização e especificação da adequada metodologia de apresentação das 

prestações de contas dos convênios pelo Partícipe Repassador, seria razoável 

supor que, na segunda prestação de contas, as pendências relativas à 

comprovação das despesas administrativas estivessem sanadas. Entretanto, 

constatamos demora dos gestores do convênio para suspender os repasses em 

razão da ausência de comprovação adequada das despesas, conforme se pode 

observar a seguir: ...“ esclarecemos que: 

 

Esclarecemos que tendo como referência os convênios 4600360078 e 

4600360075, em relação a eventual demora associada por essa CGU às ações 

efetuadas pelos Gestores da Petrobras, temos que registrar que ambos os 

convênios foram celebrados em 30/03/2012 pelo ex‐diretor da Diretoria de 

Abastecimento, Sr. P R da C. Entre outras orientações do novo titular da 

Diretoria de Abastecimento, Sr J C C a partir de abril/2012, existiu aquela 

referente à determinação do exame de vários contratos e convênios já celebrados 

pela Diretoria de Abastecimento antes da sua designação. Especificamente 

quanto aos convênios 4600360078 e 4600360075 segue anexo para conhecimento 

dessa CGU e‐mail de 06/11/2012 do Gerente Geral da AB‐PGI/COMPERJ A L 

F, que repassa expressa orientação do Diretor do Abastecimento para que se 

execute essa verificação. O exame dos Planos de Trabalho vigentes à época, 

diagnosticou que seria impossível prosseguir com a execução e fiscalização dos 

citados convênios, a menos que ocorresse uma profunda adequação dos Planos 

de Trabalho que lhes eram vinculados. Essa própria CGU pode verificar 

observando ambos Planos de Trabalhos, antes e pós aditivo, o nível de 

detalhamento que as atividades dos Planos de Trabalho vigentes a partir de 

03/06/2013, em comparação com os originais, adquiriram. 
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Registra‐se que as negociações para elaboração dos novos Planos de Trabalhos 

implicaram na consequente suspensão de qualquer aporte financeiro nos 

convênios, até que os mesmos fossem alterados, só retornando os aportes 

financeiros em 06/2013. Para o convênio da Barragem de Guapiaçu, convênio 

4600360075 o valor nominal aportado em 2012, totalizou apenas R$ 

1.820.000,00, com um aporte de R$ 960.000,00 em 03/05/2012 e um de R$ 

920.000,00 em 21/12/2012. Especificamente para esse aporte realizado em 

21/12/2012 é conveniente a leitura do DIP AB‐PGI/COMPERJ/IOA 40/2012 que 

segue anexo, que registra que o valor de R$ 500.000,00 ficaria retido, exatamente 

por conta do conflito de entendimento em relação à rubrica Gerenciamento por 

ambos os participes, cuja nomenclatura foi alterada para “Despesas 

Administrativas”, de modo a pacificar o conflito de entendimento. Enfatizamos 

que o conteúdo do DIP AB‐PGI/COMPERJ/IOA 40/2012 é classificado como 

sigiloso. Para o convênio de Itaboraí, 4600360078, o primeiro e único aporte 

realizado em 2012 foi aquele de 29/08/2012 no valor de R$ 526.000,00. Desse 

modo as negociações entre os participes para adequação do Plano de Trabalho 

perduraram até junho/2013, culminando com a celebração do primeiro termo 

aditivo aos convênios, em 03/06/2013. 

 

Em 03/06/2013 as negociações são encerradas com a celebração do primeiro 

termo aditivo. Há que se observar que não ocorreu o fato observado por essa 

CGU, “Desde a prestação de contas do primeiro repasse relativo ao convênio, a 

Fundação Bio‐Rio não vinha conseguindo demonstrar detalhadamente as 

despesas administrativas a serem ressarcidas”, visto que um dos conflitos de 

entendimento em relação ao Plano de Trabalho, foi exatamente sobre a rubrica 

Gerenciamento, transformada em Despesa Administrativa somente a partir da 

celebração do aditivo em 03/06/2013, onde uma nova dinâmica de comprovação 

das Despesas Administrativas foi estabelecida, com discriminação dos valores 

pré‐acordados entre os participes para tais despesas no próprio Plano de 

Trabalho. A nova dinâmica estabelecida pela Petrobras quando da celebração do 

primeiro aditivo, foi análoga ao expresso na Portaria Interministerial 

MP/MF/MCT nº 127, de 29/05/2008, alterada pela Portaria Interministerial 

MP/MF/MCT n° 342, de 05/11/2008, dentre outras, que regula os convênios na 

Administração Pública direta e nas empresas públicas dependentes de orçamento 

estatal, que prevê a possibilidade de pagamento de percentual sobre o valor do 

convênio, para cobertura de despesas administrativas, em percentual não 

superior a 15% (quinze por cento) do valor total do convênio, desde que 

expressamente autorizadas e demonstradas no respectivo instrumento e plano de 

trabalho. 

 

Em 08/11/2012, a área de negócio, conforme e‐mail anexo, enviou solicitação à 

equipe de Auditoria Interna solicitando que providenciasse ações para inclusão 

dos citados convênios em seu Plano Anual de Auditoria Interna, sendo que as 

providências solicitadas culminaram que ambos convênios fossem incluídos no 

Plano de Auditoria interna de 2013, que se iniciou em 05/12/2014. 

 

Em 07/12/2015 através do DIP AUDITORIA 1078/2015, ao tomar conhecimento 

do diagnóstico do Relatório da Auditoria R‐01.P271/2014 referente ao exercício 

de 2014 de que o detalhamento e comprovação da rubrica Despesas 

Administrativas acordados quando da celebração do primeiro termo aditivo em 

03/06/2013 eram insuficientes, a Petrobras iniciou interlocução com a SEA e 
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Fundação no sentido de solicitar os comprovantes de despesas não comprovadas, 

incluindo‐se os valores reservados para a rubrica Despesas Administrativas, 

conforme cartas anexas à resposta oferecida ao item 80 da SA 201601878/012. 

 

A Petrobras inicialmente se utilizou de interlocução (e‐mails, reuniões etc.) com 

a FBR, e a SEA, no sentido de que estas apresentassem espontaneamente as 

comprovações detalhadas em relação às Despesas Administrativas, somente 

exigidas pela Petrobras a partir de 2015, após emissão do Relatório de Auditoria 

supramencionado. A não apresentação das comprovações solicitadas implicou 

em cobrança administrativa dos valores não comprovados, por meio da emissão 

de duas Notas de Débitos nos valores de R$ 10.154.568,45 e de R$ 24.490.809,07, 

culminando em cobrança ajuizada em face da Fundação Bio‐Rio em 08/09/2016, 

no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (nº 028607157.2016.8.19.0001), para 

recuperação dos valores de despesas não comprovadas nos convênios 

4600360078 e 4600360075, respectivamente, inclusive aqueles valores 

relacionados às despesas administrativas. 

 

Desse modo solicitamos a essa CGU considerando as justificativas apresentadas 

e todas as ações tomadas pela gestão dos convênios, independente dos trâmites 

internos dos processos de Auditoria Interna, reavaliar a sua constatação de 

eventual existência de Taxa de Administração nos convênios 4600360075 assim 

como de morosidade na ação dos gestores para sanar as não conformidades 

detectadas retificando, quando pertinente, os comentários que foram derivados 

dessa constatação. 

 

Ainda com relação ao item 1.1.1.2 (CONSTATAÇÃO), transcrevemos abaixo 

outro trecho do Relatório Preliminar: 

 

“Em contrapartida, constitui dever da Petrobras a verificação e aprovação das 

comprovações das despesas administrativas encaminhadas pela Bio‐Rio, estando 

esta sujeita à suspensão dos repasses financeiros em caso de utilização indevida 

dos recursos, conforme disposto nos normativos e no próprio Termo de Convênio. 

Todavia, o que identificamos no caso do Convênio 4600379100 ‐Tratamento das 

Águas do Rio Irajá, bem como quanto ao convênio relatado em sequência, de nº 

4600360078 ‐Esgotamento Sanitário de Itaboraí foi a demora excessiva para a 

suspensão dos repasses por parte da Petrobras, apesar da evidência de falhas 

ocorridas.” 

 

Esclarecemos que tendo como referência os convênios 4600360075 registra‐se 

que em relação a Fiscalização, à época das medições realizadas, atuou conforme 

preconizava o exigido nos Planos de Trabalho que lhe era vinculado a partir da 

celebração do Termo aditivos em 03/06/2013. O aditivo em questão, entre seus 

objetivos, se propunha a pacificar o conflito de entendimento que existia entre a 

Petrobras e os demais partícipes em relação a rubrica Gerenciamento constante 

no Plano de Trabalho original quando da celebração dos convênios em 

30/12/2012, transformada para Despesas Administrativas após a celebração 

desses aditivos. Observar que a nomenclatura original que era utilizada, 

“Gerenciamento”, suscitava interpretações conflitantes com a jurisprudência do 

TCU sobre a existência de Taxa de Administração em convênios celebrados pela 

administração pública indireta, tão propriamente citado por essa CGU no corpo 

deste relatório. 
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Adicionalmente registramos que utilizando prerrogativa existente em ambos 

Convênios sob a cláusula “2.4 ‐ A PETROBRAS poderá, se assim desejar, sem 

prejuízo de sua prerrogativa de fiscalização direta, contratar e/ou solicitar, às 

suas expensas, a contratação de auditorias de terceira parte por ela indicada, 

objetivando o acompanhamento e/ou a verificação do cumprimento do Plano de 

Trabalho (Anexo I) e da consecução do objeto convenial”, ambos convênios 

foram examinados por processo de Auditoria Interna R‐01.P.271/2014 que em 

07/12/2015 recomendou cobrar da Fundação Bio‐Rio o detalhamento e a 

comprovação das despesas administrativas incorridas nos convênios 4600360078 

e 4600360075 e solicitar o ressarcimento de eventuais repasses indevidos ou cuja 

aplicação não fosse comprovada. 

 

A Petrobras inicialmente se utilizou de interlocução (e‐mails, reuniões etc.) com 

a FBR, e SEA, no sentido de que estas apresentassem espontaneamente as 

comprovações detalhadas em relação às Despesas Administrativas, somente 

exigidas pela Petrobras a partir de 2015, após emissão do Relatório de Auditoria 

supramencionado. A não apresentação das comprovações solicitadas implicou 

em cobrança administrativa dos valores não comprovados através da emissão de 

duas Notas de Débitos nos valores de R$ 10.154.568,45 como a de R$ 

24.490.809,07, culminando em cobrança ajuizada em face da Fundação Bio‐Rio 

em 08/09/2016, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (nº 

028607157.2016.8.19.0001), para recuperação dos valores de despesas não 

comprovadas nos convênios 4600360078 e 4600360075, respectivamente, 

inclusive aqueles valores relacionados às despesas administrativas. 

 

Observamos que conforme debate sobre o tema entre representantes da Petrobras 

e dessa CGU, em reunião de busca de soluções realizada em 09/11/2016, restou 

pacificado que a Petrobras em atendimento a recomendação 1 do item 1.1.1.2 

deste Relatório nº: 201601878 providenciará normatização do tema, incluindo 

regramento em relação ao modo de comprovação de Despesas Administrativas, 

conforme comentário neste relatório da própria CGU “Cumpre registrar, como 

parte do Plano de Providências Permanente da Petrobras, a programação para 

o atendimento, até janeiro/2017, da recomendação da CGU-Regional/RJ 

pertinente à compilação de todos os normativos da empresa que tratam da gestão 

de transferências voluntárias de recursos, e à normatização das lacunas 

existentes em suas diversas fases, englobando celebração, execução e prestação 

de contas, conforme recomendações já exaradas nos Relatórios/Nota de Auditoria 

nºs 242056, 201100982 e 201308783.” 

 

Desse modo solicitamos remoção do comentário efetuado “foi a demora 

excessiva para a suspensão dos repasses por parte da Petrobras, apesar da 

evidência de falhas ocorridas.” 

 

[...] 

 

Em relação ao trecho “...além da utilização de recursos da sua conta específica 

para fins diversos dos estabelecidos, por parte da Fundação Bio‐Rio, inclusive 

sem a reposição dos respectivos rendimentos financeiros que teriam sido obtidos, 

caso esses recursos tivessem permanecido nas contas.”, solicitamos a remoção 

do mesmo em virtude dos seguintes esclarecimentos: 
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Tendo como referência os convênios 4600360078 e 4600360075, solicitamos 

considerar em vossa análise , argumentos utilizados na resposta oferecida ao item 

80 da SA 201601878/012 que assevera “Referentes aos lançamentos constantes 

no extrato do Convênio não constantes das relações de pagamentos entregues 

juntos às prestações de contas, apresentamos no DVD LABEL M COMPERJ 

043/2016 na pasta Item 82, as rubricas identificadas com os respectivos 

ressarcimentos realizados na conta Corrente do Convênio.” Registramos também 

que de acordo com resposta oferecida ao item 80, os valores fruto dos impactos 

nos rendimentos de aplicação financeira estão inclusos na ação judicial em face 

da Fundação Bio-Rio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (nº 

028607157.2016.8.19.0001) distribuída em 08/09/2016. Adicionalmente 

informamos que a Petrobras não tinha acesso aos extratos bancários no intervalo 

entre os aportes que eram realizados. Observar que a celebração dos convênios 

ocorreu em 30/03/2012 e o primeiro termo aditivo somente ocorreu em 

03/062013, tendo os aportes sido suspensos durante esse período, exatamente por 

conflito de entendimento em relação à comprovação de despesas por parte do 

participe beneficiário. Após a celebração do primeiro aditivo em 03/06/2013, 

quando ocorreu a prestação de contas do primeiro aporte, a verificação do 

extrato bancário apresentado pelo participe beneficiário diagnosticou que foram 

movimentados recursos indevidamente, e estes foram estornados e devolvidos à 

conta corrente. Depois da celebração do aditivo em 03/06/2016 onde os aportes 

passaram a acontecer de forma mais regular, tão logo na prestação de contas do 

aporte anterior, quando recebíamos o extrato de movimentação bancária do 

período, as movimentações indevidas eram identificadas imediatamente, e na 

próxima prestação de contas, esses valores já tinham retornado à conta corrente 

do participe beneficiário, a exceção dos rendimentos bancários, que de qualquer 

forma, estão sendo cobrados judicialmente. 

 

Com relação ao trecho do Relatório Preliminar, conforme item 1.1.1.2 

(CONSTATAÇÃO), transcrito abaixo: 

 

“3‐ Convênio nº SAP 4600360075 – Implantação da Barragem Guapiaçu: 

 

O pagamento de parcela genérica referente à taxa de administração, foi também 

identificado com referência ao Convênio nº 4600360075. O seu Termo Aditivo nº 

1, no item 4.1.1.1 da Cláusula Quarta, destinou o percentual de 5,7% dos recursos 

repassados à cobertura de despesas administrativas da convenente.” 

  

Esclarecemos que tendo como referência os convênios 4600360078 e 

4600360075, registramos que o Termo Aditivo número 1 teve exatamente o 

condão de pacificar qualquer entendimento em relação a existência de Taxa de 

Administração em ambos os convênios. Quando da celebração em 30/03/2012 o 

Plano de Trabalho existente utilizava a nomenclatura Gerenciamento como uma 

das suas atividades, sem discriminação qualquer de quais despesas estavam 

relacionadas. Esse fato gerou um conflito de entendimento quando da prestação 

de contas do primeiro aporte, visto que o participe beneficiário declarou que não 

precisaria comprovar tais despesas. Após extensa negociação entre todos os 

participes, que perdurou por quase 210 dias, o Termo Aditivo 1 celebrado em 

03/06/2013, transformou a rubrica Gerenciamento em Despesas Administrativas, 

tendo a partir daí o participe beneficiário a obrigação de apresentar 
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comprovantes dessas Despesas Administrativas conforme detalhamento existente 

no Plano de Trabalho pós‐aditivo. Solicitamos que essa CGU verifique que existe 

um detalhamento dos gastos relacionados às Despesas Administrativas no Plano 

de Trabalho pós‐aditivo. Após Auditoria efetuada nesses convênios, a Petrobras 

diagnosticou que o detalhamento existente, não poderia ser considerado 

suficiente para comprovação das despesas efetuadas, já que vinha com um valor 

fechado sem discriminação dos itens. A Petrobras utilizou de prerrogativa 

expressa no item 3.3.9 do convênio e solicitou detalhamento adicional para os 

esclarecimentos que se faziam necessários. Não tendo o participe beneficiário 

oferecido esse esclarecimento de forma espontânea, a Petrobras se viu obrigada 

a ajuizar ação para cobrança dos valores não comprovados, conforme já 

mencionado nas manifestações acima. 

 

[...] 

 

Ainda com relação ao item 1.1.1.2 (CONSTATAÇÃO), e ao item “3‐ Convênio nº 

SAP 4600360075 – Implantação da Barragem Guapiaçu” transcrevemos abaixo 

outro trecho do Relatório Preliminar: 

 

“Portanto, a nova redação da minuta de convênios da Petrobras, de setembro de 

2015, não há que ser considerada com relação ao Convênio nº 4600360075, já 

que ocorreu após a sua celebração e não motivou alteração de suas cláusulas. 

Em verdade, nem poderia haver qualquer alteração nesse sentido, dada toda a 

jurisprudência do TCU a respeito. A própria redação da minuta dos convênios 

encontra‐se, portanto, equivocada.” 

 

Registramos que a citação da nova minuta serviu apenas para fundamentar a 

nossa tese de que sempre existiu compromisso tácito entre os participes de 

remuneração da equipe da FBR que seria alocada no projeto do convênio. De 

qualquer forma solicitamos remoção do comentário, já que conforme debate 

sobre o tema entre representantes da Petrobras e dessa CGU em 08/11/2016, 

restou pacificado que a Petrobras em atendimento à recomendação 1 deste 

Relatório nº 201601878 providenciará normatização do tema, incluindo 

regramento em relação ao modo de comprovação de Despesas Administrativas, 

conforme comentário neste relatório da própria CGU “Cumpre registrar, como 

parte do Plano de Providências Permanente da Petrobras, a programação para 

o atendimento, até janeiro/2017, da recomendação da CGU-Regional/RJ 

pertinente à compilação de todos os normativos da empresa que tratam da gestão 

de transferências voluntárias de recursos, e à normatização das lacunas 

existentes em suas diversas fases, englobando celebração, execução e prestação 

de contas, conforme recomendações já exaradas nos Relatórios/Nota de 

Auditoria nºs 242056, 201100982 e 201308783”. 
 

Encerrando, encaminhamos abaixo considerações relativas às recomendações do 

Relatório em questão: 

 
“Recomendação 2: 

 

Apurar as responsabilidades pela morosidade na adoção de providências 

previstas nos normativos e nos Termos dos Convênios nos 4600379100, 

4600360078 e 4600360075, que teriam possibilitado inibir e reverter 
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impropriedades identificadas – ausência de prestações de contas detalhadas dos 

valores transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas, e 

utilização dos recursos do convênio para objeto diverso do pactuado.” 

 

Diante do exposto nas manifestações adicionais desta Unidade, solicitamos 

remoção dessa recomendação tendo como referência os convênios 4600360075, 

4600360078 visto que não existia regramento corporativo para a prestações de 

contas detalhadas dos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas 

administrativas, os eventuais valores dos recursos do convênio não comprovados 

são objeto de ação judicial em face da Fundação Bio‐Rio para recuperação dos 

valores associados às despesas não comprovadas. 

 

“Recomendação 5: 

 

Quanto ao Convênio nº 4600360075, requerer à Fundação Bio‐Rio a 

apresentação do cálculo dos montantes repassados pertinentes a cada uma das 

diferentes despesas administrativas relacionadas no item 5 do seu Plano de 

Trabalho, e, uma vez apresentado esse cálculo, requerer a devolução do montante 

dos repasses efetuados que se refiram a custos de seu pessoal, próprio ou não, 

pertinente ao subitem 5.1 ‐Recursos Humanos (Coordenador Geral, Engenheiros, 

Técnicos e Pessoal Administrativo), subitem 5.4 Licitação e Contratação de 

Projetista, subitem 5.5 ‐Preparação do Edital de Licitação, subitem 5.6 ‐Processo 

Licitatório para a Obra, e subitem 5.7 ‐Contratação de Empresa.” 

 

Diante do exposto nas manifestações adicionais desta Unidade e em de acordo 

com ata da reunião de busca conjunta de soluções pertinente à AAC 2015, 

solicitamos o cancelamento/remoção desta recomendação.” 

 

Adicionalmente, a Área de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia solicitou 

retificações em alguns trechos do relatório pertinentes aos dois convênios tratados neste 

item da “Manifestação da Unidade Examinada”, as quais, quando entendidas pertinentes 

pela equipe de auditoria, foram consignadas na versão final do relatório. 

 

3- Manifestação da Área Jurídica acerca das recomendações 1 e 6: 

 

Mediante a Carta AUDITORIA/PAE 0410/2016, de 17/11/2016, foram-nos 

encaminhadas manifestações oriundas da Área da Presidência – Unidade Jurídico com 

relação às recomendações 1 e 6 pertinentes ao item 1.1.1.2 do Relatório Preliminar de 

Auditoria nº 201601878, as quais transcrevemos em sequência: 

 

 “A CGU, por intermédio do Ofício nº 18814/2016/GAB/RJ/Regional/RJ-CGU, 

encaminhou a PETROBRAS o relatório preliminar de Auditoria Anual de Contas 

relativo do ano de 2015. Ao final, foram elaboradas 29 Recomendações 

destinadas a Petrobras, dentre as quais 3 foram direcionadas ao Jurídico, verbis: 

 

Recomendação 1:"Incluir no normativo-padrão em fase de implementação pela 

Companhia acerca de transferências voluntárias de recursos, instruções 

detalhadas com referência a despesas administrativas do Partícipe Beneficiário, 

abrangendo, dentre outras, as possibilidades, vedações, e a forma correta de 

apresentação de suas respectivas prestações de contas, considerando os 

normativos vigentes a respeito." 
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Recomendação 2: "Abster-se de incluir na futura minuta padrão de convênios da 

Petrobras, cláusula que possibilite o pagamento de custos de pessoal dos 

convenentes com recursos repassados pela Companhia, dado o interesse mútuo 

dos convenentes quanto ao alcance de seus objetos." 

 

Recomendação 3: "Avaliar a possibilidade de normatizar a inserção, nos 

convênios e contratos de patrocínios promocional e social, da necessidade de 

observância, por parte das pessoas físicas e jurídicas patrocinadas pela empresa, 

do Código de Ética do Sistema Petrobras e do Guia de Conduta da Petrobras.” 

 

Na reunião de reunião de busca conjunta de soluções, realizada com a CGU, as 

referidas recomendações foram discutidas, tendo sido acordado que o Jurídico 

apresentaria suas manifestações em relação a cada uma delas, de modo que a 

equipe de auditoria possa analisar sobre a pertinência de alterá-las ou não. 

 

Assim, passamos a análise de cada uma das recomendações: 

 

I - Recomendação 1:"Incluir no normativo-padrão em fase de implementação 

pela Companhia acerca de transferências voluntárias de recursos, instruções 

detalhadas com referência a despesas administrativas do Partícipe Beneficiário, 

abrangendo, dentre outras, as possibilidades, vedações, e a forma correta de 

apresentação de suas respectivas prestações de contas, considerando os 

normativos vigentes a respeito." 

 

Com relação à primeira recomendação, considerando que a expressão 

“transferência voluntária de recursos” é ampla e genérica, e que o escopo dessa 

recomendação são os convênios e termos de parceira, sugere-se a seguinte 

alteração. 

 

Recomendação 1:"Incluir no normativo-padrão em fase de implementação pela 

Companhia acerca de transferências voluntárias de recursos convênios e termos 

de cooperação, instruções detalhadas com referência a despesas administrativas 

do Partícipe Beneficiário, abrangendo, dentre outras, as possibilidades, 

vedações, e a forma correta de apresentação de suas respectivas prestações de 

contas, considerando os normativos vigentes a respeito." 

 

Por fim, a Gerência SBS/OGBS/GR, responsável pela atualização do normativo 

interno, solicita o prazo de 1 (um) ano para a elaboração e implementação dessa 

recomendação, visto que o referido normativo se encontra em processo de 

adequação aos dispositivos da nova Lei nº 13.303/2016. 

 

II - Recomendação 2: "Abster-se de incluir na futura minuta padrão de 

convênios da Petrobras, cláusula que possibilite o pagamento de custos de 

pessoal dos convenentes com recursos repassados pela Companhia, dado o 

interesse mútuo dos convenentes quanto ao alcance de seus objetos." 

 

Na reunião de busca conjunta de soluções, realizada com a CGU, ficou acordado 

que o Jurídico apresentaria nova proposta de redação à citada recomendação, 

de modo que sejam contempladas as especificidades sobre o assunto. 
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De acordo com a proposta de recomendação, a Petrobras não poderia arcar com 

o “...pagamento de custos de pessoal dos convenentes com recursos repassados 

pela Companhia, dado o interesse mútuo dos convenentes quanto ao alcance de 

seus objetos." 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a referida proibição já é prevista, como 

regra, na minuta padrão da Petrobras, no entanto possibilita tal pagamento 

apenas em casos devidamente justificados. 

 

CONVÊNIOS 

“3.2 Compete ao (nome do outro partícipe) 

3.2.5 – Arcar com os custos do seu pessoal (salários, encargos, benefícios e 

vantagens) envolvido no objeto deste Convênio, podendo, quando houver 

repasses financeiros, utilizá-los para este fim;” 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO 

“3.2 – São encargos do COOPERADOR: 

3.2.4 – Responsabilizar-se pelo pagamento do seu pessoal (salários, encargos, 

benefícios, vantagens, etc.) envolvido na execução do objeto deste TERMO.” 

 

Por tal razão, sugere-se a alteração da recomendação pela CGU, de modo que 

permita que determinadas despesas de pessoal, excepcionalmente, possam ser 

custeados pelos recursos repassados pela Petrobras. 

 

Isso porque se pode antever que a adoção da recomendação da CGU, tal como 

proposta, dificultará a celebração, pela Petrobras, de convênios com entidades 

sem fins lucrativos, uma vez que essas entidades não têm como finalidade o lucro 

e que, muitas vezes, acabam obtendo os recursos necessários para se manterem e 

atenderem seus objetivos através de parcerias firmadas com os setores privado e 

público. 

 

Ademais, é possível que a entidade contrate pessoas especializadas para 

trabalhar, exclusivamente, no convênio celebrado com a Petrobras, o que 

justifica a possibilidade de serem utilizados os recursos repassados pela 

Companhia, uma vez que esse novo trabalhador envidará todos os esforços 

diretamente para os fins almejados pela Petrobras. 

 

Além disso, entendemos que, com relação aos empregados fixos do convenente 

vinculados ao objeto do convênio, seria justificado remunerar parte dos custos 

caso houvesse justificativa para tanto, como por exemplo no caso de um 

funcionário que, além de suas atribuições normais perante o convenente, 

passasse a exercer funções extras, havendo aumento de suas atribuições, bem 

como de suas responsabilidades. 

 

Ressalta-se que a possibilidade do pagamento de custos de pessoal, em 

determinados casos específicos, não retira do Cooperador a sua responsabilidade 

trabalhista, apenas permite que parte dos recursos repassados sejam utilizados 

para pagamento desses custos com pessoal envolvido no próprio objeto da 

parceria. 

 

Dessa forma, sugerimos a seguinte redação para a presente recomendação: 
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"Recomendação 2: Incluir na minuta padrão de convênios e termo de cooperação 

da Petrobras cláusula que possibilite o pagamento de custos de pessoal dos 

convenentes com recursos repassados pela Companhia apenas quando houver 

dedicação exclusiva ao convênio, ou no caso de haver aumento de atribuições e 

responsabilidades do funcionário do convenente, devendo ser tais custos 

vinculados ao plano de trabalho, efetuados no ato da assinatura do convênio, 

dado o interesse mútuo dos convenentes quanto ao alcance de seus objetos." 

 

   Por fim, o prazo para alteração da minuta padrão seria de 120 dias.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

1- Quanto às manifestações adicionais apresentadas com referência ao Convênio nº SAP 

4600379100 – Tratamento das Águas do Rio Irajá: 

Inicialmente, e com relação à utilização de recursos do convênio para objeto diverso do 

pactuado, pelo partícipe beneficiário, entendemos que as manifestações adicionais 

apresentadas pela Refinaria Duque de Caxias atestam a ocorrência de providências 

tempestivas, à época, no sentido de sanar tal impropriedade. 

 

Relativamente à ausência de prestações de contas detalhadas dos valores transferidos a 

título de ressarcimento de despesas administrativas, entretanto, a despeito das alegações 

apresentadas, temos a tecer as seguintes considerações: 

 

a) O Parecer Jurídico nº 5521/11, de 27/12/2011, atendendo a consulta da própria REDUC 

quanto à legalidade de previsão de taxa de administração no convênio em tela, e que 

também proferiu apreciação acerca de sua minuta, encaminhada para análise por aquela 

Unidade da Petrobras, assim se manifestou, às suas fls. 3, com relação a despesas 

administrativas: 

 

“[...] entendemos cabível o ressarcimento de despesas que representem os custos 

de despesas administrativas despendidas pela entidade e que tenham ligação 

direta com o objeto do Convênio (conforme a disciplina prevista no convênio), 

não sendo possível, pelas razões já expostas, a previsão de taxa de administração, 

de forma genérica. 

 

Outrossim, esse ressarcimento não deverá ter caráter de contrapartida 

(pagamento) e não é recomendável que esteja vinculado a um percentual sobre o 

custo do Convênio, sob pena de ser afastada a nomenclatura e configurada a taxa 

de administração. Essas despesas também deverão estar previstas e detalhadas 

no plano de trabalho.  

 

[...] 

 

Destacamos que cabe ao consulente certificar-se de que o valor repassado 

coaduna-se com a expectativa de gastos administrativos e não deve, em hipótese 

alguma, constituir ganho ou lucro do Convenente, o que viria a onerar 

injustificadamente o Convênio, desconfigurar o negócio e jurídico, expondo o 

gestor à possibilidade de ressarcir à Petrobras os valores indevidamente 

repassados.” 
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Ainda, em sua conclusão às fls. 4: 

 

“É cabível, entretanto, o reembolso de gastos administrativos para a manutenção 

do Convênio, desde que não configurem lucro para a entidade Convenente e que 

esteja expresso no Plano de Trabalho, na forma da jurisprudência do TCU.” 

 

Assim, apesar de submetida a minuta do convênio para análise da Área Jurídica da 

Petrobras, à época, pela REDUC, depreendemos, a partir da leitura do seu Termo e de 

seus cinco aditivos, que providências requeridas no que tange a despesas administrativas 

não foram implementadas, já que seu ressarcimento esteve vinculado a um percentual 

sobre o custo do convênio, de 5%, não foram elas previstas e detalhadas no Plano de 

Trabalho, e não houve certificação, por parte do REDUC, acerca de o valor repassado 

para tais despesas coadunar-se com a expectativa de gastos administrativos e não 

constituir ganho ou lucro do convenente. 

 

b) O Relatório da Auditoria Interna da Petrobras código R-01.P.310/2014 emitiu o 

seguinte comentário acerca do convênio em tela, no que tange à falta de detalhamento 

dos repasses para pagamento de despesas administrativas: 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de 

sigilo, com base no art. 22, da Lei nº 12.527/2011 e nos arts. 5º e 6º do Decreto nº 

7.724/2012”. 

 

Ainda, expediu a seguinte recomendação acerca do tema: 

 

“Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada, em função de 

sigilo, com base no art. 22, da Lei nº 12.527/2011 e nos arts. 5º e 6º do Decreto nº 

7.724/2012”. 

 

c) O Termo do Convênio nº SAP 4600379100 previu, na alínea “h” do item 3.3 de sua 

Cláusula Terceira, o seguinte encargo para a Fundação Bio-Rio: 

 

“Prestar contas da utilização dos repasses e do andamento do cronograma e 

atividades descritos nos termos deste instrumento e Anexos.” (Original sem grifo.) 

 

Dessa forma, tendo em vista as disposições transcritas acima pertinentes ao Parecer 

Jurídico nº 5521/11, de 27/12/2011, ao Relatório da Auditoria Interna da Petrobras código 

R-01.P.310/2014 e à Cláusula Terceira do Termo do Convênio nº SAP 4600379100, fica 

evidente que a REDUC detinha conhecimento, desde o início da avença, acerca da 

necessidade de verificação da procedência das despesas administrativas do partícipe 

beneficiário. Reforçamos tal fato destacando, mais uma vez e a título de exemplo, trecho 

do aludido parecer jurídico exarado segundo o qual cabia ao consulente, nesse caso os 

responsáveis pela fiscalização do convênio, certificarem-se de que o valor repassado para 

despesas administrativas encontrava-se em conformidade com a expectativa desses 

gastos, bem como trecho do Relatório R-01.P.310/2014, apontando que não houve 

exigência de comprovação da destinação dos pagamentos pertinentes a despesas 

administrativas que, até a prestação de contas nº 5, em julho/2014, já haviam alcançado 

R$ 1,7 milhão.  

 

Assim, e considerando potencial prejuízo a ser arcado pela Petrobras com relação a 

despesas administrativas não comprovadas pelo partícipe beneficiário, mantivemos a 
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recomendação afeta a esse convênio no que tange à apuração de responsabilidades em 

face da morosidade na adoção de providências quanto à ausência de prestações de contas 

dos montantes repassados pela Petrobras a título de ressarcimento daquelas despesas. 

Cabe ressaltar que a primeira providência nesse sentido foi implementada apenas em 

24/02/2015, mediante a expedição da Carta REDUC/SMS/MA – 0028/15 à Secretaria 

Estadual do Ambiente – SEA, solicitando a prestação de contas detalhada sobre a parcela 

de “fiscalização, acompanhamento, prestação de contas, relatórios parciais e finais”, 

sendo que a primeira prestação de contas do convênio sem a comprovação das despesas 

administrativas havia sido apresentada em 10/12/2012, mais de dois anos antes.   

 

Quanto à versão original da Recomendação 3 deste item, constante no Relatório 

Preliminar, alteramo-la conforme segue, no tocante ao Convênio nº SAP 4600379100: 

 

“Prosseguir a cobrança relativa à apresentação das prestações de contas referentes às 

despesas administrativas do Convênio nº SAP 4600379100, junto à Secretaria de Estado 

do Ambiente - SEA e à Fundação Bio-Rio, cujo valor, a princípio, monta a importância 

de R$ 2.210.451,19, e, caso tais despesas não sejam comprovadas de forma tempestiva, 

esgotar todas as providências possíveis e cabíveis, inclusive na esfera judicial, até o 

efetivo recebimento do valor devido, inclusive com as correções pertinentes.”                   

 

2- Quanto às manifestações adicionais apresentadas com relação aos convênios nºs SAP 

4600360078 e 4600360075 – Esgotamento Sanitário de Itaboraí e Implantação da 

Barragem Guapiaçu: 

a) Relativamente à ausência de prestações de contas detalhadas, por parte do partícipe 

beneficiário, com referência aos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas 

administrativas: 

 

Inicialmente, foi apresentada argumentação pela Área de Desenvolvimento da Produção 

e Tecnologia no sentido de que “a Fiscalização da Petrobras, à época das medições 

realizadas, atuou conforme preconizava o exigido nos Planos de Trabalho que lhes eram 

vinculados a partir da celebração de termos aditivos em 03/06/2013. Os aditivos em 

questão, entre seus objetivos, se propunham a pacificar o conflito de entendimento que 

existia entre a Petrobras e os demais partícipes em relação a rubrica Gerenciamento 

constante no Plano de Trabalho original quando da celebração dos convênios em 

30/03/2012, transformada para Despesas Administrativas após a celebração desses 

aditivos.” 

 

A leitura dos mencionados Planos de Trabalho anteriores e posteriores ao Aditivo nº 1, 

permite concluir que houve o cuidado em se alterar a denominação original de sua fase 5, 

“Gerenciamento”, com uma única menção a “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação 

de Contas, Relatórios Parciais e Final”, para “Despesas Administrativas”, com a sua 

subdivisão em alguns tópicos, abrangendo, no caso do Convênio nº SAP 4600360078, a 

mesma “Fiscalização, Acompanhamento, Prestação de Contas, Relatórios Parciais e 

Final”, além de “Licitação de Projetista”, “Preparação de Edital de Licitação”, “Processo 

Licitatório da Obra” e “Contratação de Empresa”. O primeiro tópico, por sua vez, foi 

subdividido em despesas com mão de obra, despesas indiretas, despesas gerais e outras 

despesas.  

 

Já quanto ao Convênio nº SAP 4600360075, as “Despesas Administrativas” foram 

subdivididas nos tópicos “Recursos Humanos” (Coordenador Geral, Engenheiros, 
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Técnicos e Pessoal Administrativo), “Despesas Gerais” (Locação de equipamentos, 

combustíveis e escritório), “Outras Despesas” (Participação do projeto nas despesas 

gerais da fundação e despesas diversas de menor valor (caixa pequeno)), “Licitação e 

Contratação de Projetista”, “Preparação de Edital de Licitação”, “Processo Licitatório 

para Obra” e “Contratação de Empresa”.  

 

Ocorre que a mesma atenção quanto ao detalhamento do Plano de Trabalho não foi 

dispensada à verificação daquelas despesas administrativas, cuja necessidade de 

comprovação já era prevista nos Termos de Convênios, por conta da obrigação dos 

partícipes beneficiários de prestar contas da utilização de todos os repasses efetuados pela 

Petrobras, conforme se pode depreender a partir de algumas de suas disposições, 

transcritas em sequência: 

 

 “CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS 

 

 [...] 

 

3.2 – São encargos da SEA e do INEA: (Original sem grifo.)          

 

 [...] 

 

3.2.8 – Prestar contas da utilização dos repasses e do andamento do cronograma 

e atividades descritos nos termos deste instrumento e seu Plano de Trabalho 

(Anexo I); (Original sem grifo.)          

 

 [...]  

 

 3.3 – São encargos da FUNDAÇÃO: (Original sem grifo.)          

 

 3.3.7 - Prestar contas da utilização dos repasses e do andamento do cronograma 

e atividades descritos nos termos deste instrumento  e seu Plano de Trabalho 

(Anexo I); (Original sem grifo.)          

 

 [...] 

 

 CLÁUSULA QUARTA – APORTE FINANCEIRO E REPASSES 

 

4.2 – Os aportes financeiros serão repassados à FUNDAÇÃO de acordo com o 

estabelecido no Plano de Trabalho deste Convênio (Anexo I), obedecida a 

cláusula 4.1.6, conforme o correspondente cronograma, exceto nos casos a 

seguir, em que os repasses ficarão retidos até o saneamento das impropriedades 

verificadas: 

 

4.2.1 – quando não houver comprovação da boa e regular aplicação do repasse 

anterior, mediante comprovantes discriminados de forma inequívoca da 

aplicação dos recursos financeiros exclusivamente na consecução do objeto do 

presente Convênio.” (Original sem grifo.)            

 

A SEA, o INEA e a Fundação Bio-Rio possuíam a condição de partícipes beneficiários, 

a quem competia prestar contas da utilização dos repasses, aí logicamente incluídos 

aqueles pertinentes às despesas administrativas, parte integrante do Plano de Trabalho 
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conforme sua fase 5. O item 4.2 do Termo de Convênio reforçou a necessidade dessa 

prestação de contas, disciplinando que os repasses ficariam retidos caso não houvesse a 

comprovação da boa e regular aplicação do repasse anterior. 

 

A alegada ausência de normatização do tema pela Petrobras, incluindo o regramento em 

relação ao modo de comprovação de despesas administrativas, não pode ser aceita como 

justificativa, considerando que os próprios termos dos convênios previam essa 

comprovação, conforme reprodução anterior de alguns de seus itens. 

 

Dessa forma, mantivemos a redação original do relatório, qual seja, “ausência de 

prestações de contas detalhadas, por parte do partícipe beneficiário, com referência aos 

valores transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas”, sem 

restringi-la ao fato de ter ocorrido em virtude da inexistência de normatização corporativa 

para a matéria, conforme requerido pela Área de Desenvolvimento da Produção e 

Tecnologia.       

 

b) Quanto à inclusão de despesas administrativas pertinentes a custos de pessoal de 

partícipe beneficiário no Plano de Trabalho, em desacordo com item do próprio Termo 

de Convênio: 

 

Trata-se de falha evidente, uma vez que tais despesas administrativas pertinentes a mão 

de obra foram incluídas no Plano de Trabalho a partir do Aditivo nº 1 aos termos dos 

convênios, quando neles já constavam os itens 3.2.10 e 3.3.14 disciplinando que os 

partícipes beneficiários deveriam arcar com os custos de seu pessoal, próprio ou não, tais 

como, salários, encargos, benefícios e vantagens, necessários para o desenvolvimento das 

atividades sob sua responsabilidade. 

 

Assim, também mantivemos essa redação original do relatório na íntegra, sem removê-la 

conforme solicitado pela Área de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia.      

 

c) Acerca da demora dos gestores do convênio para suspender os repasses pertinentes às 

despesas administrativas, em razão da ausência de sua adequada comprovação:  

 

Repisamos argumentação apresentada no que tange ao subitem “a” precedente, deste 

mesmo item 2, no sentido de que a necessidade de prestação de contas da utilização dos 

repasses, vale dizer, de comprovação das despesas pertinentes ao convênio, aí incluídas, 

necessariamente, aquelas relativas a gerenciamento ou despesas administrativas, como 

parte integrante do Plano de Trabalho, já era prevista desde o seu termo inicial, conforme 

demonstrado a partir da transcrição de seus itens 3.2.8, 3.3.7 e 4.2.1. 

 

A alegação da Área de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia de que não ocorreu o 

fato destacado pela CGU no Relatório Preliminar, qual seja, “Desde a prestação de contas 

do primeiro repasse relativo ao convênio, a Fundação Bio-Rio não vinha conseguindo 

demonstrar detalhadamente as despesas administrativas a serem ressarcidas”, não 

procede, haja vista o próprio conteúdo dos itens 1.7 e 2.3 do DIP AB-

PGI/COMPERJ/IOA 40/2012, de 20/12/2012, que mencionam, respectivamente: 

 

- Item 1.7: “Nesta reunião (de 08/10/2012, entre Petrobras, SEA e Fundação Bio-

Rio, para a apresentação dos itens ainda não conformes pertinentes à prestação de 

contas do primeiro aporte financeiro) a SEA informou que não apresentaria notas 

fiscais detalhadas para o item “Gerenciamento” do plano de trabalho (anexo 01 
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do Convênio), pois, de acordo com a SEA, trata-se de um valor de 5% repassado 

à universidade, o que seria comum em todos os projetos firmados pela Fundação. 

Este item corresponde a um valor total de R$12.500.000,00 no plano de trabalho, 

sendo R$ 500.000,00 já repassados no 1º aporte.” 

 

- Item 2.3: “[...] por não ter havido comprovação das despesas associadas à 

parcela já liberada no 1º Aporte da 6º Fase do Plano de Trabalho, 

Gerenciamento, no valor de R$ 500.000,00, a parcela referente a essa mesma 

rubrica no 2º Aporte também no valor de R$ 500.000,00, ficará retida até 

equacionamento pleno da questão.” 

 

Como se sabe, a rubrica “gerenciamento”, pertinente ao item nº 5 do Plano de Trabalho 

do convênio, foi revista para “despesas administrativas” com a celebração do Aditivo nº 

1, pois esse era o seu objetivo inicial, caso contrário não teria ocorrido a alteração da 

nomenclatura. 

 

A própria manifestação apresentada pela Área salienta o diagnóstico do Relatório da 

Auditoria Interna da Petrobras R-01.P271/2014 referente ao exercício de 2014, de que “o 

detalhamento e comprovação da rubrica Despesas Administrativas acordados quando 

da celebração do primeiro termo aditivo em 03/06/2013 eram insuficientes.” Acrescenta 

ainda que as comprovações detalhadas das despesas administrativas passaram a ser 

exigidas pela Petrobras somente a partir de 2015, após a emissão daquele relatório. 

 

Dessa forma, fica patente a morosidade na adoção de providências por parte da Petrobras 

com relação à comprovação das despesas administrativas por parte dos partícipes 

beneficiários, que já era prevista no próprio termo do convênio como seu encargo, qual 

seja, o de prestar contas da utilização dos repasses efetuados pela Petrobras. 

 

Assim, mantivemos a constatação pertinente à demora da Petrobras em implementar as 

providências cabíveis no tocante à necessidade de comprovação das despesas 

administrativas por parte do partícipe beneficiário, ressaltando, entretanto, que não há, 

neste relatório, constatação relativa à eventual existência de taxa de administração nos 

convênios examinados, conforme alegado pela Área.   

 

Adicionalmente, e com referência ao mesmo tema, mantivemos o seguinte comentário 

contido no relatório, cuja remoção foi solicitada pela Área de Desenvolvimento da 

Produção e Tecnologia: “a demora excessiva para a suspensão dos repasses posteriores 

por parte da Petrobras, apesar da evidência de falhas ocorridas.”        

  

d) No que tange à utilização de recursos da conta específica dos convênios para fins 

diversos dos estabelecidos, inclusive sem a reposição dos respectivos rendimentos 

financeiros que teriam sido obtidos, caso esses recursos tivessem permanecido nas contas:  

 

A informação em tela refere-se ao Convênio nº SAP 4600360078, pertinente ao sistema 

de esgotamento sanitário no Município de Itaboraí, e reporta-se a fatos efetivamente 

ocorridos. Não é feita alusão à ausência de reposição dos recursos da conta corrente 

utilizados de forma indevida, mas sim aos seus respectivos rendimentos financeiros, o 

que, inclusive, é confirmado pela própria manifestação apresentada pela Área de 

Desenvolvimento da Produção e Tecnologia, que menciona: 
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“[...] os valores fruto dos impactos nos rendimentos de aplicação financeira estão 

inclusos na ação judicial em face da Fundação Bio-Rio no Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro (nº 028607157.2016.8.19.0001) distribuída em 08/09/2016.” 

 

Assim, não há razão em se remover tal informação do relatório, conforme requerido pela 

Área de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia.     

 

e) Quanto ao pagamento de parcela genérica referente à taxa de administração, também 

identificado com referência ao Convênio nº 4600360075: 

 

Alteramos a redação desse trecho do relatório para “O repasse de recursos de forma 

genérica, para o pagamento de despesas administrativas do partícipe beneficiário, foi 

também identificado com referência ao Convênio nº 4600360075.”  

 

f) Acerca de consideração da CGU-Regional/RJ no tocante à nova redação da minuta de 

convênios da Petrobras, de setembro de 2015, de que não deveria ser observada com 

relação ao Convênio nº 4600360075 já que ocorreu após a sua celebração e não motivou 

alteração de suas cláusulas: 

 

Tal consideração teve como propósito afastar qualquer vínculo da mencionada nova  

minuta-padrão de convênios da Petrobras, de setembro de 2015, com o Termo de 

Convênio nº 4600360075, que, à sua época, previu que o próprio partícipe beneficiário 

arcasse com os custos de seu pessoal, próprio ou não. 

 

Dessa forma, não há razão para removê-la do relatório, conforme requerido pela Área de 

Desenvolvimento da Produção e Tecnologia.  

 

g) Relativamente à Recomendação 2 deste item do relatório, qual seja, “Apurar as 

responsabilidades pela morosidade na adoção de providências previstas nos normativos 

e nos Termos dos Convênios nos 4600379100, 4600360078 e 4600360075, que teriam 

possibilitado inibir e reverter impropriedades identificadas – ausência de prestações de 

contas detalhadas dos valores transferidos a título de ressarcimento de despesas 

administrativas, e utilização dos recursos do convênio para objeto diverso do pactuado.”: 

 

Ante o exposto no item 1 e nos subitens “a”, “c” e “d” do item 2 deste tópico “Análise do 

Controle Interno”, modificamos a aludida recomendação conforme segue: 

 

“Apurar as responsabilidades pela morosidade na adoção de providências previstas em 

normativos da Petrobras e nos Termos dos Convênios nºs SAP 4600379100, 4600360078 

e 4600360075, que teriam possibilitado inibir e reverter impropriedades identificadas 

com relação à ausência de prestações de contas dos valores transferidos a título de 

ressarcimento de despesas administrativas, por parte dos partícipes beneficiários 

daqueles convênios.”    

 

h) Quanto à Recomendação 5 do Relatório Preliminar, qual seja, “Quanto ao Convênio 

nº 4600360075, requerer à Fundação Bio‐Rio a apresentação do cálculo dos montantes 

repassados pertinentes a cada uma das diferentes despesas administrativas relacionadas 

no item 5 do seu Plano de Trabalho, e, uma vez apresentado esse cálculo, requerer a 

devolução do montante dos repasses efetuados que se refiram a custos de seu pessoal, 

próprio ou não, pertinente ao subitem 5.1 -Recursos Humanos (Coordenador Geral, 

Engenheiros, Técnicos e Pessoal Administrativo), subitem 5.4 -Licitação e Contratação 
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de Projetista, subitem 5.5 ‐Preparação do Edital de Licitação, subitem 5.6 ‐Processo 

Licitatório para a Obra, e subitem 5.7 ‐Contratação de Empresa.”: 

 

Considerando que foi emitida Nota de Débito para a Fundação Bio-Rio com referência 

ao convênio em tela, no valor total de R$ 24.490.809,07, contendo item específico 

pertinente a despesas administrativas não comprovadas e posteriormente transformada 

em ação de cobrança ajuizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, procedemos ao 

cancelamento dessa recomendação.    

 

3- No que tange à manifestação da Área Jurídica acerca das recomendações 1 e 6: 

 

Tendo em vista as alegações apresentadas pela Área Jurídica no tocante às recomendações 

1 e 6 constantes na versão preliminar deste item do relatório, procedemos às alterações 

registradas em sequência: 

 

- Recomendação 1: substituição do trecho “transferências voluntárias de recursos” para 

“convênios e termos de cooperação”, ressaltando, contudo, o estabelecimento de um 

prazo de mais 180 dias para sua implementação, a partir de 31/01/2017, conduzindo-o, 

dessa forma, para 31/07/2017, uma vez que já havia sido concedido o mesmo prazo a 

partir de 31/07/2016, perfazendo, portanto, o período de 1 ano requerido pela Área 

Jurídica; e 

 

- Recomendação 6: sua redação foi alterada, com incorporação parcial da sugestão 

apresentada pela Área Jurídica, conforme segue: 

 

“Vedar, no normativo-padrão acerca de convênios e termos de cooperação, em fase de 

implementação pela Petrobras, a possibilidade de pagamento de custos de pessoal dos 

convenentes de foram irrestrita, à exceção de situações específicas como aquelas em que 

houver dedicação exclusiva ao convênio, quando os respectivos custos deverão estar 

consignados no Plano de Trabalho, no ato da assinatura da avença.” 

 

Adicionalmente, acatamos o prazo proposto de 120 dias para implementação dessa 

recomendação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Incluir no normativo-padrão em fase de implementação pela 

Companhia acerca de convênios e termos de cooperação, instruções detalhadas com 

referência a despesas administrativas do partícipe beneficiário, abrangendo, dentre outras, 

as possibilidades, vedações, e a forma correta de apresentação de suas respectivas 

prestações de contas, considerando os normativos vigentes a respeito.  

 

Recomendação 2: Apurar as responsabilidades pela morosidade na adoção de 

providências previstas em normativos da Petrobras e nos Termos dos Convênios nºs SAP 

4600379100, 4600360078 e 4600360075, que teriam possibilitado inibir e reverter 

impropriedades identificadas com relação à ausência de prestações de contas dos valores 

transferidos a título de ressarcimento de despesas administrativas, por parte dos partícipes 

beneficiários daqueles convênios. 

 

Recomendação 3: Prosseguir a cobrança relativa à apresentação das prestações de contas 

referentes às despesas administrativas do Convênio nº SAP 4600379100, junto à 

Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e à Fundação Bio-Rio, cujo valor, a princípio, 

monta a importância de R$ 2.210.451,19, e, caso tais despesas não sejam comprovadas 
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de forma tempestiva, esgotar todas as providências possíveis e cabíveis, inclusive na 

esfera judicial, até o efetivo recebimento do valor devido, inclusive com as correções 

pertinentes.   

 

Recomendação 4: Esgotar todas as providências possíveis e cabíveis até o efetivo 

recebimento do montante cobrado à Fundação Bio-Rio, no total de R$ 10.154.568,45, 

com referência ao Convênio nº SAP 4600360078.  

 

Recomendação 5: Esgotar todas as providências possíveis e cabíveis até o efetivo 

recebimento do montante cobrado à Fundação Bio-Rio, no total de R$ 24.490.809,07, 

com referência ao Convênio nº SAP 4600360075.  

 

Recomendação 6: Vedar, no normativo-padrão acerca de convênios e termos de 

cooperação em fase de implementação pela Petrobras, a possibilidade de pagamento de 

custos de pessoal dos convenentes de foram irrestrita, à exceção de situações específicas 

como aquelas em que houver dedicação exclusiva ao convênio, quando os respectivos 

custos deverão estar consignados no Plano de Trabalho, no ato da assinatura da avença. 

 

 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Visitas técnicas realizadas às obras objeto dos convênios selecionados para exame.    

 

Fato 
 

Efetuamos a inspeção física das obras objeto dos convênios elencados no item precedente 

deste relatório, que tiveram suas prestações de contas examinadas, à exceção daquela 

pertinente à Barragem Guapiaçu, objeto do Convênio nº SAP 4600360075, não iniciada. 

 

1- Convênio nº SAP 4600379100:  

Vem sendo acompanhada por área técnica da Refinaria Duque de Caxias – REDUC, e 

evidências identificadas no local, bem como relatos do responsável pela empreiteira 

presente, permitiram concluir que os serviços se encontram conclusos há, pelo menos, 

cinco meses, estando a obra já integralmente paga desde 16/05/2016, após a aprovação 

da prestação de contas do penúltimo boletim de medição. A Unidade de Tratamento do 

Rio – UTR, porém, ainda não se encontra em funcionamento, com tratativas em curso 

entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

acerca de a qual entidade caberá a gestão da Unidade, envolvendo a sua operação e 

manutenção, apesar de o Termo do Convênio dispor o que segue, no item 1.2 de sua 

Cláusula Primeira: 

        

Adicionalmente, em resposta a quesito da Solicitação de Auditoria nº 201601878/019, de 

08/09/2016, requerendo justificativa com relação ao fato de ainda não ter sido iniciada a 

operação da Unidade, foi-nos encaminhada a Carta REDUC/SMS – 0016/16, de 

13/09/2016, endereçada à Secretaria Estadual do Ambiente – SEA, solicitando informar 
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a data de pré-operação e partida da Unidade, para a qual, entretanto, ainda não houve 

resposta. Complementarmente, Documento Interno do Sistema Petrobras - DIP datado de 

29/09/2016, oriundo da Gerência Setorial de Informações para Órgãos de Controle, 

adiantou que se encontram em trâmite ajustes estratégicos entre a Companhia Estadual 

de Águas e Esgotos - CEDAE e a Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, para início 

do processo de operação da UTR Irajá. 

 

Os registros fotográficos em sequência ilustram a obra executada: 

 

Foto 1 Foto 2 

  

Dutos para injeção de produtos para 

flotação no leito do rio.  
Painel de controle da subestação. 

 

Foto 3 

 
Compressores para formação de nanobolhas. 

 

2- Convênio nº SAP 4600360078: 

 

Este convênio teve início em 30/03/2012, com prazo de encerramento previsto para 

30/01/2015, porém, apesar de a obra não ter sido concluída, prejudicando integralmente 

a sua efetividade, e paga na sua quase integralidade, não foi prorrogado pela Petrobras. 

Considerando que foram vários os problemas identificados com referência à obra, será 

este convênio tratado de maneira específica, no item seguinte deste relatório, de nº 3.1.1.4.       

 

3- Convênio nº SAP 4600360075: 
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Celebrado em 30/03/2012, possuía vigência até 23/01/2016, porém não teve o seu prazo 

prorrogado. O valor do convênio correspondia a R$ 250.000.000,00 e o montante global 

repassado atingiu a importância de R$ 27.517.638,69, equivalente a 11% do total. 

 

A obra não chegou a ser iniciada, mesmo após decorridos quase quatro anos do início do 

convênio, o que motivou indagarmos o porquê, mediante quesito da Solicitação de 

Auditoria nº 201601878/019, respondido conforme segue pela área responsável por sua 

gestão, da então Diretoria de Abastecimento da Petrobras: 

 

“Considerando que a Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, por intermédio do 

Coordenador Geral da Subsecretaria de Estado de Projetos e Intervenções 

Especiais, era responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão das 

atividades a serem executadas pela Fundação Bio-Rio, conforme item 2.2 do 

Convênio, informa-se que tal questão, abordada no presente item 155 da SA nº 

201601878/019, foi encaminhada, em 14/set/2016, a esta Secretaria. Tão logo a 

Petrobras obtenha resposta, enviará ao Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controle. 

 

Não obstante, foi realizada consulta ao processo de licenciamento da obra de 

implantação da Barragem Guapiaçu (processo E-07/508365/2012), por meio do 

Portal do INEA 

(http://200.20.53.7/visualizarprocesso/frmPesquisaProcesso.aspx), onde foi 

identificado que até o presente momento as licenças ambientais para a construção 

da barragem não foram emitidas, fato este que inviabilizaria o início das obras. 

Ressalta-se que a obtenção das licenças pertencia aos encargos da Secretaria de 

Estado do Ambiente conforme item 3.2.2 do Convênio em referência. 

 

Oportunamente, encaminhamos os documentos Relatório de Vistoria, de 

30/07/2015, e Parecer Técnico 451/2015, de 18/12/2015, obtidos na consulta ao 

processo.” 

 

Podemos considerar que essa manifestação apresentada, por si só, denota fragilidade no 

acompanhamento do convênio em tela por parte da Petrobras, haja vista a necessidade  

de consulta à Secretaria de Estado do Ambiente – SEA para obtenção de informações 

acerca do(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) a obra não foi iniciada, decorridos quase quatro 

anos da celebração do convênio.  

 

Posteriormente, em 14/10/2016, mediante a Carta Auditoria/PAE 0270/2016, de 

14/10/2016, foi-nos encaminhado o Ofício SEA/SUBSEGS Nº 053/2016, de 04/10/2016, 

proveniente do titular da Subsecretaria de Segurança Hídrica e Saneamento Ambiental 

da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, contendo as manifestações da Fundação 

Bio-Rio com relação aos fatores que concorreram para o atraso no início das obras, 

resumidamente registrados em sequência: 

 

1- Mudança de concepção técnica na elaboração do projeto de engenharia, abrangendo 

as seguintes principais alterações: 

 

- revisão do projeto da barragem principal; 

- realocação e revisão do projeto dos diques; 

- execução de serviços de campo complementares, tais como topografia e sondagens; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
 

- redução do espelho d’água do reservatório e, consequentemente, redução do valor 

previsto para desapropriação da área do lago, menor impacto no meio ambiente e menor 

volume de evaporação de água do lago; e 

- redução do valor final do empreendimento.  

 

2- Obtenção das licenças ambientais. 

 

Elencou ainda a Fundação Bio-Rio, mas não os classificando como fator de atraso para o 

início das obras, “problemas relacionados a alguns agricultores da região contrários à 

construção da barragem, que recorreram ao MAB – Movimento dos Atingidos por 

Barragens, dificultando e até proibindo o acesso à área de qualquer pessoa para coletar 

informações no local.”         

 

4- Convênio nº SAP 4600464871: 

 

Teve início em 14/11/2014, com vigência até 05/07/2016, e, mediante o Termo Aditivo 

nº 02, celebrado em 15/07/2016, foi prorrogado até 13/01/2017. 

 

Foi prevista a pavimentação asfáltica de 4,0 Km da Avenida Jardel Filho, em Itaipuaçu, 

Município de Maricá, conjuntamente com a execução da rede de drenagem pluvial 

subterrânea e das calçadas laterais. Até a inspeção no local desta equipe de auditoria, 

ocorrida em 25/08/2016, restava ainda 1,0 km a ser pavimentado.   
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As fotos a seguir ilustram a obra em execução: 

 

Foto 4 Foto 5 

  
Trecho da avenida já com a 

pavimentação concluída. 

Trecho da avenida já com a pavimentação 

concluída e as calçadas laterais. 

 

Foto 6  Foto 7 

  

Trecho da avenida ainda em execução. 
Observa-se, ao fundo, parte do trecho de         

1,0 Km a ser ainda executado. 

  
##/Fato## 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Convênio nº SAP 4600360078 não prorrogado e não concluído, pertinente à 

implantação de sistema de esgotamento sanitário no Município de Itaboraí, com 

diversas obras pendentes comprometendo a sua efetividade, apesar de repassada 

quase a integralidade dos recursos previstos.  

 

Fato 
 

Dispõe o item 2.4 de sua Cláusula Segunda – Modo de Execução, bem como o item 3.1.4 

de sua Cláusula Terceira – Encargos, respectivamente, o que segue: 

 

 “CLÁUSULA SEGUNDA – MODO DE EXECUÇÃO 

 

 [...] 
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2.4 – A PETROBRAS poderá, se assim desejar, sem prejuízo de sua prerrogativa 

de fiscalização direta, contratar e/ou solicitar, às suas expensas, a contratação de 

auditorias de terceira parte, por empresa por ela indicada, objetivando o 

acompanhamento e/ou a verificação do cumprimento do Plano de Trabalho 

(Anexo I) e da consecução do objeto convenial. 

 

[...] 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – ENCARGOS 

 

3.1 – São encargos da PETROBRAS: 

 

3.1.4 – Fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros conforme previsto 

na cláusula 4.1.6. 

 

[...] 

 

4.1.6 – Cada aporte financeiro, com exceção do primeiro, somente será 

liberado mediante a elaboração e entrega pela FUNDAÇÃO à SEA, e pela 

SEA, após sua aprovação, à PETROBRAS, de relatórios de 

acompanhamento da aplicação dos recursos para a implantação do sistema 

de esgotamento sanitário de Itaboraí após a comprovação da conformidade 

de seu conteúdo pela PETROBRAS.”   

 

A leitura dos itens precedentes do Termo do Convênio, permite depreender a relevância 

atribuída à PETROBRAS no que tange à sua incumbência de fiscaliza-lo, diretamente 

segundo o item 2.4, até mesmo facultando a possibilidade de contratação de auditorias, e, 

conforme item 4.1.6, disciplinando que os aportes financeiros, à exceção do primeiro, 

somente poderiam ser liberados após a sua comprovação quanto à conformidade do 

conteúdo dos relatórios de acompanhamento da aplicação dos recursos, vale dizer, da 

execução da obra.  

 

Entretanto, a análise de documentos a ele pertinentes bem como visita realizada aos locais 

da obra no Município de Itaboraí - RJ, permitiram identificar situações que configuram 

uma fiscalização deficiente por parte da Petrobras, conforme abordado à frente neste item. 

 

Passando à análise propriamente dita da obra, previu o Convênio nº 4600360078 a 

construção de uma Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, seis Estações Elevatórias – 

EE, 44 Km de rede coletora de esgotos e 4,5 Km de linha de recalque – LR, além de 2.697 

ligações domiciliares, para atendimento a um universo de 30.000 habitantes, ressaltando-

se que o Município ainda não dispõe de rede de esgotos. 

 

O valor total do convênio, não prorrogado quando da expiração de seu prazo de vigência 

em 30/01/2015, apesar de a obra ainda não se encontrar concluída como um todo, 

comprometendo a sua efetividade, equivaleu à importância de R$ 99.446.000,00, tendo 

sido repassado pela Petrobras um montante total de R$ 102.913.637,57, dos quais R$ 

7.915.814,77 a título de reajuste, de acordo com a Cláusula Décima Terceira do 

instrumento inclusa em seu Termo Aditivo nº 3, conforme resposta apresentada ao item 

nº 164 da Solicitação de Auditoria nº 201601878/019. Dessa forma, podemos concluir 

que houve o repasse de 95,5% do valor total consignado no Termo do Convênio, 
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correspondente a R$ 94.997.822,80, mais a parcela de reajuste, apesar de ainda restarem 

por concluir todas as edificações da Estação de Tratamento de Esgotos e três das seis 

Estações Elevatórias previstas.   

 

Mediante a visita técnica realizada aos locais onde a obra se desenvolveu no Município 

de Itaboraí, pudemos identificar os seguintes problemas adicionais, além daqueles 

indicados resumidamente no parágrafo precedente, quais sejam, encerramento do 

convênio com a consequente paralisação da obra e pagamento quase integral de seu 

montante total, apesar de a obra não ter sido concluída: 

 

1- Três das seis estações elevatórias previstas não se encontram concluídas, sendo que 

duas apresentam apenas a sua estrutura de concreto armado pronta, e uma delas, a      EE 

15, sequer a estrutura, em função de embargo da obra pelo Poder Judiciário face a 

problema afeto a desapropriação, segundo informação obtida durante a visita técnica; 

 

2- A Estação de Tratamento de Esgotos – ETE não se encontra concluída, apenas com as  

estruturas de concreto armado de suas diversas edificações prontas, além do castelo 

d’água, mas em situação de completo abandono. Fotos de relatório da empreiteira 

responsável pela obra permitem concluir que havia equipamentos da ETE sendo 

montados no local, porém, presentemente, não mais lá se encontram; 

 

3- Informação obtida, durante a visita, de que os equipamentos da Estação estavam 

armazenados no canteiro principal da empreiteira responsável pela obra, no bairro de 

Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro, conduziu a equipe de auditoria, uma semana 

após, a visita adicional ao local do aludido canteiro, quando pudemos constatar a guarda 

de diversos equipamentos. Porém, identificamos que o aparentemente maior deles, 

pertinente ao prédio do tratamento preliminar da ETE conforme as fotos obtidas, não lá 

se encontrava, o que motivou a indagação do fato por meio de Solicitação de Auditoria, 

conforme registrado adiante; 

 

4- A rede coletora de esgotos e a linha de recalque previstas, com extensão aproximada 

de 45 km, foi lançada subterraneamente, razão pela qual não é possível afirmar, com 

segurança, se está concluída. Identificamos diversas tampas de ferro fundido 

correspondentes a poços de visita, porém tais tampas permitiram concluir que não houve 

a execução das ligações domiciliares de todas as unidades habitacionais situadas na 

região, à rede coletora de esgotos. 

 

Dessa forma, procedemos à análise da planilha de quantitativos e preços da obra, mais 

especificamente com relação aos seus itens 03.01.38 e 03.01.39, e observamos que foi 

previsto um quantitativo total de 2.697 ligações prediais de esgoto sanitário. Logo, se a 

previsão foi da planilha da obra, podemos dizer que é também pertinente ao convênio.   

 

Considerando a extensão total da ordem de 44 km de rede coletora prevista no convênio, 

aliada a uma largura média estimada de cada testada de terreno das unidades habitacionais 

da região equivalente a 10m, concluímos pela necessidade de uma quantidade total de 

aproximadamente 8.800 ligações prediais, dividindo-se a extensão completa da rede, 

equivalente a 44 km ou 44.000m, por 10m de testada estimada de cada residência, e 

multiplicando-se o resultado por dois, para abranger os dois lados das ruas. 

 

Tal fato pode conduzir à conclusão de que o total de ligações prediais efetuado limitou-

se a praticamente 1/3 do que seria necessário para a plena efetividade da obra, ou seja, a 
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rede coletora de esgotos lançada subterraneamente atendendo a todas as unidades 

habitacionais da região envolvida. 

 

Apresentamos, a seguir, registros fotográficos das principais situações identificadas 

durante a visita técnica realizada aos locais da obra e ao canteiro da empretiteira 

responsável: 

 

Foto 8 Foto 9 

  
Vista da ETE, com suas edificações 

inconclusas. 

Vista da ETE, com suas edificações 

inconclusas. 

 

Foto 10 Foto 11 

  
Vista da ETE, com suas edificações 

inconclusas. 

Vista da ETE, com suas edificações 

inconclusas. 
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Foto 12 Foto 13 

  
Vista da ETE, com edificação inconclusa. Vista da ETE, com suas edificações inconclusas. 

 

Foto 14 Foto 15 

  

Vista do canteiro da ETE, em situação de 

completo abandono. 

Estação Elevatória 19 inconclusa, apenas 

com a sua estrutura de concreto armado. 

 

Foto 16 Foto 17 

  

Poço de visita da rede coletora de esgotos. 
Unidades residenciais sem poços de visita 

para sua ligação à rede coletora de esgotos. 
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Foto 18 Foto 19 

 
 

Estação Elevatória 07 inconclusa, apenas 

com a sua estrutura de concreto armado. 

Local para onde estava prevista a 

construção da Estação Elevatória 15. 

 

Foto 20 Foto 21 

  
Equipamento da ETE armazenado.  Equipamentos da ETE armazenados. 

 

Foto 22 Foto 23 

  
Equipamentos da ETE armazenados. Equipamentos da ETE armazenados. 
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Considerando os diversos problemas identificados, instamos a Companhia a se manifestar 

acerca das providências em curso tendo por objetivo a conclusão do objeto do convênio 

para sua plena utilização, considerando, inclusive, os vultosos recursos já aplicados, e 

obtivemos a seguinte manifestação, encaminhada por meio da Carta Auditoria/PAE 

0207/2016, de 27/09/2016: 

 

“Desde o encerramento do Convênio em 30/01/2015 até o presente momento, 

foram realizadas ao menos 16 reuniões entre a Petrobras e a Secretaria de Estado 

do Ambiente (SEA) com objetivo de definir alternativa para equacionamento da 

conclusão do objeto do Convênio. 

 

Dentre as ações discutidas, podemos destacar: prestação de contas final do 

Convênio encerrado, análise do projeto, levantamento do escopo necessário para 

operação do sistema e condições para celebração de novo instrumento com o 

Estado do Rio de Janeiro.” 

 

Requeremos à Petrobras, também, a apresentação de justificativas com relação aos 

tópicos enumerados a seguir, já relatados anteriormente neste item do relatório porém 

repetidos aqui para facilitação da leitura, em seguida às quais registramos as suas 

respectivas análises efetuadas pela equipe de auditoria. Após uma manifestação 

preliminar por parte da Petrobras, os três primeiros tópicos à frente, quais sejam, 1, 2 e 3, 

foram remetidos pela Companhia para resposta por parte da Secretaria de Estado do 

Ambiente – SEA, com cópia para a Fundação Bio-Rio e o Instituto Estadual de Ambiente 

– INEA. Dessa forma, as justificativas pertinentes aos três primeiros adiante, quais sejam, 

1, 2 e 3, não foram prestadas somente pela Petrobras, mas também pela Fundação Bio-

Rio: 

 

1- Considerando que a planilha da obra, em seus itens 03.01.38 e 03.01.39, previu um 

quantitativo total de 2.697 ligações prediais de esgoto sanitário, e que a extensão total da 

ordem de 44 km de rede coletora prevista no convênio aliada a uma largura média 

estimada de cada testada de terreno equivalente a 10m, perfaria um quantitativo total 

necessário de aproximadamente 8.800 ligações prediais, abrangendo os dois lados das 

ruas, justificar tal discrepância de quantidades que comprometerá a plena efetividade da 

obra: 

 

Resposta da Petrobras: 

 

“Esclarece-se que, conforme consta na Condicionante 34 da Licença e Instalação 

nº IN 001540, a aplicação dos R$160.000.000,00 na construção de sistemas de 

esgotamento sanitário em Itaboraí e Maricá deveria ocorrer de acordo com os 

projetos fornecidos pela SEA e INEA, não possuindo a PETROBRAS nenhuma 

responsabilidade sobre a delimitação do objeto conveniado em questão. 

 

Somado a isso, a SEA, por intermédio do Coordenador Geral da Subsecretaria 

de Estado de Projetos e Intervenções Especiais, era responsável pelo 

planejamento, coordenação e supervisão das atividades a serem executadas pela 

Fundação Bio-Rio, conforme item 2.2 do Convênio.  

 

Para pleno esclarecimento, informa-se que tal questão, abordada no presente 

item 158 da SA nº 201601878/019, foi encaminhada pela Petrobras, em 

14/set/2016, à Secretaria de Estado do Ambiente - SEA. Tão logo a Petrobras 
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obtenha resposta, enviará ao Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle.” 

 

Resposta da Fundação Bio-Rio: 

 

“Primeiramente, cumpre esclarecer que o projeto adotado não comprometerá a 

plena efetividade da obra, conforme se demonstra abaixo:  

 

O desenvolvimento de um Sistema de Esgotamento Sanitário é composto por um 

fluxograma, cujo início se dá por intermédio das ligações domiciliares à rede de 

esgoto. Em continuidade o seu transporte se dá por redes tronco (coletoras), 

emissários de recalque e por E.E.E. (Estações Elevatórias de Esgotos), tendo 

como última etapa a E.T.E. (Estação de Tratamento de Esgoto). 

 

Assim, diante da necessidade de se compatibilizar as demandas de engenharia 

com a disponibilidade de recursos financeiros, optou-se pela elaboração de um 

projeto, devidamente alinhado com o Município de Itaboraí e a SEA, que 

priorizasse, nesta fase inicial, a capacidade da Estação de Tratamento de Esgotos 

para uma população de 41.000 habitantes, incluindo o emissário de recalque, 

assim como execução da rede coletora e das suas Estações Elevatórias. 

 

Desta forma, o projeto adotou um quantitativo total de 2.697 ligações prediais de 

esgoto sanitário, maximizando a cobertura da coleta em relação aos recursos 

disponibilizados e preservando a capacidade de tratamento acima exposta, 

prevendo um crescimento ocupacional e consequente aumento de volume de 

esgoto, na medida em que as ligações, por serem menos complexas e onerosas, 

podem ser realizadas posteriormente, na fase de operação do sistema.” 

 

Análise das respostas apresentadas: 

 

Apesar de a Petrobras ter considerado não deter nenhuma responsabilidade sobre a 

delimitação do objeto conveniado, o fato é que os itens 03.01.38 e 03.01.39 da planilha 

contratual da obra, por meio dos quais foi previsto o pagamento das ligações domiciliares 

à rede coletora de esgotos, não possuíam preço total representativo em relação ao valor 

global da obra, equivalendo a 5,35%. 

 

Propôs-se, com a celebração do convênio, ao atendimento de coleta e transporte de 

esgotos sanitários abrangendo cinco sub-bacias denominadas SB-07, 09, 10, 11 e 12 no 

Município de Itaboraí, parcelas da área maior definida como Área 1, em sua região 

central, tudo conforme desenho pertinente ao projeto. Nele não há menção a restrições de 

atendimento com referência à dita área de cobertura, razão pela qual podemos assumir 

que se o previa pleno.  

 

Assim, considerando que um quantitativo bastante superior de ligações domiciliares, caso 

previsto, mais adequado às necessidades da região abrangida pela rede coletora, não 

acarretaria alteração significativa no montante financeiro da obra, e que a capacidade de 

tratamento da ETE para 41.000 habitantes supera em larga escala o público a ser atendido 

com 2.697 ligações domiciliares, entendemos que o dimensionamento da planilha 

contratual foi falho nesse aspecto, o que, mediante análise mais acurada por parte da 

fiscalização da Petrobras, presente no cotidiano da obra, poderia ter sido evitado.   
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2- Informar a(s) razão(ões) do embargo judicial relativo à construção da Estação 

Elevatória nº 15, a situação atual da lide, bem como as providências em curso para o 

equacionamento da questão, que compromete a efetividade da obra. 

 

Resposta da Petrobras: 

 

“As obras de construção da estação elevatória nº15 foram interrompidas a partir 

da emissão do Mandado de Verificação 891/2014/MND, referente ao Processo de 

Desapropriação nº 0000727-94.2014.8.19.0023, e Ofício SEMOB 45/2014, que 

seguem anexos. 

 

Em conformidade com o item 3.2.3.1 do Convênio, as providências relativas aos 

processos de desapropriação, necessários para o cumprimento do objeto, faziam 

parte dos encargos da SEA e INEA, de modo que as razões do embargo judicial 

à construção da Estação Elevatória nº 15 fogem ao conhecimento da Companhia. 

 

Em relação à situação atual da lide, encaminhamos consulta processual realizada 

em 09/09/2016 no site do TJ/RJ indicando que o processo de desapropriação nº 

0000727-94.2014.8.19.0023 ainda não foi concluído. 

 

Isto posto, para pleno esclarecimento desta questão, o presente item 159 da SA nº 

201601878/019, foi encaminhado, em 14/set/2016, à Secretaria de Estado do 

Ambiente - SEA. Tão logo a Petrobras obtenha resposta, enviará ao Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controle. 

 

Com o encerramento do Convênio em 30/01/2015, o acompanhamento dessa 

questão tem sido tratado em reuniões entre a SEA e Petrobras e as providências 

em curso estão mencionadas na resposta ao item 165.” 

 

Resposta da Fundação Bio-Rio: 

 

“Sabe-se que a responsabilidade e competência para realização e propositura do 

processo de desapropriação do imóvel relativo à Construção da Estação 

Elevatória nº 15 é do Município de Itaboraí e não da Fundação Bio-Rio. 

 

Contudo, pela consulta ao andamento do processo judicial nº 0000727-

94.2014.8.19.0023, obtido a partir do acesso à página virtual do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em anexo, observa-se que o Juízo da 1ª Vara 

Cível de Itaboraí condicionou o deferimento à emissão provisória na posse do 

imóvel, ao Município de Itaboraí, à realização de perícia judicial de avaliação, 

visando averiguar a suficiência do depósito prévio realizado pelo Município, no 

ato de propositura de ação. 

 

Logo, considerando que o processo, distribuído em 14/01/2014, encontra-se com 

o perito do juízo desde 07/03/2016, para realização da supramencionada perícia 

e consequente elaboração do laudo, não resta outra alternativa senão aguardar 

resultado desta perícia para que o Município de Itaboraí possa eventualmente 

complementar o valor do depósito judicial, caso se faça necessário, e, com isso, 

obter a imissão provisória na posse do imóvel.” 

 

Análise das respostas apresentadas:  
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Em que pese tanto a Petrobras como a Fundação Bio-Rio terem se esquivado de 

responsabilidade no que tange ao processo de desapropriação pertinente ao terreno onde 

deveria ter sido erguida a Estação Elevatória nº 15, o fato é que consiste em equipamento 

essencial ao funcionamento da rede coletora como um todo, de modo a integrá-la à 

Estação de Tratamento. Dessa forma, e considerando ainda o fato de o processo de 

desapropriação em tela, de interesse público, datar de 2014, entendemos que as entidades 

envolvidas com a obra, presumivelmente interessadas em sua conclusão, deveriam ter 

demonstrado maior engajamento com o obstáculo surgido, inclusive para que já pudesse 

ter sido superado, até mesmo por meio da relocação da EE nº 15.     

 

3- Informar acerca do paradeiro do equipamento previsto para o piso superior do prédio 

do tratamento preliminar da Estação de Tratamento de Esgotos de Itaboraí, bem como 

indicar o item a ele correspondente na planilha de execução da ETE, encaminhando-a. 

 

Resposta inicial da Petrobras, encaminhada em 27/09/2016: 

 

“Inicialmente, registra-se que a aquisição e guarda dos equipamentos é um 

encargo atribuído à Fundação Bio-Rio, uma vez que esta é responsável pela 

contratação e fiscalização dos serviços, conforme itens 3.3.3 e 3.3.3.1 do 

Convênio.  

 

Durante visita ao local de armazenamento dos equipamentos, realizada em 

02/09/2016, em atendimento ao item 88 da SA nº 201601878/013, foi informado, 

pelos prepostos da construtora contratada pela Fundação Bio-Rio para execução 

da obra, que a hipótese mais provável do paradeiro do referido equipamento é 

que este tenha sido vandalizado ou furtado após o encerramento do Convênio, 

uma vez que este equipamento, considerando sua dimensão e peso, não foi 

desmontado à época da desmobilização do canteiro. 

 

Isto posto, para pleno esclarecimento desta questão e encaminhamento da 

planilha solicitada, o presente item 160 da SA nº 201601878/019, foi 

encaminhado pela Petrobras, em 14/set/2016, à Secretaria de Estado do Ambiente 

– SEA. Tão logo a Petrobras obtenha resposta, enviará ao Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle.” 

 

Resposta posterior da Petrobras, encaminhada em 14/10/2016: 

 

“Informamos que, em resposta à solicitação da Petrobras, recebemos (em formato 

digital) o Ofício SEA/SUBSEGS 053/2016, em 11/10/2016, por meio do qual a 

Secretaria do Estado de Ambiente e a Fundação Bio-Rio apresentaram 

esclarecimentos adicionais solicitados por meio da carta PRGE/IP-

RJ/UTR3/GINF 003/2016, de 14/09/16. 

 

Entretanto, ao se analisar o conteúdo do mesmo, foi observado que não constava 

no documento a resposta ao item 160, apesar de apresentar diversos anexos 

referentes ao equipamento do prédio de tratamento preliminar. 

 

Sendo assim, foi ratificado aos demais partícipes a urgência para apresentação 

dos esclarecimentos e planilha solicitada no item 160, que continuam pendentes 

de atendimento.” 
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Resposta da Fundação Bio-Rio: 

 

 “Quanto ao questionamento relativo ao paradeiro do equipamento previsto para 

o piso superior do prédio do tratamento preliminar da Estação de Tratamento de 

Esgotos de Itaboraí, cumpre esclarecer que tanto a Fundação Bio-Rio, quanto a 

SEA, a Construtora Colares Linhares S.A. e a própria Petrobras, foram 

surpreendidas com a constatação do seu possível furto, na data de 23/03/2016, 

após visita in loco. 

 

 Contudo, cabe esclarecer que a Construtora Colares Linhares notificou em 

15/07/2015 a Fundação Bio-Rio, informando a impossibilidade financeira de 

manutenção da vigilância e guarda dos equipamentos que permaneciam 

instalados na ETE, haja vista os elevados custos incorridos, agravados pela 

paralisação da obra, em razão da interrupção dos repasses financeiros oriundos 

do Convênio firmado com a Petrobras. A Fundação Bio-Rio, por sua vez, pelos 

mesmos motivos financeiros, não pôde prosseguir com a manutenção de 

vigilância terceirizada 24h por dia. 

 

 Em razão disto, após entendimentos entre a Bio-Rio, a Construtora Colares 

Linhares S.A. e a SEA, optou-se pela desinstalação da maior parte dos 

equipamentos e armazenamento provisório nas instalações da Colares Linhares, 

à Estrada Rio do A, 1.500, em Campo Grande. Contudo, tal procedimento não 

pôde ser adotado com esse equipamento, haja vista suas grandes dimensões, 

volume e peso. 

 

 De qualquer sorte, as fotos, em anexo, comprovam a efetiva instalação do 

equipamento na ETE, não havendo dúvidas quanto a esta questão. 

 

 Por fim, quanto ao questionamento referente ao item da planilha correspondente 

ao equipamento, esclarece que o mesmo está incluso no item 01.02.02 da Planilha 

Complementar da Estação de Tratamento de Esgotos (item 6 da Planilha 

Contratual).”   

 

Análise das respostas apresentadas: 

 

O equipamento, pago pela Petrobras e de valor expressivo, conforme cópia de nota fiscal 

encaminhada pela Fundação Bio-Rio, deveria ter sido objeto de maior zelo quanto à sua 

guarda e vigilância, a despeito das dificuldades apontadas de cunho financeiro, até por 

ser de difícil manejo e transporte, tanto que não foi desmontado à época da 

desmobilização do canteiro, conforme informado pela Companhia em sua resposta datada 

de 27/09 último. Mais uma vez, um melhor gerenciamento da obra poderia ter evitado a 

ocorrência de outra situação indesejada. 

 

4- Apresentar a(s) razão(ões) da paralisação da obra objeto do convênio. 

 

Resposta da Petrobras: 

 

“Esclarece-se que a principal razão para a paralisação das obras foi a falta de 

recursos para pagamento da empresa contratada pela Fundação Bio-Rio, 
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responsável pela execução da obra, uma vez que o prazo do convênio se encerrou 

em 30/01/2015 e os aportes da Petrobras tiveram que ser interrompidos.  

 

Adicionalmente, questões relacionadas à desapropriação dos terrenos 

necessários para a execução do objeto também podem ser consideradas como 

uma das razões para a paralisação.” 

 

Análise da resposta apresentada: 

 

A previsão inicial de encerramento do convênio em 30/01/2015, em nenhuma hipótese 

impossibilitaria a sua prorrogação até a solução dos problemas existentes, até por que não 

havia restrição a isso, conforme se depreende da leitura de sua Cláusula Quinta – Prazo. 

 

Muito pelo contrário, o fato de existirem questões relacionadas à desapropriação dos 

terrenos necessários para a execução do objeto, conforme justificado pela Petrobras, e 

tendo em vista ainda o repasse efetuado da quase integralidade dos recursos, mais que 

justificariam a sua prorrogação. 

 

5- Justificar o fato de o prazo do convênio, previsto para expirar em 30/01/2015, não ter 

sido prorrogado, considerando a não conclusão da obra. 

 

Resposta da Petrobras: 

 

“A opção da Petrobras pela não prorrogação do prazo do Convênio, deveu-se, 

principalmente, aos seguintes motivos: 

 

a) as atividades de controle interno (iniciadas em dez/2014) indicavam a 

necessidade uma série de esclarecimentos referentes à execução do Convênio, em 

especial à comprovação das despesas administrativas da Fundação Bio-Rio; 

 

b) a SEA já havia solicitado recursos adicionais para a consecução do objeto 

deste Convênio (Ofício SEA/SSPIE 115/2014), entretanto, o diagnóstico à época, 

na interpretação dos itens 4.1.2 e 4.1.2.1, é que não caberia à Petrobras 

providenciar tais recursos, conforme carta AB-PGI/COMPERJ 002/2015, de 

19/01/2015, endereçada à Secretaria de Estado do Ambiente - SEA. 

 

c) quando da solicitação de aditivo de prazo, por meio do Ofício SEA/SSPIE 

006/2015, fazia parte dos anexos a Carta nº CCL 033/2014 onde a Construtora 

Colares e Linhares alertava acerca da necessidade de recursos adicionais, não 

previstos inicialmente no contrato.” 

 

Análise da resposta apresentada: 

 

Uma vez mais, caberia à Petrobras, na condição de também agente fiscalizador do 

convênio, com plenos poderes para tal, melhor desempenho com vistas à efetiva 

conclusão da obra, uma vez que a quase totalidade dos recursos já havia sido repassada e 

que as pendências construtivas não se configuravam como de grande monta, conforme 

pôde ser observado na visita técnica realizada, estando todas as estruturas das edificações 

da ETE e das estações elevatórias já prontas, à exceção da EE nº 15. 
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Ainda, não se pode admitir a obra inconclusa, com o comprometimento de todo o projeto, 

após investidos praticamente todos os recursos previstos, da ordem de R$ 100 milhões. 

 

6- Justificar o fato de a Petrobras ter repassado a quase totalidade, cerca de 95%, dos       

R$ 99.446.000,00 previstos no Termo do Convênio, tendo em vista que a obra não foi 

concluída e o convênio não teve seu prazo prorrogado, comprometendo integralmente a 

sua efetividade. 

 

Resposta da Petrobras: 

 

“Os aportes da Petrobras foram realizados conforme o cumprimento das 

atividades previstas no Plano de Trabalho, anexo daquele Instrumento, 

considerando a análise da documentação encaminhada pela SEA e Fundação 

Bio-Rio e as vistorias realizadas pela Petrobras, conforme item 4.1.6 do referido 

Convênio.  

 

Com relação a não conclusão da obra e a não prorrogação do prazo do Convênio, 

solicitamos que sejam verificados os esclarecimentos prestados nos itens 161 e 

162, respectivamente.” 

 

Análise da resposta apresentada: 

 

Repisamos a análise apresentada para o item precedente.  
##/Fato## 

Causa 
 

Gestão técnica e financeira do convênio deficiente e insuficiente, por parte da área da 

Petrobras responsável por sua fiscalização, apesar das atribuições específicas conferidas 

no Termo de Convênio, inclusive facultando à Companhia a contratação de auditorias.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não foram apresentadas manifestações adicionais por parte da Petrobras, após a 

realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções ocorrida em 09/11/2016, com 

referência aos fatos descritos neste item do relatório.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Aqui não aplicável, em face de não terem sido apresentadas manifestações adicionais por 

parte da Petrobras com referência aos fatos descritos neste item do relatório.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Esgotar todas as instâncias de negociação possíveis até a conclusão da 

obra como um todo, com todas as suas edificações e equipamentos previstos em plena 

operação. 

 

Recomendação 2: Dentro de sua esfera de competência e em conjunto com as demais 

entidades encarregadas da fiscalização do convênio, apurar os fatos que ocasionaram o 

desaparecimento do equipamento previsto para o Prédio do Tratamento Preliminar da 

ETE, que já havia sido montado no local e que, em função de sua dimensão e peso, não 

foi desmontado à época da desmobilização do canteiro. 

 

Recomendação 3: Apurar as responsabilidades pela não conclusão do objeto do convênio 

por parte da Petrobras, apesar do repasse de 95% dos recursos programados e 
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considerando o seu  encerramento por expiração do prazo inicial, sem a sua prorrogação 

e sem a conclusão da obra, comprometendo o projeto como um todo. 

 

 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

2.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Aspectos pertinentes à força de trabalho da Companhia composta por prestadores 

de serviços, terceirizados, ao longo dos últimos seis anos. 

 

Fato 
 

Inicialmente, acerca do termo “terceirizados”, tópico central deste item do relatório, 

cumpre destacar informação prestada pela Petrobras no sentido de que não contrata mão 

de obra, mas empresas para prestarem serviços, que, por sua vez, são as que ostentam a 

condição de empregadoras dos trabalhadores terceirizados que atuam nas dependências 

internas/externas da Companhia, em diversos de seus ramos de atividade. Afirmou, ainda, 

que não utiliza trabalho temporário em suas contratações, e que todas as suas admissões 

de pessoal são realizadas por intermédio de processos seletivos públicos. 

 

Registramos, no quadro em sequência, a expansão ocorrida na Petrobras entre 2010 e 

2013, no que tange ao seu quantitativo de empregados próprios, e entre 2010 e 2012, com 

relação aos prestadores de serviços, bem como a subsequente contração registrada entre 

2013 e 2015, no caso dos primeiros, e entre 2012 e 2015 no que tange aos segundos, 

evidentemente mais acentuada entre 2014 e 2015, da ordem de 32,5%, em se 

considerando a metodologia que vinha sendo empregada anteriormente, de acordo com a 

observação abaixo do quadro: 

 

Quadro – Variação no Quantitativo de Empregados Próprios e Prestadores de Serviços 

ocorrida entre 2010 e 2015  

Exercício 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empregados 

Próprios 
  57.498   58.950   61.878   62.692   58.618   55.614 

Empregados das 

Prestadoras de 

Serviços 

271.049 294.840 322.720 320.152 263.766 132.791(*) 

Total 328.547 353.790 384.598 382.844 322.384 188.405 

Fonte: Apresentação realizada pelo RH da Petrobras para a equipe de auditoria, em 

1º/08/2016, acerca de prestação de serviços por terceiros.      

Obs.: 

(*) A partir de dezembro/2015, a fim de apresentar um número mais adequado à sua 

realidade, a Petrobras passou a quantificar, para efeitos de publicação, somente os 

prestadores de serviço que executam os serviços internamente, nas instalações da 

Companhia. Caso o critério não tivesse sido alterado, o quantitativo seria de 178.307 em 

dezembro de 2015. 
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Acerca desse processo de redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados na 

Companhia ao longo dos últimos exercícios, foi apresentada a seguinte manifestação em 

resposta a quesito da Solicitação de Auditoria nº 201601878/016, de 23/08/2016: 

 

“A redução do quantitativo de empregados de empresas prestadoras de serviços 

na Petrobras Controladora começou a apresentar redução a partir de 2013, de 

cerca de 1% (um por cento). O maior decréscimo ocorreu no biênio 2014-2015, 

chegando a uma redução de 32% (trinta e dois por cento), considerando todos os 

empregados de empresas prestadoras de serviços, atuando interna e 

externamente às dependências da Petrobras. 

 

Tal quadro justifica-se pelo fato de, nos últimos dez anos, a cotação do barril do  

petróleo que, até então, girava em torno de US$ 70/barril, ter atingido patamares 

de mais de US$ 100/barril, com seu ápice ocorrendo em 2008, quando chegou a 

US$ 140/barril. 

 

Esse aumento do preço do petróleo viabilizou o desenvolvimento de novas áreas 

produtoras de petróleo. Em contrapartida ao aumento da oferta, houve uma 

redução da demanda, principalmente a partir da crise econômica de 2008. O 

excesso de oferta associada à redução na demanda, culminou por derrubar os 

preços de petróleo, que chegou a níveis inferiores a US$ 40/barril em 2015 (e se 

mantém assim, desde então, entre US$ 40,00 e US$ 50,00). 

 

O comportamento da Petrobras, frente a esses movimentos de ajuste de mercado, 

também vem buscando uma adequação a esse dinamismo: enquanto o Plano de 

Negócios e de Gestão (PNG) 2011-2015 previu investimentos em torno de R$ 224 

bilhões, o PNG 2015-2019 trouxe uma redução de 42% nos investimentos, 

totalizando R$ 130 bilhões. 

 

Essa redução dos investimentos traz como impacto direto a redução na previsão 

de produção de óleo no Brasil em 2020 (de 4,9 milhões para 2,8 milhões de barris 

de petróleo por dia), tendo em vista a postergação, a hibernação, e o 

cancelamento de projetos da carteira de investimentos da Petrobras ou, mesmo, 

o desinvestimento em ativos já existentes no portfólio da companhia. 

 

Além disso, tendo em vista o novo contexto econômico-financeiro no qual a 

Petrobras está inserida, várias medidas vêm sendo adotadas para adequá-la a 

esta nova realidade, incluindo a redução da contratação de serviços e a extinção 

de contratos, impactando diretamente no número de empregados de empresas 

prestadoras de serviços. 

 

Ademais, a Petrobras, não apenas por questões relacionadas ao cenário 

econômico em que está inserida, mas também percebendo como oportunidade de 

melhoria em seus processos e em atendimento às determinações dos órgãos de 

controle, vem realizando ajustes relacionados aos processos de contratação e 

terceirização, conforme transcritos na resposta ao item 126.”  

 

Dessa forma, podemos inferir que os investimentos previstos nos dois últimos Planos de 

Negócios e Gestão, quais sejam, 2011-2015 e 2015-2019, tiveram influência 

preponderante na contratação de serviços, e, por consequência, nos processos de 

incremento e redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados da Companhia, ou 
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seja, maiores investimentos resultando em seu acréscimo e vice-versa. Inclusive, 

conforme a Petrobras, o decréscimo de 42% dos investimentos pertinentes a esses dois 

PNGs acarretou um maior impacto nas atividades de engenharia, conforme pode ser 

observado no quadro a seguir, que elenca as cinco Diretorias da Petrobras onde ocorreram 

as maiores reduções de quantitativos de trabalhadores terceirizados, em termos 

percentuais e em ordem decrescente, comparando-se o exercício 2015 com os exercícios 

2013 e 2014, separadamente: 

 

Quadro – Diretorias da Petrobras com Maiores Reduções de Trabalhadores  

Terceirizados em Termos Percentuais Relativamente aos Períodos 2015/2014 e 

2015/2013 

Diretoria % 2015/2014 Diretoria % 2015/2013 

DETM - 78,71% DETM - 87,78% 

DG&E - 38,90% DC&S - 24,56% 

DC&S - 30,37% DFIN - 21,04% 

DFIN - 24,82% DE&P - 9,19% 

DE&P - 10,92% DABAST - 8,91% 

      Fonte: Resposta da Petrobras ao item nº 122 da Solicitação de Auditoria nº 

201601878/016. 

Obs.:  

DETM – Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais. 

DC&S – Diretoria Corporativa e Serviços. 

DFIN – Diretoria Financeira. 

DE&P – Diretoria de Exploração e Produção. 

DABAST – Diretoria de Abastecimento. 

DG&E – Diretoria de Gás e Energia.  

 

Observamos que a Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais foi aquela que 

liderou, por ampla margem, o ranking das diretorias da Companhia onde ocorreram as 

maiores reduções de trabalhadores terceirizados.  

  

Trazendo, agora, um maior detalhamento acerca dos quantitativos de empregados das 

prestadoras de serviços ao longo dos seis últimos exercícios, apresentado anteriormente 

neste item do relatório, a Petrobras classifica-os em cinco grupos, a saber: 

 

Grupo A - Serviços de Manutenção Industrial de Rotina para Apoio Direto à Operação: 

Manutenção, Inspeção de Equipamentos, Materiais, SMS; 

 

Grupo B - Serviços Complementares de Rotina para Apoio Indireto à Operação: 

Alimentação, Hotelaria, Segurança Patrimonial, Transportes, TI, Manutenção Predial e 

Limpeza; 

 

Grupo C - Serviços de Apoio Administrativo:  

Apoio administrativo de qualquer natureza; 

 

Grupo D - Serviços Técnicos em Paradas de Manutenção Industrial:  

Manutenção em paradas programadas ou não; e 

 

Grupo E - Serviços Técnicos de Obras e Montagens:  

Obras e montagens de ampliação e modificação de instalações existentes e construção de 

novas instalações. 
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Esses mesmos quantitativos, ao longo dos cinco últimos exercícios, estiveram 

distribuídos, segundo uma classificação mais abrangente, da seguinte forma: 

 

Quadro – Distribuição dos Trabalhadores Terceirizados por Atividades, entre 2011 e 2015  

Anos/ 

Atividades 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

para Apoio à 

Operação 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

para Apoio à 

Infraestrutura 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

Administrativos 

Serviços 

Técnicos 

Especializados 

de Obras 

Não 

Atribuído 

Total por 

Ano 

2011 81.013 44.872 19.850 158.288 11 

  

304.034     

(*) 

2012 89.292 49.890 21.636 161.316 996 322.720 

2013 84.310 51.055 22.667 161.944 176 320.152 

2014 83.920 55.005 26.053 98.744 44 263.766 

2015 49.340 39.320 14.740 29.391 - 132.791 

Fonte: Resposta da Petrobras ao item nº 109 da Solicitação de Auditoria nº 201601878/016. 

Obs.: 

(*) O quantitativo total informado de trabalhadores terceirizados de 2011, para este quadro, 

encontra-se ligeiramente superior ao quantitativo informado para o quadro precedente. 

 

Podemos depreender, do quadro supra, uma concentração significativamente mais 

expressiva de trabalhadores terceirizados na área de obras, período 2011-2014, que, 

invariavelmente, são executadas de maneira preponderante em ambientes externos.  

 

Outro levantamento apresentado a pedido desta equipe de auditoria, dá conta do 

quantitativo total inerente a contratos de prestações de serviços celebrados em 2014 e 

2015, distribuídos percentualmente por modalidades de licitação, incluindo também as 

dispensas, inexigibilidades, inaplicabilidades e convênios, conforme segue:  

  

Quadro – Contratos de Prestação de Serviços Celebrados no Período 2014-2015  

Modalidade de Licitação Quantitativo de Contratos % em relação ao total 

Concorrência        86     0,15 

Tomada de Preços      652     1,10 

Convite   3.656     6,19 

Dispensa 51.582   87,31 

Inexigibilidade   2.822     4,78 

Inaplicabilidade      120     0,20 

Convênios      163     0,28 

Total 59.081 100,00 

      Fonte: Resposta da Petrobras ao item nº 109 da Solicitação de Auditoria nº 

201601878/016. 

 

Verificamos, a partir do quadro, a absoluta preponderância de contratações relativas a 

prestações de serviços realizadas por meio de dispensa de licitação, representando 

87,31% do total, seguida a larga distância pela modalidade Convite, com 6,19%, e por 

inexigibilidade de licitação, equivalente a 4,78%. As demais modalidades elencadas não 

são representativas em relação ao quantitativo total. 
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Adicionalmente e importante para um melhor entendimento acerca da existência desse 

quantitativo expressivo de trabalhadores terceirizados ao longo dos anos precedentes, 

solicitamos esclarecimentos à Companhia no que tange às razões para tal, bem como se 

o fato constituiu política sua de recursos humanos, tendo-nos sido apresentada a seguinte 

manifestação: 

 

“A terceirização na indústria do petróleo, como ocorre nos demais processos 

produtivos, é um fenômeno mundial e está relacionada com três fatores 

importantes para a sobrevivência das empresas: a busca pela melhoria na 

qualidade de seus produtos, a manutenção da competitividade dentro de um 

cenário globalizado sempre em mutação e o aumento de produtividade para 

auferir melhores resultados. 

 

Na Petrobras, o aumento do número de empregados de empresas prestadoras de 

serviço se deu indubitavelmente pelos diversos momentos de expansão que a 

Companhia vinha atravessando, refletindo de maneira extremamente positiva em 

diversos setores da economia brasileira. 

 

Por outro lado, a Petrobras ficou mais de 12 (doze) anos sem fazer grandes 

concursos públicos de empregados, e foi reconstituindo gradativamente a sua 

força de trabalho própria. 

 

A admissão tanto de empregados próprios como a contratação de empresas 

prestadoras de serviço foi decorrente das solicitações das Áreas de Negócios, 

baseando-se no Plano Estratégico da empresa. Salienta-se também, o expressivo 

aumento da produção nacional de óleo, nos últimos anos, inclusive para dar 

suporte ao Programa de autossuficiência de combustíveis. 

 

Outro fator a ser considerado foi o Plano de Investimentos 2009-2013 no qual 

foram previstos aportes de 174,4 bilhões de dólares, incluindo a criação de novos 

empreendimentos como o COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro, as Refinarias em construção em Pernambuco, Ceará e Maranhão, e 

também as Termoelétricas que envolviam projetos de sua instalação e 

implantação. 

 

Lembramos que a maioria absoluta dos projetos e empreendimentos era sazonal 

e se referiam a serviços em obras específicas inerentes à carteira de investimentos 

da Companhia que tem crescido substancial e sucessivamente. No período de 

dez/10 a dez/13, por exemplo, empregados de empresas prestadoras de serviços 

atuando em obras e montagens representavam mais 50% (cinquenta por cento) 

do total desses profissionais. 

 

No entanto, como descrito na resposta do item 114, a partir de 2013 o contexto 

em que a Companhia estava inserido se modificou, levando à redução de seus 

investimentos e, consequentemente, tendo reflexo no número de prestadores de 

serviços. 

 

Assim, esclarecemos que a terceirização não se constituiu como política de 

recursos humanos. Na verdade, a partir da terceirização de parte de seu processo 

produtivo, as empresas operadoras de produção de petróleo passam a se 

concentrar naquilo que elas sabem fazer melhor, nas suas competências centrais, 
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destinando outras tarefas, secundárias e auxiliares, para empresas 

especializadas.”  

 

A par do número expressivo de terceirizados trabalhando na Companhia, e considerando 

que alguns lá estão ou estiveram por muitos anos, apresentamos outra indagação, desta 

vez quanto à existência de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho contra a Petrobras com 

pleitos de vínculo empregatício, e, em caso afirmativo, o quantitativo total existente, no 

que fomos respondidos da seguinte forma: 

 

“Desde 2014 ocorreram 49 ações ajuizadas na Justiça do Trabalho com pleitos 

de vínculo empregatício contra a PETROBRAS. Atualmente existem em curso 21 

ações na Justiça do Trabalho com pleitos de vínculo empregatício contra a 

PETROBRAS.” 

 

Cabe ressaltar, também, que não houve estudo específico efetuado no âmbito da 

Companhia com referência ao reflexo da redução de trabalhadores terceirizados em suas 

diversas áreas, podendo tal fato ser entendido até como natural, a partir das alegações 

apresentadas de que tal decréscimo abrupto ocorreu basicamente em função da queda do 

seu montante de investimentos, do penúltimo PNG para o último, o que não geraria 

maiores consequências para seu atual nível de atividades. 

 

E, considerando informação da Petrobras reproduzida anteriormente no sentido de que      

“não apenas por questões relacionadas ao cenário econômico em que está inserida, mas 

também percebendo como oportunidade de melhoria em seus processos e em atendimento 

às determinações dos órgãos de controle, vem realizando ajustes relacionados aos 

processos de contratação e terceirização, conforme transcritos na resposta ao item 126”, 

transcrevemo-los em sequência: 

 

“• Absorção de atividades por empregados próprios: a Companhia vem tomando 

a decisão de, cada vez mais, realizar ela própria atividades que antes eram 

terceirizadas. 

 

• Ajustes nos contratos, com revisão de formas de contratação conforme        PG-

0V4-00134: o Padrão de Gestão é considerado um marco em matéria de 

prestação de serviços na Petrobras, orientando os gestores quanto à tomada de 

decisão em relação ao tema. Por meio desse documento, as áreas da Companhia 

começaram a rever seus processos de contratação de maneira a evitar os 

requisitos da relação de emprego, buscando maior conformidade. 

 

• Serviços externos: muitos serviços passaram a ser prestados nas dependências 

das empresas contratadas, que são, de fato, as responsáveis pela sua direção, 

gerenciando seus empregados tecnicamente pela condução e resultados dos 

serviços contratados, além de responder administrativamente pelas relações de 

trabalho entre a prestadora e seus empregados. Dessa maneira, os requisitos da 

relação de emprego, principalmente os citados na Súmula 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho, pessoalidade e subordinação, foram eliminados. 

 

• Serviços especializados de apoio administrativo, em muitos casos, passaram a 

ser prestados em modelo de compartilhamento (pool de prestação de serviços). 

Essa forma de contratação está passando por melhorias e adequações e há 

previsão para implantação em toda a companhia até o início do próximo ano.” 
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Ainda sobre este item pertinente aos terceirizados da Companhia, vale destacar recente 

ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas da União – TCU à Petrobras, mais 

precisamente o de nº 0198/2016-TCU/SecexEstataisRJ, de 03/05/2016, com vistas ao 

saneamento do processo de monitoramento TC 036.911/2012-7, concernente à 

substituição de trabalhadores terceirizados em situação irregular nas empresas do 

Sistema, que solicitou a apresentação das conclusões pertinentes às fases 1 e 2 e o estágio 

em que se encontra a fase 3, com informação sobre a data prevista para sua conclusão, do 

mapeamento das atividades exclusivas a serem desempenhadas por empregados próprios, 

nos termos descritos no documento “Relatório de Terceirizados”, encaminhado pela 

Companhia ao TCU em 19/01/2016.  

 

O aludido Ofício 0198/2016-TCU/SecexEstataisRJ, de 03/05/2016, foi respondido por 

meio da Carta GAPRE 0251/2016, de 13/07/2016, conforme transcrição parcial a seguir: 

 

“A Petrobras realizou trabalho a fim de elaborar lista de atividades que devem 

ser realizadas exclusivamente por empregados próprios, sendo liderado pelo 

gestor de macroprocesso em cada área, tendo por base a Cadeia de Valor da 

Petrobras. Foram considerados os seguintes critérios para a Fase 1: 

 

a) Se a atividade requer conhecimento específico da indústria de óleo e gás. 

b) Se a atividade não pode sofrer interrupção, pois acarretará danos aos 

negócios. 

c) Se é uma atividade de gestão ou cujas informações sejam classificadas com 

alto grau de segurança da informação. 

d) Se é atividade ligada ao negócio da Petrobras. 

 

Na fase 2, houve confirmação das atividades mapeadas na Fase 1 e quantificação 

de prestadores de serviços que estavam, em 2014, realizando as atividades que 

deveriam ser realizadas por empregados próprios. Na fase 3, seria definida a 

estratégia e prazo para substituição de prestadores de serviços por empregados 

próprios. 

 

A premissa para realização da fase 3 orientava que nem toda primeirização 

significaria nova admissão, sendo possível ocorrer por mobilidade ou absorção 

de atividades pelos empregados atuais, entre outras ações. As fases 1 e 2 foram 

realizadas e serão atualizadas conforme explicações a seguir. 

 

Isto posto, encaminhamos resposta para cada uma das fases do trabalho, fazendo 

as observações julgadas importantes: 

 

FASE 1: Encaminhamos listas de atividades que devem ser realizadas 

exclusivamente por empregados da Petrobras, e que estão baseadas na atual 

Cadeia de Valor da Petrobras. As referidas listas serão revisadas à luz da 

reformulação da Cadeia de Valor, em andamento na Companhia, principal 

insumo desse trabalho. (Anexos I a VII) 

 

FASE 2: Esta fase foi realizada entre o final de 2013 e inicio de 2014. Naquele 

momento, o número de prestadores de serviços mapeado que estava atuando em 

atividades exclusivas de empregados próprios da Companhia era de, 

aproximadamente, 7.000 (sete mil) posições. Face o atual cenário da Companhia, 
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o citado número será revisado e, muito provavelmente, terá o seu resultado 

reduzido. 

 

[...] 

 

Para dar inicio à fase 3 do mapeamento, a Petrobras atualizará o número de 

prestadores de serviços que deverão ser primeirizados. 

 

Isto posto, são necessários esclarecimentos sobre a situação atual da Petrobras 

quanto à prestação de serviços, a fim de demonstrar as ações tomadas pela 

Companhia com objetivo de cumprir as determinações presentes nos Acórdãos 

2132/2010 e 2303/2012. 

 

Em 2013, ano do início da fase de mapeamento das atividades exclusivas de 

empregados próprios, a Petrobras possuía 62.692 empregados próprios. Em maio 

de 2016, data de recebimento do Ofício 0198/2016-TCU/Secex, o efetivo próprio 

da Petrobras era de 56.238 empregados, ou seja, houve redução do efetivo na 

ordem de 10% (dez por cento), comparado àquele ano. O cenário da Companhia 

também refletiu na diminuição da necessidade de contratação de empresas 

prestadoras de serviços, impactando diretamente no número dos profissionais 

dessas empresas que atuam em contratos mantidos com a Petrobras. 

 

[...] 

 

[...] a relação prestador de serviços/próprio chegou ao seu ponto máximo em 

2012, com uma proporção de 5,22 prestadores de serviços para cada próprio, e 

chegando a menos de 3 em maio deste ano. No entanto, se excluirmos da 

comparação os prestadores de serviços que atuam em obras e paradas de 

manutenção, essa relação se torna menor, [...]. 

 

[...] 

 

Quando suprimimos o quantitativo relativo a obras e paradas de manutenção, 

conforme descrito acima, a relação entre prestador de serviço/empregado 

próprio chega a 2,31. É importante fazer essa análise vez que o somatório de 

prestadores de serviços em obras e em paradas de manutenção entre 2010 e 2013, 

período de mapeamento dos postos a serem primeirizados, era de mais de 50% 

(cinquenta por cento) do total de prestadores, chegando a 19% em maio de 2016. 

Ressaltamos que isso se deve ao fato que no período havia uma concentração de 

obras de grande porte, que não se verifica na situação atual. 

 

[...] 

 

Este percentual (de 19%) poderia levar à inferência, de forma equivocada, que a 

Petrobras Controladora teria tido, nos anos ele 2012 e 2013, por exemplo, mais 

de 320 (trezentos e vinte) mil empregados de empresas prestadoras de serviços 

atuando em atividades não terceirizáveis. Isto posto, cabe fazer outra análise: do 

total de vagas mapeadas e citadas, ainda não aprovadas pela Diretoria atual da 

Petrobras conforme informado anteriormente, a maior parte estava alocada na 

área administrativa da Companhia. 
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[...] 

 

[...], o grupo específico de serviços especializados de apoio administrativo teve 

redução de 35% (trinta e cinco por cento) desde 2013, quando foi realizado o 

mapeamento das atividades, e de mais de 53% (cinquenta e três por cento) se 

comparado a 2010, ano de publicação do Acórdão 2132/2010 por esse Tribunal. 

A Petrobras, não apenas por questões relacionadas ao cenário econômico em que 

está inserida, mas também percebendo como oportunidade de melhoria em seus 

processos e em atendimento às determinações desse Tribunal, vem realizando 

ajustes relacionados aos processos de contratação e terceirização, conforme 

abaixo: 

 

[...] 

 

FASE 3: Ainda não foi iniciada pelos motivos abaixo expostos: 

 

a) Com a finalização dos trabalhos de detalhamento da nova estrutura, em todos 

os seus níveis hierárquicos, e do Plano de Negócios e Gestão, a Companhia 

atualizará a projeção de demanda e oferta de força de trabalho em função dos 

novos valores de direcionadores de processos da empresa, por meio do projeto 

Planejamento da Força de Trabalho – PLAFORT. 

 

b) A iniciativa objetiva a construção de um mapa com as faltas e excessos líquidos 

atuais da força de trabalho, resultando em ações para solucionar as lacunas, 

inclusive com a discussão do nível de terceirização adequado, estando vinculado 

ao Plano de Negócios e Gestão da Petrobras que será aprovado nos próximos 

120 (cento e vinte) dias. 

 

c) Ademais, a Cadeia de Valor da Petrobras, insumo fundamental para 

desenvolvimento do projeto supracitado, encontra-se também em processo de 

revisão conforme informado no item 2. 

 

d) O prazo para conclusão desse projeto é o primeiro semestre de 2017. 

 

e) Assim, após a finalização dessa fase, poderemos informar o total de 

prestadores de serviços, devidamente revisado, que deverão ser substituídos por 

empregados próprios. A partir daí, a estratégia de substituição poderá ser 

aprovada na Diretoria Executiva e implantada em toda a Companhia.” 

 

Mediante a leitura da transcrição acima, destacamos alguns aspectos apresentados pela 

Companhia que entendemos de maior relevância: 

 

a) Acerca do processo de substituição de trabalhadores terceirizados em situação irregular 

nas empresas do sistema Petrobras, em atendimento a determinações do TCU, a 

Companhia já implementou as fases denominadas 1 e 2, e encontra-se para iniciar a de nº 3; 

 

b) a de nº 1 compreendeu a elaboração de lista de atividades que devem ser realizadas 

exclusivamente por empregados próprios, e a fase 2 abrangeu a confirmação das 

atividades mapeadas na fase 1 e a quantificação de prestadores de serviços que estavam, 

em 2014, realizando atividades que deveriam ser realizadas por empregados próprios. Já 
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para a fase 3 está prevista a definição da estratégia e prazo para substituição de prestadores 

de serviços por empregados próprios; 

 

c) entre o final de 2013 e início de 2014, o número identificado de prestadores de serviços 

que se encontrava atuando em atividades exclusivas de empregados próprios da 

Companhia, era de aproximadamente 7.000; (original sem grifo) 

 

d) a redução do volume de investimentos prevista para o PNG 2015-2019 e a 

reestruturação da Companhia, com a consequente centralização das suas funções 

corporativas, dentre elas Recursos Humanos, SMS, Planejamento, Comunicação e 

Organização, são considerados fatores importantes para o processo de redução de 

terceirizados; 

 

e) a relação prestador de serviços/empregado próprio teve o seu ponto máximo em 2012, 

com uma proporção de 5,22 do primeiro para o segundo, e chegou a menos de 3 em maio 

deste ano, sendo que se forem excluídos os prestadores que atuam em obras e paradas de 

manutenção, essa relação cai para 2,31;  

 

f) o somatório de prestadores de serviços em obras e paradas de manutenção entre 2010 

e 2013, período de mapeamento dos postos a serem primeirizados, era de mais de 50% 

do total, chegando a 19% em maio de 2016, tendo sido ressaltado que naquele período 

havia uma concentração de obras de grande porte, o que não ocorre atualmente; 

 

g) o grupo específico de serviços especializados de apoio administrativo teve redução de 

35% desde 2013, quando foi realizado o mapeamento das atividades, e de mais de 53% 

se comparado a 2010;  

 

h) a fase 3 será iniciada após a finalização dos trabalhos de detalhamento da nova estrutura 

da Companhia, em todos os seus níveis hierárquicos, e do novo Plano de Negócios e 

Gestão 2015-2019, ocasião em que ocorrerá a atualização da projeção de demanda e 

oferta de sua força de trabalho, por meio do projeto Planejamento da Força de Trabalho 

– PLAFORT, que deverá estar concluído até o primeiro semestre de 2017; e 

 

i) após a finalização da fase 3, poderá ser informado o quantitativo total de prestadores 

de serviços, devidamente revisado, que deverão ser substituídos por empregados próprios.  

 

Por derradeiro, cumpre registrar informação apresentada pela Petrobras acerca do atual 

modelo de medição por h/s - hora de serviço, na contratação de serviços prestados por 

trabalhadores terceirizados internos em atividades suplementares de apoio, de que “foi 

criado Grupo de Trabalho com objetivo de estabelecer diretrizes para as contratações 

de serviços por entregáveis e para transição dos contratos de serviço suplementar (DIP 

DRH&S 16/2016). Os resultados e proposições deste Grupo de Trabalho, que ainda está 

em andamento, serão submetidos para avaliação e deliberação pela Diretoria Executiva 

da Petrobras.”  
##/Fato## 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas identificadas com relação a dois contratos vigentes analisados, referentes à 

prestação de serviços suplementares de apoio administrativo e de serviços 

suplementares de apoio à gestão empresarial e projetos em geral, que se 

desenvolvem em dependências internas da Petrobras.    
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Fato 
 

Objetivando conferir um maior aprofundamento à análise do tópico pertinente aos 

terceirizados da Petrobras, definido no escopo desta auditoria de contas, realizamos a 

verificação de aspectos relativos à gestão de contratos de prestação de serviços 

suplementares de apoio técnico e administrativo, que se desenvolvem em dependências 

internas da Petrobras. Foram selecionados os dois vigentes de maior materialidade, quais 

sejam, SAP 4600323974 e 4600437263. Esses dois contratos são geridos pela Regional 

Sudeste dos Serviços Compartilhados, que compreende os Estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, bem como o Distrito Federal.  

 

O primeiro, de nº 4600323974, possui valor total atual estimado de R$ 972.107.542,80, e 

tem por objeto específico a prestação de serviços suplementares de apoio administrativo, 

compreendendo os serviços de secretaria e mensageria. Foi celebrado em 22 de dezembro 

de 2010, com valor total estimado de R$ 486.053.771,40 e prazo de 1.095 dias (três anos), 

posteriormente aditado em 26 de dezembro de 2013 por igual montante e prazo, 

perfazendo a importância vigente. Conta com 1.736 prestadores de serviço atualmente e 

encerrar-se-á em 25 de dezembro próximo, sem possibilidade de prorrogação. 

 

Já o contrato de nº 4600437263 foi firmado em 15 de maio de 2014, tem valor total 

estimado de R$ 1.347.187.759,44 e prazo de 730 dias (dois anos). O objeto desse contrato 

é a prestação de serviços suplementares de apoio à gestão e projetos em geral, englobando 

acompanhamento técnico, inclusive orçamentário, e compreendendo o assessoramento 

para a elaboração de estudos técnicos, acompanhamento e execução de obras de 

engenharia civis, elétricas, eletrônicas e mecânicas, bem como fiscalização de layout. 

Conta, por sua vez, presentemente, com 2.186 prestadores de serviços, e também estará 

encerrado em 25 de dezembro próximo. 

 

Mediante a análise de tópicos inerentes a esses dois contratos, efetuamos algumas 

demandas à Companhia por intermédio de Solicitações de Auditoria, cujas manifestações 

a respeito, entretanto, elencadas em sequência, motivaram pedidos de 

esclarecimentos/justificativas adicionais, que, por sua vez, são apresentadas mais à frente, 

como “Manifestação da Unidade Examinada”: 

 

1- Quanto à ausência de estipulação nos contratos da obrigação de comprovação da 

quitação das obrigações trabalhistas por parte da contratada, para a emissão do seu Termo 

de Recebimento Definitivo – TRD, o que constituiria justa precaução por parte da 

Companhia, obtivemos como resposta o que segue: 

 

“Em ambos os contratos está prevista a obrigação de comprovação da quitação 

das obrigações trabalhistas. 

•  Personal (Contrato nº 4600323974) – cláusula 2.3.7.2  

•  Hope (Contrato nº 4600437263) – cláusula 2.3.6 e 15.1.1 

 

O Relatório de Medição referente à última medição ficará retido até que a 

CONTRATADA envie à PETROBRAS os comprovantes de pagamento das verbas 

rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da 

continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.” 

Passamos, então, à análise da manifestação apresentada: 
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a) O item 2.3.7.2 do Contrato nº SAP 4600323974 menciona que, encerrado o contrato, 

para a assinatura do seu Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada deverá 

apresentar, em até 60 dias, os documentos mencionados no item 2.3.7 referentes ao último 

mês de medição. (Original sem grifo).   

 

Ocorre que o item 2.3.7 solicita fornecer apenas a cópia autenticada da Guia de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social completa e quitada, sob pena 

de ser retido o Relatório de Medição. Entretanto, as obrigações trabalhistas não se 

resumem ao FGTS, e o seu recolhimento, no último mês de medição, conforme o item 

2.3.7.2, por si só não comprova a quitação de outras eventuais obrigações trabalhistas 

pretéritas não cumpridas no transcurso do contrato, razão pela qual, com referência ao 

instrumento como um todo, não é suficiente.  

 

b) Já os itens 2.3.6 e 15.1.1, relativos ao Contrato de nº SAP 4600437263, mencionam 

apenas:  

 

 

 

Assim, no que tange ao item 2.3.6, identificamos a exigência de apresentação de 

comprovação de adimplemento para com as obrigações trabalhistas eventualmente, 

apenas quando solicitada, e também não há menção à necessidade de quitação das 

obrigações trabalhistas do contrato como um todo. 

 

O item 15.1.1, por sua vez, estabelece a necessidade de comprovação do pagamento de 

verbas rescisórias, pagas somente por ocasião da dispensa do empregado, o que também 

não pode ser confundido com a quitação de todas as obrigações trabalhistas pertinentes 

ao contrato. 

 

2- Relatórios de Ocorrências desconformes com relação ao previsto em cláusula 

contratual: 

 

Constatamos que ambos os contratos preveem, em seu item 2.2.7, o que segue: 

 

 

Entretanto, ao solicitarmos, por intermédio do item nº 175 da Solicitação de Auditoria 

201601878/020, cópias dos Relatórios de Ocorrências - ROs gerados nos meses de julho 

e dezembro de 2015, obtivemos, como resposta, um Registro de Ata de Reunião, sem 

data, e algumas trocas de e-mail em novembro de 2015, para o primeiro contrato de nº 

4600323974, e apenas trocas de e-mails para o segundo contrato de nº 4600437263. 
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3- Relatórios de Medição desconformes com relação ao previsto em cláusula contratual: 

 

Requeremos, por meio do item nº 176 da Solicitação de Auditoria 201601878/020, cópia 

dos Relatórios de Medição previstos na Cláusula Décima Quinta dos contratos, 

elaborados pela fiscalização da Petrobras para os meses de julho e dezembro de 2015, 

que, inclusive, demandavam a assinatura da Contratada. 

 

Entretanto, obtivemos como resposta apenas uma planilha englobando os dois contratos, 

com a listagem dos colaboradores e algumas outras informações pertinentes, tais como 

mês, contrato, empresa, matrícula, local de trabalho e valores contratuais, sem qualquer 

assinatura. 

 

Considerando que essa única planilha encaminhada não se trata de um Relatório de 

Medição, até mesmo por que engloba dados dos dois contratos, solicitamos à Companhia 

justificar a resposta apresentada.    

   

4- Também com referência a esses mesmos “Relatórios de Medição” encaminhados em 

resposta ao item nº 176 da Solicitação de Auditoria 201601878/020, solicitamos 

esclarecer o fato de os custos contratuais neles elencados, pertinentes a cada um dos 

prestadores de serviço, serem, em ordem de grandeza e de forma geral, cerca de três vezes 

superiores ao valor dos respectivos salários, o que se encontra consignado mais adiante, 

no tópico “Manifestação da Unidade Examinada”.     

 

5- Solicitamos, por meio do item nº 181 da Solicitação de Auditoria 201601878/020, 

descrever de que forma se processa a seleção dos trabalhadores terceirizados a serem 

mobilizados por meio dos contratos, informando, inclusive, como a Petrobras participa 

desse processo, ao que nos foi manifestado: 

 

“A seleção dos trabalhadores (terceirizados) é realizada exclusivamente pelas 

empresas contratadas [...]”.  

 

Considerando, entretanto, a seguinte disposição contida nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da 

Documentação de Apoio – Contratos de Prestação de Serviços Suplementares, oriunda 

dos Serviços Compartilhados - Regional Sudeste, mais especificamente com relação ao 

tópico “Premissa Contratual para Criação dos Postos de Prestação de Serviços”, qual seja, 

“A Petrobras requisitará, formalmente, o (s) posto (s) de serviço (s), informando as 

respectivas qualificações necessárias para a prestação dos mesmos, devendo a 

Contratada apresentar, no mínimo 5 currículos para avaliação da Fiscalização, em até 

10 dias úteis. Uma vez aprovado o candidato, a mobilização se dará no prazo máximo 

de 10 dias úteis.”, pudemos depreender que ao menos a Fiscalização Petrobras participa 

do processo de seleção dos candidatos aos postos de serviço a serem preenchidos, razão 

pela qual solicitamos esclarecimentos adicionais acerca da resposta inicial apresentada.      

 

6- Mediante o item nº 171 da Solicitação de Auditoria 201601878/020, foi solicitado 

descrever de que forma se processou o controle de frequência dos trabalhadores 

terceirizados até o mês de dezembro/2015, para o quê nos foi encaminhada transcrição 

do item 6.11.3 do padrão da Companhia PG-0V4-00134, onde é mencionado que “o 

controle de ponto dos empregados envolvidos na prestação de serviço, incluindo horas 

extras, ausências, férias, licenças, etc. deve ser feito pela empresa contratada, nunca pela 

Petrobras.” (Original sem grifo) 
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Dessa forma, requeremos à Companhia justificar o fato de se eximir dessa 

responsabilidade, considerando que despende vultosos recursos com a contratação de 

prestação de serviços por parte de trabalhadores terceirizados, que exercem suas 

atividades, inclusive, em suas dependências internas.     

 

7- O item nº 123 da Solicitação de Auditoria 201601878/016 solicitou informar acerca da 

participação das chefias imediatas e demais chefias superiores da Petrobras no processo 

de redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados, inclusive com referência às 

atividades de apoio técnico e administrativo, ao que nos foi respondido: 

 

“A decisão para redução ou aumento de quantitativo de prestadores de serviços 

é um reflexo da necessidade de prestação de serviços. Assim, quando há menos 

investimentos ou determinada prestação de serviços não é mais necessária, há a 

diminuição do quantitativo de prestadores de serviços nas unidades da Petrobras 

como decorrência direta do encerramento de contratos celebrados pela 

Companhia. A Petrobras esclarece que não exerce no número de trabalhadores 

vinculados aos contratos por esta celebrados.” 

 

Considerando que a manifestação apresentada não se ateve ao teor da indagação 

formulada, retornamos à solicitação inicial, alargando-a, requerendo informar acerca da 

participação das chefias imediatas e demais chefias superiores da Petrobras no processo 

de redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados, inclusive com referência às 

atividades de apoio técnico e administrativo, quando há a necessidade de redução de 

alguns postos de serviço dentro de um mesmo determinado contrato e área de trabalho, 

sem que, entretanto, os serviços objeto do contrato sejam descontinuados, ou seja, 

encerrados, o que se encontra consignado mais adiante, no tópico “Manifestação da 

Unidade Examinada”. 

 

8- E, por fim, considerando o quantitativo de trabalhadores terceirizados abrangidos pelos 

contratos de nº SAP 4600323974 e 4600437263, respectivamente de 1.736 e 2.186, 

posição dezembro/2015, solicitamos justificar o fato de contarem com apenas um fiscal 

da Petrobras cada, o que também se encontra consignado mais adiante, no tópico 

“Manifestação da Unidade Examinada”.   
##/Fato## 

Causa 
 

Cláusula dos contratos examinados com conteúdo deficiente; gestão deficiente da 

Fiscalização desses contratos quanto a obrigações das contratadas; manifestações 

apresentadas em resposta a itens de Solicitações de Auditoria sem o necessário zelo; e 

omissões da Companhia em relação a atribuições que também deveriam ser suas.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante a Carta AUDITORIA/PAE 0415/2016, de 18/11/2016, foram-nos 

encaminhadas manifestações adicionais oriundas da Área de Assuntos Corporativos – 

Unidade Recursos Humanos da Petrobras, com referência aos itens 1 a 8 do tópico “fato” 

acima,  as quais transcrevemos em sequência: 

 

1- Quanto à ausência de estipulação nos contratos da obrigação de comprovação da 

quitação das obrigações trabalhistas por parte da contratada, para a emissão do seu Termo 

de Recebimento Definitivo – TRD: 
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“A PETROBRAS, ciente da necessidade de realizar a efetiva e integral 

fiscalização do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias pelas empresas prestadoras de serviços, no que diz respeito aos 

empregados da contratada que prestem serviços no âmbito do contrato celebrado 

com a PETROBRAS, de forma periódica, constante e em todos os Relatórios de 

Medição que executa, faz cumprir uma série de cláusulas contratuais que, em 

conjunto, possibilitam que a Companhia exija da contratada a comprovação do 

cumprimento integral dos encargos trabalhistas de todos os seus empregados, 

inclusive daqueles que tiveram os contratos de trabalho rescindidos ao longo da 

execução contratual. 

 

Pode-se citar como exemplo de cláusulas contratuais, as quais devem ser 

interpretadas em conjunto, que possibilitam o integral e constante exercício 

fiscalizatório pela Companhia, as seguintes: 

 

'CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 – (...) e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, periodicamente 

comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva com 

Efeitos de Negativa. 

 

(...) 

2.3.1.1– Utilizar-se, exclusivamente, de seus empregados, para a realização dos 

serviços contratados. 

 

2.3.2 – Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º 

da Constituição da República, nem utilizar mão de obra em condição análoga à 

de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica nesse sentido nos 

contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de 

serviços, sob pena de multa ou rescisão deste Contrato, sem prejuízo da adoção 

de outras medidas cabíveis. 

 

2.3.2.1 – A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela PETROBRAS, 

a emitir declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência 

contida no item 2.3.2. 

 

2.3.3 – Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os empregados 

[COOPERADOS] que executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, 

qualquer alteração ocorrida nessa relação. 

 

2.3.6 – A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a 

documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, 

contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados'. 

 

Além disso, os instrumentos contratuais em questão apresentam cláusulas com 

medidas sancionatórias contra o inadimplemento de obrigações trabalhistas por 

parte de empresas prestadoras de serviços contratadas. Cite-se, como exemplo, a 
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cláusula oitava (MULTAS) e cláusula décima primeira (RESCISÃO) de ambos os 

contratos. 

 

Diante do exposto, verifica-se, portanto, que, do cotejo das cláusulas 

mencionadas no questionamento, com as demais cláusulas contratuais acima 

exemplificadas, torna-se possível a integral e efetiva fiscalização do cumprimento 

de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas prestadoras 

de serviços, de todos os empregados da contratada que prestem serviços no 

âmbito do contrato celebrado com a PETROBRAS.” 

 

2- Acerca dos Relatórios de Ocorrências desconformes com relação ao previsto em 

cláusula contratual: 

 

“A menção a "Relatório de Ocorrências" é padrão nos contratos da Petrobras. 

Com a implantação do Sistema PROAR (Programa de Acompanhamento de 

Reuniões), tais registros passaram ser realizados por meio desta ferramenta. Nas 

situações de maior relevância são realizadas reuniões e os registros no sistema 

PROAR, de forma a documentar e criar follow-up, se necessário. Esclarecemos 

que as ocorrências relacionadas aos contratos nº 4600323974 e nº 4600437263 

são tratadas rotineiramente pelo correio Notes.” 

 

3- No que tange aos Relatórios de Medição desconformes com relação ao previsto em 

cláusula contratual: 

 

“A planilha (apresentada inicialmente) é a fonte das informações que dá origem 

aos Relatórios de Medição. A extração no sistema SAP-R3, dos Relatórios de 

Medição dos dois contratos, para os meses de julho e dezembro de 2015, é um 

processo mais demorado. Estamos providenciando a digitalização das 

informações para fornecer à CGU o quanto antes.” 

 

4- Também com referência a esses “Relatórios de Medição”, mais especificamente quanto 

ao fato de os custos contratuais nele elencados, pertinentes a cada um dos prestadores de 

serviço, serem, em ordem de grandeza e de forma geral, cerca de três vezes superiores ao 

valor dos respectivos salários: 

 

“Um parâmetro utilizado para aferir a razoabilidade do valor de serviços 

contratados é a determinação do "fator K", que consiste no quociente entre o 

valor faturado no contrato e o custo da folha de pagamento dos prestadores de 

serviço nele alocados. De modo geral, admite-se como razoável um fator K de até 

3 em contratos de prestação de serviço, como nos contratos em tela. Tal 

entendimento pode ser verificado no Relatório de Auditoria n° 201503867, 

emitido em dezembro/2015, por esta Controladoria Geral da União.” 

 

E, adicionalmente: 

 

“A coluna "Custo Contratual" é uma fonte de referência ao custo total da linha 

de serviço prestada (Valor Unitário da Prestação do Serviço x Indice de Reajuste 

x Quantidade de horas a trabalhar no mês). Trata-se número meramente 

informativo e que permite aferir mensalmente o "fator k" de cada linha de 

prestação de serviço desses contratos.  
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Cabe salientar que os valores desembolsados na medição mensal são: Valor 

Unitário da Prestação do Serviço x Índice de Reajuste x Quantidade de horas 

efetivamente trabalhadas no mês. 

 

No caso da tabela exemplificada abaixo, tem-se um fator k médio de 2,81.” 

 

 
 

5- Relativamente à forma como se processa a seleção dos trabalhadores terceirizados a 

serem mobilizados por meio dos contratos, informando, inclusive, como a Petrobras 

participa desse processo: 

 

“O processo de seleção e recrutamento é de responsabilidade exclusiva da 

empresa contratada. A participação da Petrobras neste processo se dá no 

momento em que encaminhamos para a empresa contratada os requisitos básicos 

para uma adequada prestação dos serviços, ou seja, a qualificação e experiência 

profissional necessárias para o exercício de cada tarefa. 

 

De posse dessas informações, a empresa contratada inicia o seu procedimento de 

recrutamento e seleção, apresentando para a Petrobras, ao final deste, os 

currículos selecionados por ela, bem como o seu parecer a respeito da adequação 

do profissional ao posto de serviço. A Petrobras analisa, à luz dos requisitos 

contratuais, se todos foram atendidos, ficando a cargo da contratada a decisão 

quanto à escolha dos currículos apresentados pela contratada e aceitos pela 

Petrobras.” 

 

6- Quanto à forma como se processou o controle de frequência dos trabalhadores 

terceirizados até o mês de dezembro/2015: 

 

“A fiscalização segue a orientação corporativa entendendo que o controle de 

jornada dos empregados da contratada cabe ao respectivo empregador, isto é, às 

empresas prestadoras de serviços e não à tomadora de serviços, não devendo a 

Companhia se imiscuir na gestão dos empregados das prestadoras de serviços. 

Ressalte-se que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 

tratando-se de fraude ao concurso público, portanto não há, em absoluto, relação 

jurídico-trabalhista entre o empregado de empresa contratada e a PETROBRAS. 

Esta se dá exclusivamente entre o trabalhador e seu respectivo empregador 

(empresa contratada). 

 

Por outro lado, compete à PETROBRAS, de acordo com a súmula n° 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, exercer a efetiva fiscalização do cumprimento de 

todas das obrigações trabalhistas e previdenciárias de todos os empregados da 

contratada alocados no âmbito do contrato de prestação de serviços celebrados 

com a Companhia, inclusive as relacionadas à jornada de trabalho dos 

empregados da contratada, o que ocorre de fato. Na hipótese de a Companhia 

constatar o descumprimento dessas obrigações pela empresa contratada, cabe 
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aplicação das sanções contratuais pertinentes, conforme posicionamento 

sumulado do TST. 

 

Premente ainda informar que a prestação do objeto contratado é devidamente 

acompanhada pela fiscalização de contratos e que se não há a prestação do 

serviço não haverá o pagamento, e que independente de um prestador se ausentar, 

o contrato deve ser cumprido, inclusive com outros prestadores substitutos sendo 

alocados pela empresa contratada, sem onerar o contrato. 

 

Quando os serviços não são adequadamente prestados, a área gestora do posto 

comunica à fiscalização para o devido desconto na medição dos serviços.” 

 

7- Acerca da participação das chefias imediatas e demais chefias superiores da Petrobras 

no processo de redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados, inclusive com 

referência às atividades de apoio técnico e administrativo: 

 

“A orientação para redução de postos de serviços é decorrente da redução dos 

investimentos e da otimização de custos constante do novo Plano de Negócios e 

Gestão. A redução do nível de atividades realizadas pela Petrobras exige um 

menor número de contratações de serviços, que pode acarretar no encerramento 

de contratos existentes ou na redução das atividades anteriormente previstas nos 

contratos em andamento. Neste caso, as áreas tomadoras dos serviços, as quais 

podem estar vinculadas aos diversos níveis gerenciais, apontam quais atividades 

serão descontinuadas ou reduzidas e cabe à empresa contratada proceder com a 

redução dos postos de trabalho associados ao contrato.”   

 

8- Relativamente ao fato de os contratos de nºs SAP 4600323974 e 4600437263 contarem 

com apenas um fiscal da Petrobras cada:  

     

“Em função da política de Recursos Humanos da Companhia, com a 

implementação do Programa Mobiliza (“compatibilizar as necessidades 

organizacionais e os interesses dos empregados na adequação do efetivo 

necessário para atender aos objetivos e estratégias da Companhia”) e Plano de 

Demissão Voluntária, entre outros movimentos, a equipe atualmente possui dois 

fiscais.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

1- Quanto à ausência de estipulação nos contratos da obrigação de comprovação da 

quitação das obrigações trabalhistas por parte da contratada, para a emissão do seu Termo 

de Recebimento Definitivo – TRD: 

 

A Companhia, uma vez mais, não se ateve, em sua manifestação, ao questionamento 

apresentado pela equipe de auditoria, qual seja, “a ausência de estipulação, nos contratos, 

da obrigação de comprovação da quitação das obrigações trabalhistas por parte da 

contratada, para a emissão do seu Termo de Recebimento Definitivo – TRD”.  

 

Adicionalmente, os itens contratuais mencionados na manifestação apresentada não 

suprem a necessidade apontada de cláusula específica nos contratos obrigando a 

comprovação da quitação plena das obrigações trabalhistas por parte da contratada, para 

a emissão do seu Termo de Recebimento Definitivo – TRD.  
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2- Acerca dos Relatórios de Ocorrências desconformes com relação ao previsto em 

cláusula contratual: 

 

Podemos depreender, da manifestação apresentada, que o Relatório de Ocorrências 

mencionado nos contratos analisados, efetivamente, não vem sendo elaborado. 

Entretanto, nossa análise quanto ao tema se torna prejudicada, uma vez que, durante os 

trabalhos de auditoria, não nos foi relatada qualquer informação acerca do citado Sistema 

PROAR, o que demonstra o pouco zelo da Área de Assuntos Corporativos – Unidade 

Recursos Humanos da Companhia, para com demandas oriundas desta equipe de 

auditoria.   

 

3- No que tange aos Relatórios de Medição desconformes com relação ao previsto em 

cláusula contratual: 

 

Tais Relatórios de Medição foram requeridos, inicialmente, por intermédio da Solicitação 

de Auditoria nº 201601878/020, de 12 de setembro de 2016, e agora, mais de dois meses 

após, a Companhia informa que está “providenciando a digitalização das informações 

para fornecer à CGU o quanto antes”, o que também demonstra o pouco zelo da Área de 

Assuntos Corporativos – Unidade Recursos Humanos da Companhia, para com demandas 

provenientes desta equipe de auditoria.   

 

4- Também com referência a esses “Relatórios de Medição”, mais especificamente quanto 

ao fato de os custos contratuais nele elencados, pertinentes a cada um dos prestadores de 

serviço, serem, em ordem de grandeza e de forma geral, cerca de três vezes superiores ao 

valor dos respectivos salários: 

 

Acatamos a manifestação apresentada. 

 

5- Relativamente à forma como se processa a seleção dos trabalhadores terceirizados a  

serem mobilizados por meio dos contratos, informando, inclusive, como a Petrobras 

participa desse processo: 

 

Mantemos e entendimento inicial no sentido de que o processo de seleção dos 

trabalhadores terceirizados não cabe exclusivamente à empresa contratada, uma vez que 

a própria “Premissa Contratual para Criação dos Postos de Prestação de Serviços”, 

constante na Documentação de Apoio para Contratos de Prestação de Serviços 

Suplementares, oriunda dos Serviços Compartilhados - Regional Sudeste, dispõe que a 

Fiscalização da Petrobras avaliará no mínimo cinco currículos apresentados pela 

Contratada para cada posto de serviço, a partir da qual o candidato será aprovado. 

 

6- Quanto à forma como se processou o controle de frequência dos trabalhadores 

terceirizados até o mês de dezembro/2015: 

 

O controle de frequência de trabalhadores terceirizados não se trata necessariamente de 

imiscuição na gestão dos empregados das prestadoras de serviços, conforme manifestação 

apresentada, uma vez que, inclusive, informação oriunda dessa Companhia apontou que 

os postos de serviço têm acompanhamento do(s) gestor(es) Petrobras das respectivas 

áreas. Assim, entendemos que a Petrobras deva exercer o acompanhamento da frequência 

dos trabalhadores terceirizados, por intermédio de sua fiscalização.  
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7- Acerca da participação das chefias imediatas e demais chefias superiores da Petrobras 

no processo de redução do quantitativo de trabalhadores terceirizados, inclusive com 

referência às atividades de apoio técnico e administrativo: 

 

Acatamos a manifestação apresentada. 

 

8- Relativamente ao fato de os contratos de nºs SAP 4600323974 e 4600437263 contarem 

com apenas um fiscal da Petrobras cada:  

 

Consideramos que a manifestação apresentada não se ateve ao teor da indagação 

formulada, qual seja, “justificar o fato de os contratos de nºs SAP 4600323974 e 

4600437263, contando com, respectivamente, 1.736 e 2.186 trabalhadores terceirizados, 

posição dezembro/2015, contarem com apenas um fiscal da Petrobras cada”, tendo em 

vista, ainda, o quantitativo expressivo do corpo funcional próprio da Petrobras de 55.614 

empregados.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Incluir cláusula nos contratos de prestação de serviços que contemple 

a obrigação de a contratada efetivamente apresentar a comprovação da quitação de todas 

as suas obrigações trabalhistas ao longo do contrato, anteriormente à emissão do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo ? TRD pela Petrobras. 

 

Recomendação 2: Exigir das contratadas a elaboração, preenchimento e assinatura do 

Relatório de Ocorrências previsto em cláusula contratual, o qual deverá estar também 

assinado pela Fiscalização Petrobras. 

 

Recomendação 3: Acompanhar a frequência dos trabalhadores terceirizados por 

intermédio da Fiscalização, considerando, inclusive, os vultosos recursos despendidos 

com a contratação de prestação de serviços. 

 

Recomendação 4: Conferir maior zelo no que tange às manifestações apresentadas em 

resposta a Solicitações de Auditoria da CGU-Regional/RJ, atendo-se ao teor dos quesitos 

formulados. 

 

 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Posição atualizada acerca do atendimento das recomendações emitidas pela CGU-

Regional/RJ para a Petrobras Holding, nos relatórios de auditoria encaminhados 

até 31/12/2015. 

 

Fato 
 

Apresentamos, a seguir, quadro contendo as recomendações exaradas pela CGU-

Regional/RJ para a Petrobras Holding nos relatórios de auditoria encaminhados até 

31/12/2015, à exceção do de nº 201505029, cujo atendimento ainda se encontrava 

pendente, bem como a situação atual quanto ao seu equacionamento: 
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Quadro – Recomendações emitidas pela CGU-Regional/RJ – Situação atual quanto ao 

seu atendimento 
Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

244089 3.2.2.1 - Continuidade no 

pagamento da CPMF, bem como 

ausência da adoção de medidas com 

vistas à regularização definitiva da 

situação acerca do seu expurgo. 

Promover a repactuação de preços dos 

contratos 4600224992, 4600230850, 

4600244255 e 4600247877, que 

contemplaram a parcela referente à 

CPMF como custo direto nos 

Demonstrativos de Formação de Preço – 

DFP. 

Sob análise da 

Coordenação-

Geral de 

Auditoria da 

Área de Minas e 

Energia da 

CGU – 

CGENE. 

Efetuar levantamento com o objetivo de 

identificar todos os contratos vigentes 

em 01/01/2008 e que contemplaram a 

parcela referente à CPMF como custo 

direto nos Demonstrativos de Formação 

de Preço. Em todos os contratos em que 

esta situação foi identificada, solicitar o 

ressarcimento dos valores relativos à 

parcela da CPMF pagos indevidamente 

pela Petrobras, inclusive nos meses 

subsequentes. 

Sob análise da 

CGENE. 

Nota de 

Auditoria nº 

201100982, 

pertinente 

ao Relatório 

201100982 

3 – Termo de Compromisso, 

firmado para levantamento e 

apuração de valores pendentes de 

ressarcimento por cessão de 

empregados, com prazo expirado e 

sem apresentação de resultado 

conclusivo. 

Considerando o vencimento do prazo 

estabelecido no Termo de Compromisso 

para a apresentação do relatório 

conclusivo, fazer gestões formais junto 

ao Governo do Estado do Rio de Janeiro 

com o intuito de: a) verificar o estágio 

atual dos trabalhos executados no 

âmbito daquele instrumento por parte do 

ERJ; b) avaliar, com base na verificação 

prevista na letra “a”, a pertinência de 

formalização de novo Termo de 

Compromisso para dar continuidade às 

providências necessárias ao alcance do 

objetivo pretendido; e c) intensificar a 

interação com os gestores indicados pelo 

ERJ, de modo a garantir a conclusão dos 

trabalhos com a maior brevidade 

possível, e a consequente emissão do 

relatório conclusivo previsto no 

instrumento firmado. Solicitamos, 

ainda, que esta CGU-Regional/RJ seja 

informada a respeito do deslinde da 

questão. 

Atendida. 

 

 

 

4 – Divulgação de certame 

licitatório para a contratação de 

serviços de publicidade sem a 

devida antecedência. 

Divulgar os certames licitatórios para a 

contratação de agências de publicidade 

com a devida antecedência, tendo como 

base o tempo necessário para a 

tramitação completa desse tipo de 

processo, observados os prazos recursais 

e de análise de propostas técnicas. 

Atendida. 

201205233 2.1.3.2 - Cumprimento parcial dos 

normativos que dispõem sobre a 

divulgação dos Processos de Contas 

Anuais e da Página da Transparência 

Pública. 

Ultimar as ações para atendimento das 

determinações legais quanto ao 

aprimoramento da Página da 

Transparência da Companhia, na forma 

e com o conteúdo determinados pelo 

Decreto nº 5.482/2005, regulamentado 

pela Portaria Interministerial nº 

140/2006. 

Ainda não 

atendida 

integralmente, 

restando a 

inclusão, na 

Página de 

Transparência 

Pública da 

Petrobras, de 

quadro com a 

descrição das 

despesas por 

sua natureza.  
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Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

201204476 1.1.1.2 – Restrição à 

competitividade de licitação, por 

intermédio de convite, para a 

contratação da empresa Locanty, 

mediante a apresentação de convite 

a empresas que, em diversas 

ocasiões, não demonstraram 

interesse em contratar com a 

Petrobras, e aceitação de proposta 

com itens orçados em valores 

superiores aos estimados, sem 

parâmetros consistentes para 

verificação da adequação dos preços 

propostos com os vigentes no 

mercado. 

Utilizar parâmetros consistentes para 

verificação da adequação dos preços 

propostos com os vigentes no mercado. 

 

Atendida. 

 

No caso de desinteresse de empresas 

convidadas, a exemplo do que ocorreu 

nas contratações dos serviços de 

descarte de resíduos não recicláveis dos 

edifícios EDISE, GEDISE, EDIHB, 

Ouro Negro e Conjunto Caju, estender o 

convite a outras empresas do ramo, 

cadastradas ou não, conforme disposto 

no subitem 3.1.3 do Regulamento do 

Procedimento Licitatório Simplificado 

da Petrobras, aprovado pelo Decreto nº 

2.745/1998, combinado com o 

entendimento expresso na Súmula TCU 

nº 248.  

Atendida. 

Efetuar pesquisa de modo a obter o 

preço de mercado dos serviços 

contratados e providenciar a reposição 

ao Erário nos casos em que os valores 

pagos tenham sido superiores aos de 

mercado. 

 Monitoramento 

finalizado. 

1.1.1.3 – Restrição à 

competitividade de licitação por 

intermédio de convite, para a 

contratação da empresa Rufollo, 

mediante licitações na modalidade 

Convite, com agregação de serviços 

variados, incluindo serviços de 

desratização e de coffee break no 

mesmo contrato, e sem parâmetros 

consistentes para verificação da 

adequação dos preços propostos 

com os vigentes no mercado. 

Nas contratações de objetos variados, 

promover licitação com adjudicação por 

itens ou demonstrar a economicidade da 

opção de contratação por preço global, 

mediante cotejo com preços propostos 

pelas empresas dos ramos dos serviços e 

fornecimentos desejados, além da 

evidenciação da existência de um 

quantitativo razoável de empresas aptas 

a realizar todos os itens. 

Monitoramento 

finalizado. 

Utilizar parâmetros consistentes para 

verificação da adequação dos preços 

propostos com os vigentes no mercado, 

devendo explicitar, em suas estimativas 

de custos, as fontes das pesquisas de 

preços empregadas e as memórias de 

cálculo adotadas, bem como proceder, 

para determinados elementos de custo, a 

exemplo de fornecimento de coffee 

breaks, consulta direta às empresas que 

atuam no ramo, em detrimento da 

aplicação de metodologias que se 

utilizem de acréscimos discricionários, 

e, portanto, questionáveis. 

Atendida. 

Efetuar pesquisa de modo a obter o 

preço de mercado dos serviços 

contratados, e providenciar a reposição 

ao Erário nos casos em que os valores 

pagos tenham sido superiores aos de 

mercado. 

Monitoramento 

finalizado. 

 1.2.1.1 – Ausência de reposição de 

empregados e assinatura de aditivos 

sem documentação comprobatória 

de regularidade fiscal e seguridade 

social no Contrato nº 4600305374. 

Providenciar a documentação com a 

comprovação do desconto da contratada, 

bem como a memória de cálculo relativa 

ao valor de R$26.908,96 (vinte e seis 

mil, novecentos e oito reais e noventa e 

seis centavos). 

Atendida. 

Aprimorar a fiscalização de forma a 

observar a manutenção do efetivo 

acordado em contratos de terceirização, 

bem como a comprovação da 

regularidade fiscal e da seguridade 

social quando da celebração de aditivos. 

Atendida. 
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Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

201308783 

 

3.1.3.1 - Intempestividade no 

atendimento de solicitações de 

informações requeridas pela equipe 

de auditoria da CGU 

Que a Companhia garanta à Auditoria 

Interna mecanismos de gestão que 

permitam a obtenção tempestiva de 

informações/esclarecimentos junto às 

demais áreas. 

Ainda não 

atendida, em face 
dos significativos 

atrasos de 

respostas às 
Solicitações de 

Auditoria emitidas 

no presente 
trabalho de 

auditoria anual de 

contas. 

3.1.6.2 - Contratações de serviços de 

inspeção de guindastes da 

plataforma P-52 mediante dispensa 

de licitação não devidamente 

caracterizada.  

 

Avaliar se já há elementos de controle 

suficientes de modo a alertar 

tempestivamente para a necessidade de 

contratações de fornecimento de bens e 

serviços por meio de procedimento 

licitatório, apresentando-os a esta CGU.  

Atendida. 

Apresentar elementos que comprovem a 

adequação dos preços acordados nos 

contratos 4600357204 e 4600373371 ao 

mercado e à estimativa de custo da 

Petrobras, em observância ao item 2.2.d 

do Regulamento do Procedimento 

Licitatório Simplificado da Petrobras, 

aprovado pelo Decreto n.º 2.745/1998.  

Monitoramento 

finalizado. 

3.1.8.3 - Assinatura de Termo de 

Cooperação entre a Petrobras e a 

Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UNIRIO), para 

desenvolvimento de projeto de 

modelagem de processos de negócio e 

de administração de dados, no valor de 

cerca de R$ 17 milhões, com 

contratação direta de ente de direito 

público, e remuneração de professores 

em regime de dedicação exclusiva, 

além de discentes, de docentes de 

outras universidades, e de pessoas 

jurídicas, incluindo fundação de apoio 

de universidade privada, situação esta 

não prevista no termo celebrado.  

 

 

Aprimorar o normativo existente para 

celebração de transferências de recursos 

a outros entes, a exemplo do Decreto n.º 

6.170/2007, com regras claras sobre a 

condução dos procedimentos. 

Cancelada em 

função de sua 

substituição por 

recomendação 

mais recente, 

emitida por 

intermédio do 

Relatório nº 

201503760 - 

Análise 

Gerencial.  

201408576 

(Achados da 

Auditoria - 

nº 

201408372) 

1.1.1.1 - Ausência de apuração de 

responsabilidade de empregados da 

Petrobras por descumprimento de 

obrigação contratual.  

Apurar as causas dos pagamentos 

adicionais à contratada referentes ao 

Projeto de Ampliação da Injeção de 

Água em Ubarana com a consequente 

apuração de responsabilidade, se for o 

caso. 

Atendida. 

1.1.1.2 - Impropriedades na 

execução de termos de cooperação 

relacionados a projetos de Pesquisa 

& Desenvolvimento, identificadas 

pela Auditoria Interna, sem 

apuração de responsabilidade. 

A Auditoria Interna deve aprofundar a 

sua verificação acerca das não 

conformidades relacionadas no relatório 

R-3341/2013, de forma a se certificar se 

resultaram ou não em prejuízo à 

Companhia. Em caso afirmativo, devem 

ser apuradas as responsabilidades. 

Ainda não 

atendida. 

1.1.1.4 - Fragilidades identificadas 

com referência aos controles 

existentes no acompanhamento da 

execução de convênios atrelados ao 

Programa Petrobras de Formação de 

Recursos Humanos - PFHR. 

Implantar gerenciamento eletrônico dos 

convênios, similar ao Sistema de Gestão 

de Investimentos em Tecnologia - 

SIGITEC, caso se mostre possível. 

 

Suspensa 

temporariamente, 
para reavaliação 

em agosto/2017, 

em função da 
presente 

interrupção de 

novas celebrações 
de convênios do 

tipo “Programa 

de Formação de 
Recursos 
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Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

Humanos – 

PFRH”. 

Implementar orientação interna ou  

normativo interno, no que diz respeito ao 

estabelecimento de critérios objetivos e 

transparentes visando à definição dos 

recursos financeiros a serem alocados às 

instituições de ensino, por ocasião das 

negociações iniciais destinadas à 

celebração dos convênios. 

Suspensa 

temporariamente, 
para reavaliação 

em agosto/2017, 

em função da 
presente 

interrupção de 

novas celebrações 
de convênios do 

tipo “Programa 

de Formação de 
Recursos 

Humanos – 

PFRH”. 

201503760 

(Análise 

Gerencial) 

2.5 Análise sobre o Ambiente 

Governamental – Transferências. 

 
 

Compilar todos os normativos da 

empresa que tratam da gestão de 

transferências voluntárias de recursos, e 

normatizar as lacunas existentes em suas 

diversas fases (celebração, execução e 

prestação de contas), conforme 

recomendações já exaradas pela CGU-

Regional/RJ nos Relatórios/Nota de 

Auditoria nº 242056, 201100982 e 

201308783. 

Ainda não 

atendida. 

201503783 

(Achados da 

Auditoria - 

nº 

201503783) 

1.1.1.1 - Fragilidades no processo de 

gestão de termos de compromisso de 

compensação ambiental (TCCA). 

Estabelecer orientações gerais, com aval 

da área jurídica, sobre a formalização de 

termos de compensação ambiental, 

incluindo cláusulas de controle e 

transparência, quer seja por uma minuta, 

um padrão, ou outro mecanismo de 

institucionalização que julgar 

apropriado. 

Ainda não 

atendida. 

Proceder à análise de prestação de 

contas, nos casos em que os TCCA 

contenham cláusulas que permitam 

solicitar informações aos órgãos 

ambientais beneficiados, incluindo 

planilha de trabalho, unidades de 

conservação beneficiadas, e aquisições 

efetuadas com respectivas 

documentações fiscais de suporte. Para 

os casos em que os TCCA não tenham 

previsto prestação de contas, enviar 

comunicado ao órgão para que o mesmo 

publique as prestações de contas dos 

recursos repassados em sua página na 

internet. 

Ainda não 

atendida. 

201503783 

(Achados da 

Auditoria - 

nº 

201503760) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.5 - Fragilidades pertinentes ao 

parque de softwares destinados à 

gestão de projetos de investimento. 

Simplificar o parque de softwares 

relativos à gestão de projetos de 

investimento, com vistas a reduzir custos 

e conferir maiores níveis de segurança a 

seus processos de tomada de decisão e 

de divulgação de informações a 

interessados. 

Ainda não 

atendida. 

1.1.2.4 – Impropriedades 

identificadas com relação à etapa de 

contratação dos termos de 

cooperação selecionados. 

Disciplinar, em normativo interno, 

acerca da possibilidade ou não de 

aditivos de valor aos termos de 

cooperação do CENPES, incluindo o seu 

percentual máximo. 

Atendida. 

Implementar a designação das 

Comissões de Supervisão previstas nos 

termos de cooperação. 
Atendida. 
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Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

Tratando-se de termos de cooperação 

que tenham por objeto a execução de 

infraestrutura, indicar fiscais técnicos 

que tenham formação em engenharia 

civil, condizente com a execução de 

obras. 

Atendida. 

1.1.2.5 - Acompanhamento 

insuficiente dos termos de 

cooperação analisados. 

Constituir um núcleo de engenheiros 

civis composto por profissionais da 

Petrobras, no âmbito da GPPT, com 

vistas à fiscalização dos termos de 

cooperação que tenham por objeto a 

execução de obras. 

Atendida. 

No caso de termos de cooperação que 

tenham por objeto a execução de obras, 

implementar como rotina junto ao outro 

partícipe, a necessidade de apresentação 

dos boletins de medição, juntamente 

com as notas fiscais a que se refiram. 

Ainda não 

atendida. 

Disciplinar, em normativo interno, como 

tarefa indispensável da fiscalização por 

parte da Petrobras, a obrigatoriedade de 

inclusão, nos seus acompanhamentos in 

loco, da atividade de validação da(s) 

prestação(ões) de contas anterior(es), 

com relação aos serviços e quantitativos 

medidos e cobrados, de forma a aferir se 

os recursos financeiros repassados pela 

Petrobras estão sendo utilizados de 

forma condizente. 

Ainda não 

atendida. 

1.1.3.1 - Falhas identificadas no 

âmbito do Convênio nº 

2000.0080680.12.4. 

Solicitar ao Senai o envio dos extratos da 

conta corrente específica e da aplicação 

financeira dos saldos como anexo às 

prestações de contas, conforme 

Orientações Gerais para Convênios 

divulgadas no DIP Jurídico/Circular 

4/2013. 

Atendida. 

Emitir parecer da Prestação de 

Contas/Relatório de Medição nº 07 do 

Termo de Convênio nº 

2000.0080680.12.4, contemplando a 

análise das comprovações de gastos das 

despesas com equipe técnica e viagens, 

no montante de R$1.143.171,34. 

Atendida. 

Notificar a convenente para providenciar 

o ressarcimento à Petrobras do montante 

de R$54.000,00, relativo ao repasse a 

maior para pagamento à empresa Soteica 

do Brasil Ltda, pertinente à Nota Fiscal 

nº 620, de 20/12/2013. 

Cancelada.  

Instituir controles para 

acompanhamento da execução do 

Convênio nº 2000.0080680.12.4, no 

tocante à análise da documentação 

comprobatória dos gastos realizados 

pela convenente. 

Atendida. 
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Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

1.1.3.2 - Falta de aderência aos 

normativos relacionados a análises 

de prestações de contas de termos de 

cooperação, no âmbito do Cenpes. 

Calcular, para os quatro termos de 

cooperação da amostra selecionada, os 

valores indevidamente ressarcidos às 

Instituições de Ciência e Tecnologia, 

adotando as providências necessárias à 

sua devolução. Quanto aos demais 

Convênios e Termos de Cooperação em 

andamento, adotar as mesmas 

providências com relação às prestações 

de contas do primeiro semestre do 

exercício de 2015. 

Ainda não 

atendida. 

Realizar trabalho de auditoria para 

reavaliação das rotinas relacionadas às 

prestações de contas, com foco na 

economicidade, eficácia e eficiência do 

processo de análise, inclusive com o 

exame da composição dos contratos 

firmados para suporte técnico à 

atividade. 

Ainda não 

atendida. 

1.1.3.3 - Ressarcimento de despesas 

operacionais e administrativas às 

fundações de apoio com base em 

percentual fixo do valor total dos 

projetos. 

Promover a adequação dos convênios e 

termos de cooperação futuros para 

projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

de modo a estabelecer cláusula que 

vincule as despesas operacionais e 

administrativas efetivamente incorridas 

ao repasse de recursos destinados às 

fundações de apoio com essa finalidade, 

estabelecendo critérios claramente 

definidos e aferíveis, observado o limite 

máximo estabelecido pelo art. 11 do 

Decreto 5.563/2005. 

Atendida. 

1.1.4.1 - Impropriedades 

identificadas com referência aos 

dois contratos selecionados para 

análise. 

Designar formalmente o(s) fiscal(is) do 

Contrato nº 2050.0074255.12.2, caso 

tenha sido prorrogado. 
Atendida. 

Exigir da contratada a elaboração e 

pagamento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART 

pertinente aos serviços objeto do 

Contrato nº 2050.0058585.10, bem 

como a respectiva comprovação. 

Atendida. 

Acrescentar à planilha do Contrato nº 

2050.0074255.12.2, item(ns) 

pertinente(s) ao pagamento de despesas 

reembolsáveis, com previsão de 

quantitativos e montantes, caso tenha 

sido prorrogado. 

Ainda não 

atendida. 

Excluir o item 22.1.1 do Contrato nº 

2050.0074255.12.2, caso o mesmo tenha 

sido prorrogado. 

Ainda não 

atendida. 

2.1.1.1 - Demora excessiva para 

apresentação de respostas às 

Solicitações de Auditoria. 

Prover, para os futuros trabalhos de 

auditoria/fiscalização da CGU-

Regional/RJ na Petrobras, equipe de 

atendimento com composição 

condizente para o atendimento às 

demandas, de forma a que as 

Solicitações de Auditoria possam ser 

respondidas nos prazos estabelecidos. 

Atendida. 

Fonte: Sistema Monitor Web da CGU. 

Depreendemos, do quadro acima, a seguinte atuação atual, numericamente, no que tange 

às 43 recomendações que restavam pendentes de atendimento ao final do exercício 2015: 

 

Quadro – Situação atual relativa às recomendações pendentes em 31/12/2015 
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Situação  Quantidade de 

Recomendações 
% sobre total 

Atendidas 20 46,4 

Canceladas pela CGU 02 4,7 

Monitoramento finalizado pela 

CGU 

04 9,4 

Suspensas temporariamente pela 

CGU 

02 4,7 

Ainda sob análise da CGU 02 4,7 

Ainda não atendidas 13 30,1 
Fonte: Quadro precedente. 

 

Adicionalmente, ressaltamos que as 13 recomendações cujo atendimento ainda não foi 

evidenciado pela CGU/Regional-RJ, serão monitoradas por meio do Plano de 

Providências Permanente – PPP. 

 

Posteriormente, mediante a Carta AUDITORIA/PAE 0410/2016, de 17/11/2016, foram-

nos encaminhadas manifestações oriundas da Área da Presidência - Unidade Auditoria 

Interna com relação a duas recomendações pertinentes ao PPP consideradas como ainda 

não atendidas, afetas àquela Unidade, as quais transcrevemos em sequência: 

 

“Ademais, referimo-nos ao item 3.1.1.1 INFORMAÇÃO – “Posição atualizada 

acerca do atendimento das recomendações emitidas pela CGURegional/RJ para 

a Petrobras Holding, nos relatórios de auditoria encaminhados até 31/12/2015”, 

Quadro "Recomendações emitidas pela CGU-Regional/RJ – Situação atual 

quanto ao seu atendimento". 

 

No referido Quadro, constam duas recomendações a esta Auditoria, cuja 

“Situação atual” entendemos ser passível de reconsideração, a partir das 

informações, a seguir: 

 

Ordem 
Número do 

Relatório  
Item do Relatório Recomendação Situação atual  

1º) 

201408576 

(Achados da 

Auditoria - 

nº 

201408372) 

1.1.1.2 - Impropriedades 

na execução de termos de 

cooperação relacionados a 

projetos de Pesquisa & 

Desenvolvimento, 

identificadas pela 

Auditoria Interna, sem 

apuração de 

responsabilidade. 

A Auditoria Interna deve 

aprofundar a sua verificação 

acerca das não conformidades 

relacionadas no relatório R-

3341/2013, de forma a se 

certificar se resultaram ou não 

em prejuízo à Companhia. Em 

caso afirmativo, devem ser 

apuradas as responsabilidades. 

Ainda não 

atendida. 

2º) 

201503783 

(Achados da 

Auditoria - 

nº 

201503760) 

1.1.3.2 - Falta de aderência 

aos normativos 

relacionados a análises de 

prestações de contas de 

termos de cooperação, no 

âmbito do Cenpes. 

Realizar trabalho de auditoria 

para reavaliação das rotinas 

relacionadas às prestações de 

contas, com foco na 

economicidade, eficácia e 

eficiência do processo de 

análise, inclusive com o exame 

da composição dos contratos 

firmados para suporte técnico à 

atividade. 

Ainda não 

atendida. 

 

Em relação à primeira recomendação (Relatório nº 201408576 - Achados da 

Auditoria - nº 201408372), informamos que já foi encaminhado à Controladoria 

Geral da União, por meio da Carta GAPRE 049/2016, de 02/02/2016, em 
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atendimento ao Ofício nº 28.099/2015/DIENE/DI/SFC/CGU-PR, de 04/12/2015, 

o Relatório R-03.P.333/2014, que tratou de auditoria realizada com a finalidade 

de atender aquela recomendação. 

 

Quanto à segunda recomendação (Relatório nº 201503783 - Achados da 

Auditoria - nº 201503760), complementamos, a seguir, informações em resposta 

aos itens 144 e 154 das Solicitações de Auditoria nº 201601878/017 e 

201601878/018, que foram emitidas durante a execução dos trabalhos da 

Auditoria Anual de Contas – Exercício 2015. 

 

Resposta Complementar: 

 

O trabalho de auditoria em questão foi finalizado e gerou o relatório nº R-

03.P.279/2016. O referido relatório já foi encaminhado a esse Ministério da 

Transparência, Fiscalização da Controladoria Geral da União por meio da Carta 

AUDITORIA/PAE 0364/2016 (Carta AUDITORIA_PAE 

0364_2016_Protocolada.pdf) em atendimento ao art. 12º - IN/CGU 24, de 

17/11/2015. 

 

Adicionalmente, informamos que itens que ficaram pendentes no relatório nº                        

R-03.P.333/2014 (pontos 2, 3 e 4) foram migrados para o R-03.P.279/2016 (itens 

7, 8 e 9, respectivamente).” 

 
Passamos, então, à análise das manifestações apresentadas, informando, quanto à 

primeira recomendação, que, apesar de o aludido relatório ter sido apresentado, a 

orientação da CGU emitida no sentido de que a Auditoria Interna aprofundasse “a sua 

verificação acerca das não conformidades relacionadas no relatório R-3341/2013, de 

forma a se certificar se resultaram ou não em prejuízo à Companhia”, e que, em caso 

afirmativo, fossem apuradas as responsabilidades, não foi integralmente atendida, o que 

está sendo detalhado no Sistema Monitor da CGU, no que tange às recomendações ainda 

pendentes da Petrobras.  

 

Acerca da segunda recomendação, considerando o encaminhamento ainda bastante 

recente do aludido relatório ao Órgão Central da CGU, estará sendo ele examinado em 

sequência, para avaliação quanto ao atendimento da recomendação.  
##/Fato## 

4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

4.1 PATROCÍNIO  

4.1.1 PATROCÍNIO  

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise das providências adotadas pela Petrobras em relação às determinações 

contidas no Acórdão TCU 2.914/15-P. 

 

Fato 
 

Por meio do Acórdão 2.914/15, o Plenário do Tribunal de Contas de União determinou à 

Petrobras, exceto quanto aos contratos exclusivos de divulgação de marca, que: 

 

“9.2.1. vincule os recursos transferidos em seus patrocínios ao objeto pactuado no 
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Contrato ou Convênio a ser firmado com a entidade interessada; 

9.2.2. os recursos destinados aos patrocínios, incentivados ou não incentivados, 

devem ser depositados em contas específicas e devem ser utilizados somente no 

objeto pactuado; 

9.2.3. oriente aos patrocinados que mantenham sob sua guarda documentação que 

comprove os gastos realizados, como extrato de conta vinculada, recibos, notas 

fiscais, dentre outros, de modo a evidenciar essas despesas ao objeto pactuado; 

9.2.4. realize acompanhamento e exame de contas de contratos de patrocínio 

selecionados, com base em critérios de relevância, risco e materialidade, 

informando ao TCU os resultados dessas fiscalizações, na prestação de contas 

ordinária da Companhia; 

9.2.5. relativamente aos patrocínios incentivados, como no caso da Lei Rouanet 

(Lei nº 8.313/1991), não deve haver exigência de prestação de contas por parte da 

Petrobras, já que essas contas são prestadas junto ao órgão ou entidade que 

autorizou a captação de recursos, nos termos definidos pela legislação específica;” 

 

O acórdão é um desdobramento do de nº 2.575/2012, também do Plenário, no qual foi 

determinado que a 9ª Secex aprofundasse a análise de dois contratos de patrocínio 

celebrados pela Petrobras. Importante ressaltar que dessa determinação constou que a 

análise deveria considerar “os princípios basilares da obrigatoriedade de prestação de 

contas de recursos públicos, cuja aplicação é confiada a entidades privadas”. 

 

No relatório que instruiu o Acórdão 2.914/15-P, a área técnica da Secretaria de Controle 

Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro do TCU (SecexEstataisRJ), depois 

de constatar a “existência de orientações divergentes aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, em relação à obrigatoriedade de prestação de contas 

em contratos de patrocínio”, propôs, com fundamento nos arts. 15, I, “d”, e 91 do 

Regimento Interno do TCU, um incidente de uniformização de jurisprudência a fim de 

que o tema fosse submetido ao Plenário, para a apreciação preliminar de controvérsia 

jurisprudencial no Tribunal. 

 

Houve ainda outras propostas da área técnica no sentido de uniformizar a jurisprudência 

do TCU sobre o assunto, dentre as quais destacamos a seguinte, em razão de conter o 

ponto nevrálgico da controvérsia: 

 

“f) cabe ao patrocinador selecionar os contratos de patrocínio não incentivados 

para o exame das prestações de contas, com base nos critérios de relevância, risco 

e materialidade, informando ao TCU os resultados das fiscalizações realizadas, na 

prestação de contas ordinária da entidade; (...)” 

O Ministério Público (MP) junto ao TCU, contudo, não concordou com a proposta de o 

TCU dirimir divergência jurisprudencial: “não vejo razão para o Tribunal uniformizar 

sua jurisprudência. Ao contrário até, reputo que os casos da espécie que ora se examina, 

reclamam mesmo, em geral, tratamento diferenciado”. 

 

Ao cabo de seu parecer, o Subprocurador-Geral daquele MP afirmou concordar com a 

proposta de mérito da área técnica, entretanto o teor de sua manifestação não permitiu 

identificar exatamente os pontos do relatório da área técnica com os quais houve 

concordância. 
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O relator do acórdão, por sua vez, acompanhou o parecer do MP em sua íntegra. O 

acórdão foi omisso em relação ao incidente de uniformização de jurisprudência, tendo, 

na prática, adotado as demais propostas da área técnica, restringindo-as ao que o decisum 

denominou de “contratos exclusivos de divulgação de marca”. 

 

Segundo a Petrobras, embora a expressão “contratos exclusivos de divulgação de marca” 

não seja de uso corrente nem integre suas normas, ela representa, por exclusão, os 

patrocínios que “não são associados à função de Responsabilidade Social”, citando, 

como exemplo, patrocínios esportivos, culturais, a eventos, etc. 

 

Da leitura do parecer do MP junto ao TCU, bem como do voto do relator, depreende-se 

que o entendimento adotado pelo Plenário corresponde ao da Petrobras – o mesmo 

adotado por esta CGU no que denominamos de “patrocínio promocional”, ou seja, 

contratos que formalizam o interesse primário do patrocinador em divulgar sua marca e 

obter retorno financeiro. 

 

Portanto, a decisão do Tribunal eliminou o dever dos contratados sob a modalidade 

“patrocínio promocional” da prestação de contas, e impôs tal dever aos contratados sob a 

modalidade que denominamos de “patrocínios sociais”. 

 

Necessário ressaltar que a imposição não cobre 100% dos patrocínios sociais, vez que, 

nos termos do item 9.2.4 do Acórdão 2.914/15-P, a Petrobras deve realizar o 

acompanhamento e o exame de contas de contratos e convênios selecionados com base 

em critérios de relevância, risco e materialidade (embora referido item não mencione 

expressamente o instrumento convenial, sua aplicação a esse tipo de acordo também é 

obrigatória pois, consoante o voto do relator, “[n]o caso dos convênios [...] há que se ter 

a prestação de contas”). Descrevendo o acórdão de outra forma: 

 

• todas as ações de transferência de recursos levadas a termo pela Gerência 

Executiva de Responsabilidade Social estão sujeitas a prestação de contas; e 

• os patrocínios celebrados pela Gerência Executiva de Comunicação e Marcas não 

se sujeitam a prestação de contas. 

 

A decisão da Corte de Contas vai de encontro ao entendimento desta Controladoria, 

publicado no Relatório de Auditoria CGU nº 201306251, onde se estabeleceu que a 

análise da prestação de contas é parte obrigatória do processo de concessão de patrocínios 

promocionais. Nesse sentido, orientamos que a Petrobras proceda à prestação de contas 

também dos patrocínios promocionais, pelos motivos expostos no precedente desta CGU. 

 

Análise das providências adotadas pela Petrobras 

 

Inicialmente, registre-se que o Acórdão 2.914/15-P data de 11/11/2015, de modo que 

somente dois patrocínios sociais (segundo a Responsabilidade Social) foram celebrados 

pela Companhia após a publicação da decisão do Tribunal. 

 

Em relação a seu item 9.2.1 (restringir a aplicação dos recursos ao objeto pactuado), a 

Petrobras informou o seguinte: 

 

“Foi aprimorado, no PP-0V4-00117-A - Fiscalização de contratos de patrocínios 

e convênios socioambientais, aprovado em 06/04/2016, o item abaixo:  

6.2.1 Processo de Fiscalização dos Contratos de Patrocínios 
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6.2.1.1 Análise e Aprovação do Relatório de Monitoramento  

O patrocinado deve enviar, de acordo com o cronograma de pagamento 

constante do instrumento contratual, o Relatório de Monitoramento, constando 

as evidências da realização das ações previstas e contrapartidas de imagem e 

comunicação, e a comprovação da aquisição dos bens de capital.  

A. O Relatório de Monitoramento, encaminhado pelo patrocinado, é recebido e 

analisado pelo fiscal conforme cronograma de execução das ações para o 

período, de acordo com os critérios abaixo: 

a) comprovação da realização das ações previstas no projeto por meio de 

respostas descritivas e evidências do cumprimento das ações, além da 

comprovação da aquisição dos bens de capital, por meio da apresentação das 

cópias das notas fiscais especificando tipo, quantidade e propriedade dos bens 

adquiridos com os recursos do patrocínio; 

b) comprovação da realização das contrapartidas realizadas no decorrer do 

período a que se refere o relatório, conforme cronograma (evidências das ações 

de comunicação, fotos das peças de comunicação e cópias das notas fiscais com 

a descrição da quantidade de material produzido e nominal ao projeto 

patrocinado). 

c) A fiscalização deve estar atenta para que a produção das contrapartidas siga 

rigorosamente o cronograma do Plano de Comunicação do projeto. Caso a 

utilização da contrapartida esteja associada a uma ação/ evento específico que, 

por algum motivo, sofra alteração de cronograma, esta deve ser justificada pelo 

patrocinado e aceita pela fiscalização da Petrobras, sob pena de sanções 

contratuais. 

d) Caso sejam identificadas não conformidades no momento da análise do 

Relatório de Monitoramento, o fiscal deve solicitar esclarecimentos e/ou 

adequações ao patrocinado.  

B. Quando o Relatório de Monitoramento for aprovado e validado, o fiscal 

deverá contactar o patrocinado solicitando o envio de uma cópia do relatório 

impresso com todas as folhas rubricadas e a última assinada pelo responsável 

legal constante no instrumento contratual, ou representante devidamente 

delegado pela entidade.  

C. O patrocinado deverá encaminhar, ainda, o Certificado de Regularidade de 

Contribuição para o FGTS; Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débito 

(CND) relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (ou certidão 

única, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos 

federais e à dívida ativa da União, conforme Portaria Ministério da Fazenda nº 

358, de 05 de setembro de 2014); além do documento de cobrança conforme o 

modelo (Anexo 6). 

Após o recebimento da documentação solicitada, o fiscal deverá emitir o 

Relatório de Medição (RM) para solicitar a liberação do pagamento da parcela 

correspondente.” 

 

Basicamente, a providência informada pela Petrobras impõe ao fiscal que este verifique 

se o patrocinado seguiu à risca o teor do contrato, o que, a nosso ver, não atende a 
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determinação do TCU, que é voltada para um momento anterior, qual seja, o de 

celebração do contrato ou convênio. Isto é, o termo do acordo deve conter cláusulas que 

obriguem à parte aplicar os recursos recebidos da Petrobras no objeto pactuado - 

evidentemente restando implícito que o objeto do contrato deve limitar-se aos bens e 

serviços estritamente necessários à realização da ação de patrocínio -, bem como 

penalidades em caso de descumprimento de tal obrigação. 

 

Em relação ao item 9.2.2 (utilização de contas específicas), a Companhia informou o 

seguinte: 

 

“Quanto ao item 9.2.2., foi aprimorado, no PP-0V4-00118-A - Contratação de 

projetos socioambientais - contratos de patrocínio e convênios, aprovado em 

06/04/2016, o item abaixo: 

6.1.5. Tanto em contratos de patrocínio quanto em convênios, sempre observar o 

cumprimento da exigência de conta corrente específica e exclusiva para 

recebimento de repasses financeiros. No caso de convênio, a conta só poderá ser 

movimentada por meio de cheque nominativo, ordem bancária, transferência 

eletrônica disponível ou outra modalidade de saque na qual seja possível a 

identificação do beneficiário.” 

 

Quanto ao teor do padrão, entendemos, do ponto de vista formal, que ele atende à 

determinação do TCU.  

 

O item 9.2.3 determina que a Petrobras oriente aos patrocinados que mantenham sob sua 

guarda comprovantes da execução do patrocínio. De acordo com a Companhia: 

 

“Foi aprimorado, no PP-0V4-00118-A - Contratação de projetos socioambientais 

- contratos de patrocínio e convênios, aprovado em 06/04/2016, o item abaixo: 

6.2.8. Cadastramento do Contrato de Patrocínio ou Convênio  

(...) 

Após as assinaturas (conforme item 6.2.7), deve-se conferir e atualizar as 

informações na Planilha do SPC Web (conforme itens 6.2.1 e 6.2.3) e cadastrar no 

SAP/R3. Finalizada esta etapa, uma via do instrumento jurídico e seus respectivos 

anexos deve ser encaminhada para a(s) instituição(ões) proponente(s), juntamente 

com a Carta de Encaminhamento do Instrumento Jurídico (Anexo 2 para Contrato 

de Patrocínio ou Anexo 3 para Convênio). A Carta tem por objetivo apresentar o 

gerente e o fiscal do instrumento jurídico e orientar sobre os procedimentos bem 

como a obrigatoriedade da guarda de todos os documentos por parte da instituição. 

As instituições deverão obrigatoriamente realizar a guarda de todos os documentos 

contábeis (notas fiscais, recibos, extratos bancários, cópias de cheques etc.) que 

comprovem a execução orçamentária do projeto por um período de 10 anos a fim 

de subsidiar uma possível auditoria por parte dos órgãos de controle.” 

 

Também entendemos que, do ponto de vista formal, o padrão atende à determinação do 

TCU.  

 

O item 9.2.4 trata da prestação de contas dos patrocínios concedidos pela 

Responsabilidade Social. A providência adotada pela Petrobras foi a seguinte: 
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“Foi encaminhada pela Gerência Executiva de Responsabilidade Social para a 

Auditoria Interna, conforme DIP RS/AS 5/2015 de 02/10/2015, solicitação para 

aumento de escopo do trabalho realizado pela auditoria nos projetos patrocinados, 

com a inclusão do exame da documentação referente à prestação de contas 

financeira por amostragem dos contratos de patrocínio durante a visita de campo 

que já é feita pelos auditores nos projetos, levando em conta critérios de risco, 

relevância, maturidade do projeto, materialidade ou outros que a auditoria julgar 

relevantes.” 

 

Considerando que o acórdão foi publicado no fim do exercício sob exame, torna-se 

inviável avaliar a atuação da Petrobras no que tange à(s) prestação(ões) de contas dos dois 

patrocínios sociais concedidos em 2015, em virtude do pouco tempo decorrido naquele 

exercício, após a aludida publicação. 

 

A Petrobras não se manifestou em relação ao item 9.2.5 (abster-se de exigir prestação de 

contas de patrocínios incentivados). Considerando, contudo, o seu entendimento  

recorrentemente exposto nos acórdãos do TCU, segundo o qual contratos de patrocínio 

não se submetem a prestação de contas, depreendemos que a Companhia cumpriu a 

determinação do referido item.  
##/Fato## 

4.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Descumprimento de recomendações do Senado Federal no que tange à concessão 

de patrocínios por parte da Petrobras. 

 

Fato 
 

 

1. Introdução 

 

A recomendação referente à implementação do Metricom teve origem no Senado Federal, 

conforme passe-se a explicar. 

 

Em 2009, o Senado constituiu Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a 

apurar denúncias de irregularidades envolvendo a Petrobras e a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No que concerne à Petrobras, a comissão 

analisou os seguintes temas: 

 
▪ uso de artifícios contábeis pela Companhia; 
▪ superfaturamento na construção da Refinaria Abreu e Lima; 
▪ irregularidades em patrocínios; e 
▪ irregularidades em reformas e construção de plataformas. 

 

Entre todos os temas investigados, a concessão de patrocínios foi o único no qual a 

comissão identificou “problemas de execução” e “falhas”. 

 

De início vale lembrar que, previamente à elaboração do relatório final da CPI, a CGU 

encaminhou2 à Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito a Nota Técnica nº 

2018/DIENE/SFC/CGU-PR, de 18/08/2009, documento baseado em resultados de 

auditorias tanto da própria CGU quanto da Auditoria Interna da Petrobras. 

                                                 
2 Cf. item 4.3 do relatório final da CPI. 
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Na nota técnica supra, recomendou-se que a Petrobras incluísse em seus contratos de 

patrocínio cláusulas que obrigassem as entidades patrocinadas a: 

 
a) exigir a realização de pesquisa de preço de mercado para aquisição dos bens e serviços, 

respaldado o item 1.2 do Anexo do Decreto nº 2.745, de 24.8.1998; 
b) exigir que todo o recurso seja aplicado exclusivamente na execução do projeto e que, 

em caso do não cumprimento integral das atividades previstas na proposta 
apresentada, seja proporcionalmente devolvido à empresa; 

c) não realizar pagamentos de gastos pessoais de dirigentes e/ou pessoas vinculadas à 
entidade; 

d) não permitir a contratação de fornecedores vinculados por parentesco aos diretores da 
entidade patrocinada; 

e) não permitir a realização de consultorias pelos próprios dirigentes da patrocinada; 
f) vedar subcontratação não prevista no projeto aprovado; 
g) garantir o acesso das informações e documentos relativos ao contrato ao Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal; e 
h) manter o controle interno dos documentos produzidos na execução do contrato, com a 

finalidade de conferir maior transparência às atividades desenvolvidas pelos projetos. 

 

Ainda foi sugerido que a Petrobras (i) evidenciasse o resultado da análise de adequação 

da proposta de patrocínios às normas, procedimentos e políticas que regem a Companhia 

e (ii) melhorasse os processos de acompanhamento dos contratos, observando a 

segregação de função nas fases de aprovação e fiscalização dos patrocínios. 

 

Os encaminhamentos exarados pela CPI foram os seguintes: 

 

“4.4.1 Centralizar as ações de comunicação da Petrobras na Gerência Executiva 

de Comunicação Institucional da empresa; 

4.4.2 Implantar um sistema interno de gestão, que articule a padronização dos 

procedimentos internos de análise, acompanhamento e avaliação dos patrocínios 

da empresa, capazes de discriminar os órgãos responsáveis, a base legal da 

contratação, as partes, objetos, prazos e valores envolvidos; 

4.4.3 Estabelecer restrições em seus contratos de patrocínio quanto às 

contratações e subcontratações de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau para prestação de serviços com os 

recursos do patrocínio; 

4.4.4 Realizar análise formal e padronizada dos projetos patrocinados; 

4.4.5 Tornar público, no sítio da empresa na internet, a relação dos contratos de 

patrocínios realizados; 

4.4.6 Implantar procedimentos que agilizem a comunicação com os órgãos 

responsáveis sobre eventuais situações de desconformidade constatadas pela 

empresa durante a execução do objeto do patrocínio, nos casos de contratos que 

utilizam incentivos fiscais; 

4.4.7 Implantar mecanismos que garantam a imediata comunicação ao Ministério 

Público de todas as informações sobre celebração de convênios com Conselhos de 

Direito da Criança e do Adolescente, nos casos dos repasses ao Fundo da Infância 

e Adolescência (FIA); 
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4.4.8 Efetuar e publicar, anualmente, pesquisas que afiram o retorno global dos 

investimentos em patrocínios da Companhia;”3 

 

Verifica-se que, embora tenha constado do relatório final da CPI que as oito 

recomendações relativas à área de patrocínio da estatal “abrangem os apontamentos 

convergentes do Órgão de Controle Interno do poder executivo (CGU) e [d]a Auditoria 

Interna da [Petrobras]”, os encaminhamentos da comissão não consideraram todo o teor 

da Nota Técnica nº 2018/DIENE/SFC/CGU-PR, tendo, no entanto, acrescentado tópicos 

estruturantes que terão alguns4 de seus aspectos analisados ao longo deste tópico. 

 

Em 23/03/2010, a Casa Civil editou o Aviso nº 161, por meio do qual solicitou que a 

CGU analisasse as recomendações do relatório final da Comissão Parlamentar de 

Inquérito da Petrobras, bem como informasse diretamente ao Senado Federal as medidas 

adotadas. 

 

A fim de verificar as providências adotadas pela Petrobras quanto às recomendações da 

Câmara Alta, a CGU emitiu em 2010 a Ordem de Serviço nº 201000489. De acordo com 

o relatório dessa ordem de serviço, nenhuma das recomendações sobre patrocínios foi 

integralmente implementada. 

 

A CGU também se manifestou sobre a implementação das recomendações da CPI nas 

Auditorias Anuais de Contas (AAC) realizadas nos anos que se seguiram ao fim dos 

trabalhos da comissão parlamentar. O quadro abaixo apresenta o posicionamento da 

Controladoria em relação às providências adotadas pela Petrobras entre 2011 e 20155: 

 

Quadro - Posicionamento da CGU - Providências informadas pela Petrobras - 

Relatório final da CPI-2009 - AAC 2010 a 2014 

Item do 

relat. final 

da CPI 

Recomendação 
AAC 

2010 

AAC 

2011 

AAC 

2012 

AAC 

2013 

AAC 

2014 

4.4.1 
Centralização das ações de 

comunicação 

Impossível 

avaliar(1) (5) 

(6) 

- - 

4.4.2 Implantação de sistema de gestão (2) 
Não 

atendida 

Não 

atendida 

Não 

atendida 

4.4.3 Vedação a nepotismo 
Não 

atendida 

Não 

atendida 
Atendida(3) - 

4.4.4 Padronização de análise Atendida - - - 

4.4.5 
Transparência (relacionar 

contratos de patrocínio) 
Atendida(3) - - - 

4.4.6 
Comunicação de irregularidades 

(incentivos fiscais) 

Impossível 

avaliar(4) Atendida - - 

4.4.7 
Comunicação ao Ministério 

Público (repasses ao FIA) 
Atendida - - - 

4.4.8 
Aferir o retorno de investimento 

em patrocínios 

Não 

atendida 

Não 

atendida 
Atendida(3) - 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nos Relatórios CGU nº 201111201 (AAC 2010), 201205233 (AAC 2011), 

201315871 (AAC 2012), 201408576 (AAC 2013) e 201503783 (AAC 2014). 

(1) Restrição de escopo. 

                                                 
3 Págs. 248 e 249 do relatório final da CPI. 
4 O item 4.4.4 não foi analisado porque a recomendação decorrente do item 4.4.2, registrada neste relatório 

(“[a]companhar no sistema Metricom a totalidade dos patrocínios concedidos pela Petrobras”), atinge sua 

finalidade. Já os itens 4.4.6 e 4.4.7 não foram analisados pois o escopo desta auditoria não cobriu 

especificamente patrocínios que envolveram fundos de infância e adolescência. 
5 Respectivamente, anos durante os quais os relatórios de AAC de 2010 e 2014 foram elaborados. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
 

(2) Consta do relatório a situação “Atendida”, todavia o posicionamento refere-se à implementação do sistema Metricom, não às 
características que esse sistema deve possuir, segundo as recomendações da CPI. Além disso, segundo a SA 201205233/01 (AAC 

2011), uma nova versão do Metricom, em uma plataforma mais estável do que o Access, estava sendo desenvolvida, o que levou 

a CGU a prorrogar o acompanhamento das providências adotadas pela Companhia. Cf. análise ao fim deste tópico. 

(3) Cf. análise no corpo do texto do relatório sobre os assuntos. 

(4) Como a análise empreendida não teve o escopo de verificar a adequação dos contratos que concedem benefícios fiscais, não 

foram identificadas irregularidades. 
(5) Manifestação não conclusiva. Cf. análise no corpo do texto do relatório sobre o assunto. 

(6) A Petrobras obstaculizou parte dos trabalhos de auditoria da AAC 2012, o que acarretou na restrição de escopo de auditoria 

quanto ao acompanhamento das providências referentes às recomendações da CPI, conforme registrado no Relatório CGU nº 
201315871. 

 

2. Análise quanto ao histórico do posicionamento da CGU 

 

2.1. Transparência (item 4.4.5) 

 

O item 4.4.5 foi considerado atendido no relatório da AAC 2010. 

Ocorre que, durante os trabalhos de campo da auditoria ora realizada (AAC 2015), 

observou-se que a relação de patrocínios disponível no site da Petrobras6 é incompleta e 

defasada. Ou seja, nem todos os contratos de patrocínio celebrados constam da página da 

empresa, bem como não consta a lista de patrocínios de 2016, em que pese esta auditoria 

estar sendo realizada no segundo semestre desse exercício. 

 

Frise-se que a irregularidade alcança tanto os patrocínios da Comunicação e Marcas 

(Gerência de Relacionamento Institucional e Patrocínios) quanto aqueles da 

Responsabilidade Social.7 

 

A omissão em publicar os contratos de patrocínio ofende não somente a recomendação 

da Comissão Parlamentar de Inquérito, como também vai de encontro ao item 9.3.4 do 

Acórdão TCU 447/2008-P (ratificado pelo Acórdão TCU 1.344/2008-P), à Portaria 

Interministerial CGU/MPOG nº 140/2006, ao Decreto 5.482/2005 e à Lei 12.527/2011 

(Lei de Acesso à Informação). 

 

A obrigação de publicar informações sobre contratos foi reforçada pela recentemente 

editada Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais)8, que determina o 

seguinte: 

 

Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão 

disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação 

completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu 

orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das 

informações. 

 

Emitimos em 28/07/2016 a Nota de Auditoria nº 201601878/01 contendo três 

recomendações voltadas à publicidade dos contratos de patrocínio celebrados pela 

Companhia. 

 

Durante os trabalhos de campo, a Auditoria Interna da Petrobras encaminhou a esta CGU 

a Carta AUDITORIA/PAE 0301/2016, de 19/10/2016, no qual a Unidade apresentou as 

providências adotadas pelas respectivas áreas da Companhia. 

                                                 
6 Endereço: http://sites.petrobras.com.br/minisite/acessoainformacao/licitacoes-e-contratos. 
7 Além dos contratos de patrocínio, a Gerência Executiva de Responsabilidade Social também distribui 

recursos por meio de convênios. 
8 A lei concedeu dois anos, contados de sua publicação, para que as estatais cumpram suas determinações. 
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Segundo a documentação anexa à referida carta, a relação de contratos de patrocínio 

celebrados pela Gerência Executiva de Comunicação e Marcas foi atualizada no Portal 

de Transparência da Petrobras. A manifestação, todavia, não informou se a atualização 

abrangeu todo o período constante das Recomendações nº 01 e 03, nem tratou dos 

patrocínios celebrados pela Responsabilidade Social. 

 

Já as providências da Companhia em relação à Recomendação nº 02, que trata da 

periodicidade da atualização do Portal da Transparência da Petrobras, serão verificadas 

por esta Controladoria em atividade de monitoramento a ser realizada ao longo de 2017. 

 

Considerando a descontinuidade do acompanhamento do item 4.4.5, o não atendimento 

da Nota de Auditoria nº 201601878/01, bem como a necessidade de ajustes nas 

recomendações constantes da referida nota, estão sendo elas aqui consignadas, o que 

permitirá a retomada do acompanhamento pela CGU. 

 

2.2. Centralização (item 4.4.1) 

 

À época do funcionamento da CPI (2009), as atividades de comunicação da Petrobras 

encontravam-se distribuídas em diversas áreas da Companhia. Além da Gerência 

Executiva de Comunicação Institucional, vinculada diretamente à Presidência, cada uma 

das 12 áreas a seguir possuía uma ou mais gerências de comunicação próprias e 

independentes (observe-se que, no caso da Diretoria de Serviços, eram cinco as unidades 

que possuíam gerências de comunicação)9: 

 
▪ Gerência Executiva de Recursos Humanos 
▪ Diretoria Financeira 
▪ Diretoria de Gás e Energia 
▪ Diretoria de Exploração e Produção 
▪ Diretoria de Abastecimento 
▪ Diretoria de Internacional 
▪ Diretoria de Serviços – Unidade de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
▪ Diretoria de Serviços – Pesquisa e Desenvolvimento (Cenpes) 
▪ Diretoria de Serviços – Engenharia 
▪ Diretoria de Serviços – Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
▪ Diretoria de Serviços – Serviços Compartilhados 

 

Verifica-se também que em 2009 a Gerência de Responsabilidade Social (criada em 2005 

após o ingresso de nova gestão na empresa)10, encontrava-se subordinada à Gerência 

Executiva de Comunicação Institucional. 

 

Em 2012, após nova mudança no comando da Companhia, a Responsabilidade Social foi 

desvinculada da Comunicação Institucional, tendo ganhado o status de gerência 

executiva11 subordinada à Diretoria Corporativa e de Serviços12, o que foi mantido pela 

gestão atual. 

 

                                                 
9 Apresentação “Comunicação Institucional”. 
10 Balanço Social e Ambiental 2005 da Petrobras. A Gerência de Responsabilidade Social substituiu a 

Gerência de Comunicação Nacional. 
11 Gerência Executiva de Responsabilidade Social. 
12 Atualmente denominada de Diretoria de Assuntos Corporativos. 
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Uma nova modificação na administração da Petrobras ocorreu em fevereiro de 2015, 

vindo à tona a superlotação na área de comunicação da empresa. Antes disso, foram 

veiculadas notícias sobre supostas fraudes na gerência de comunicação da Diretoria de 

Abastecimento. Nesse contexto é que foi iniciada nova reestruturação da área de 

comunicação, tendo a Petrobras contado com o apoio da consultoria Bain & Company13. 

 

Observe-se que no exercício sob exame (2015), passados mais de seis anos da CPI de 

2009, a Diretoria de Abastecimento ainda dispunha de sua própria gerência de 

comunicação, denotando claro descumprimento à recomendação constante do item 4.4.1 

do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

A mudança mais visível decorrente da reestruturação do setor de comunicação foi a 

alteração de nomenclatura da área, que passou a ser denominada de Gerência Executiva 

de Comunicação e Marcas, o que também foi mantido pela gestão atual. Durante os 

trabalhos de campo ora realizados, solicitamos que a Petrobras expusesse os motivos que 

fundamentaram a mencionada alteração de nomenclatura. De acordo com a Unidade14: 

 

“A proposta de ajuste das estruturas básicas e complementar da Gerência 

Executiva de Comunicação Institucional, decorrente da centralização da função 

comunicação na empresa, também incluiu a alteração da denominação para 

Gerência Executiva de Comunicação e Marcas. A mudança explicita a vinculação 

direta das atividades de Comunicação com os negócios, produtos e serviços da 

Petrobras, extrapolando a dimensão puramente institucional ao destacar a marca, 

sob gestão desta Gerência Executiva, como um dos ativos estratégicos para a 

Companhia. A mudança deixa claro que as atividades de gestão de marcas do 

Sistema Petrobras estarão concentradas na unidade centralizada, garantindo 

resultados para a Companhia.” (original sem grifo) 

 

Cabe observar na manifestação que, além de se exporem os motivos da mudança na 

denominação da Unidade, ela também se refere à substituição de uma estrutura 

pulverizada (dividida, segundo a UJ, entre estrutura básica e estrutura complementar) por 

uma gerência centralizadora15, o que confirma o descumprimento da recomendação 4.4.1 

ao longo do período 2009-2015. 

 

A estrutura atual da Comunicação, vigente desde 01/12/201516, é a seguinte: 

 

             Figura - Organograma da Comunicação e Marcas 

                                                 
13 Cf. http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/reestruturacao-da-area-de-comunicacao-resposta-ao-

estado-de-s-paulo.htm. 
14 Anexo 1, item 66, do DIP COM 159/2016, de 26/08/2016. 
15 De acordo com o item 67 do Anexo 1 do DIP COM 159/2016, a renovação da estrutura da Gerência 

Executiva de Comunicação e Marcas “teve como um dos seus direcionadores organizacionais a gestão 

centralizada na holding e integrada no sistema de todas as atividades de comunicação”. 
16 Anexo 1, item 67, do DIP COM 159/2016. 
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Fonte: Anexo 1, item 67, DIP COM 159/2016, de 26/08/2016. 

 

Por meio de contato telefônico com a Auditoria Interna da Petrobras, confirmamos que 

as gerências de comunicação não mais existem fora da estrutura da Comunicação e 

Marcas, o que vai ao encontro da devida centralização da atividade de comunicação. 

 

Entretanto, o novo fluxo de análise de propostas de patrocínio está funcionando em fase 

piloto17, o que sugere que a reestruturação da Comunicação e Marcas ainda não se 

encontra plenamente concluída. 

 

Como o acompanhamento do item 4.4.1 do relatório final da CPI foi descontinuado, 

consignaremos neste relatório recomendações atinentes ao tema a fim de que a CGU 

possa monitorar o assunto até a verificação da efetiva centralização das atividades de 

comunicação no âmbito da Petrobras. 

 

Some-se a isso o fato de a Responsabilidade Social, apesar de ser também um instrumento 

de comunicação – haja vista, por exemplo, os inúmeros patrocínios por aquela realizados 

–, ter sido desvinculada da Gerência Executiva de Comunicação e Marcas, o que, em 

nossa opinião, foi de encontro à centralização preconizada pelo citado item 4.4.1. 

 

A propósito, apresentamos também o organograma da Gerência Executiva de 

Responsabilidade Social, a seguir: 

 

Figura - Organograma da Responsabilidade Social 

                                                 
17 Anexo 1, item 69, do DIP COM 159/2016. 
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Fonte: Carta AUDITORIA/PAE 0348/2016, de 31/10/2016. 

 

2.2.1. Sistema Petrobras 

 

É preciso observar ainda que o Sistema Petrobras possui estruturas de comunicação e 

responsabilidade social específicas também nas subsidiárias integrais Transpetro, 

Petrobras Distribuidora e Liquigás, bem como em suas subsidiárias e coligadas 

internacionais. 

 

Em relação à gestão de patrocínios no Sistema Petrobras como um todo, esta CGU já 

havia se manifestado na AAC 2010: 

 

“Não foram evidenciadas, no entanto, ações da Petrobras, na qualidade de 

holding, com o intuito promover idêntico tratamento à gestão dos contratos de 

patrocínio pelas empresas integrantes do Sistema Petrobras, o que demonstrou não 

estar instituído na empresa mecanismo de orientação às empresas do grupo acerca 

do processo de gestão dos projetos patrocinados em relação às recomendações da 

CPI.” 

 

Durante a auditoria ora realizada, pudemos verificar um avanço formal no que tange à 

gestão global das ações da Responsabilidade Social no conglomerado da UJ, uma vez que 

foi identificada a existência de uma Sistemática de Investimentos Socioambientais do 

Sistema Petrobras. Além disso, consta desse mesmo documento recomendação para que 

seja adotado por Petrobras Distribuidora, Transpetro, Petrobras Biocombustível e demais 

subsidiárias. 

 

A sistemática também menciona a atuação internacional da Petrobras, pois dela consta 

recomendação no sentido de a Petrobras International Braspetro B.V. (PIBBV) e suas 

vinculadas e coligadas avaliarem: 
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“a pertinência de elaboração de Sistemática local de Investimentos 

Socioambientais, com utilização deste documento como referencial, respeitando a 

Política de Responsabilidade Social da Petrobras e mantendo o alinhamento às 

demais orientações corporativas relacionadas a este processo”. 

 

A Gerência de Relacionamento Institucional e Patrocínios (subordinada à Comunicação 

e Marcas), por outro lado, não possui sistemática dedicada à concessão de patrocínios. 

 

Em reunião realizada entre esta CGU e a Gerência de Relacionamento Institucional e 

Patrocínios da Petrobras, fomos informados de que o documento “Gerir patrocínios” 

contém a sistemática da atividade de concessão de patrocínios por ela realizada. Todavia, 

segundo a Comunicação e Marcas, “[o] padrão ‘Gerir Patrocínios’ ainda se encontra em 

fase de aprovação, não tendo sido publicado na nossa base de normativos (SINPEP)”18. 

 

Posteriormente, após solicitação telefônica à Auditoria Interna, a manifestação foi 

complementada19, tendo sido encaminhado o padrão “Realizar Patrocínios”, o qual possui 

aplicação limitada aos patrocínios concedidos via seleção pública, não tratando de regras 

que delimitem a atuação da Unidade na modalidade de escolha direta, nem das situações 

em que a Petrobras é procurada com solicitações de patrocínio fora de período coberto 

por edital de seleção pública. 

 

Diante da divergência observada na nomenclatura dos citados padrões, solicitamos que a 

Comunicação e Marcas esclarecesse devidamente quais são os normativos que 

efetivamente regem sua atuação no que concerne à concessão de patrocínios. Vale a pena 

transcrever a manifestação dessa Unidade, a fim de compreendermos a abrangência de 

cada documento: 

 

“Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que tanto o Padrão de Gestão Gerir 

Patrocínios quanto o Padrão de Processo Realizar Patrocínios são os documentos 

oficiais que regulamentam a atividade de patrocínios na Gerência Executiva de 

Comunicação e Marcas da Petrobras, porém em níveis diferentes. 

O Padrão de Gestão Gerir Patrocínios tem por objetivo estabelecer diretrizes e 

orientações relativas ao processo Gestão de Patrocínios para o Sistema Petrobras 

de forma mais ampla, genérica e estratégica. Frise-se que o referido padrão 

encontra-se pendente de publicação em função da necessidade de definições que 

estão em análise conjunta com a Gerência de SBS. O Padrão de Processo Realizar 

Patrocínios, já publicado e ativo, tem um caráter mais operacional e objetiva 

estabelecer a sistemática para o processamento dos patrocínios desde a análise da 

proposta até o encerramento do contrato.”  

 

A edição de uma sistemática mais abrangente, entendemos, permite adequar as práticas 

da Companhia ao Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, segundo o qual a 

empresa mantém “procedimentos de controles internos para a seleção, a contratação, a 

execução e o acompanhamento de convênios e patrocínios, com o objetivo de detectar e 

prevenir atos de fraude e de corrupção”, dentre os quais são citados o estabelecimento de 

políticas e diretrizes de patrocínio, bem como seleções públicas de projetos 

socioambientais e culturais. 

                                                 
18 Cf. item 51 do Anexo 1 do DIP COM 159/2016. O SINPEP é um sistema em cuja base se encontram 

normas internas da Petrobras denominadas “padrões”. 
19 Carta AUDITORIA/PAE 270/2016, de 14/10/2016. 
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2.3. Nepotismo (item 4.4.3) 

 

O item 4.4.3 foi considerado atendido no relatório da AAC 2013, quando a Petrobras 

informou a inclusão de cláusula impeditiva de nepotismo em uma minuta padrão de 

contrato de patrocínio. 

 

Ocorre que, de acordo com informação da Gerência Executiva de Comunicação e Marcas 

obtida durante os trabalhos de campo da auditoria ora realizada (AAC 2015), “[n]ão 

existe ainda documentação com vedação específica para concessão de patrocínios”. 

 

Entendemos que a inexistência de norma interna que vede não somente o nepotismo, mas 

também as situações previstas na Lei 12.813/13, que dispõe sobre o conflito de interesses 

no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, e no Decreto 1.171/94 

(Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

também aplicável a empregados públicos), fragiliza a gestão de patrocínios, acarretando 

o risco de condutas irregulares não poderem ser punidas, caso eventualmente os contratos 

celebrados sejam alterados em relação a suas respectivas minutas. 

 

Além disso, deve-se considerar que as ações de patrocínio têm a finalidade de associar a 

marca Petrobras aos objetos patrocinados. Nesse sentido, como o patrocinado 

indiretamente representa a Petrobras, entendemos que a Companhia deva avaliar a 

possibilidade de impor a ele a aplicação do Código de Ética do Sistema Petrobras e do 

Guia de Conduta da Petrobras. 

 

2.4. Retorno sobre investimento (item 4.4.8) 

 

Durante os trabalhos da AAC 2013, a fim de demonstrar o atendimento ao item 4.4.8, a 

Petrobras informou que utiliza estudos de um sistema denominado SISMICO (Sistema de 

Monitoramento da Imagem Corporativa). 

 

No entanto, o referido sistema cuida de pesquisas de opinião que medem meramente 

imagem e reputação20, não sendo instrumento útil para aferir retorno de investimento de 

patrocínios. 

 

Em reunião realizada entre esta CGU e a Gerência de Relacionamento Institucional e 

Patrocínios da Petrobras21, os gestores informaram que a empresa não calcula o ROI 

(return on investment) associado a seus gastos com patrocínios. 

 

A fim de formalizar a informação, emitimos solicitação de auditoria requerendo que a 

Companhia informasse se calcula o ROI, ou outra métrica, dos patrocínios concedidos. 

 

Em sua manifestação, a Comunicação e Marcas reiterou que realiza “pesquisas de 

opinião pontuais”, mencionou pesquisas de “valoração de exposição de marca e 

resultados de mídia espontânea” e registrou, por fim, a existência do Metricom, sistema 

que, em sua opinião, seria “próprio para análise de retorno de patrocínios”. 

 

                                                 
20 Cf. Relatório de Sustentabilidade Petrobras 2013, pág. 19. 
21 Esta equipe de auditoria realizou duas reuniões com a Gerência de Relacionamento Institucional e 

Patrocínios no decorrer destes trabalhos. 1ª reunião: 15/07/2016; 2ª reunião: 20/07/2016. 
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Como se vê, a relação de instrumentos mencionada na manifestação confirma que a área 

de comunicação não afere o retorno financeiro de suas ações de patrocínio. No que 

concerne especificamente ao Metricom, devemos discordar da opinião da UJ, uma vez 

que tal sistema mede tão-somente itens como grau de aderência do patrocínio à política 

interna, grau de ativação e previsão de público atingido22. 

 

A questão é preocupante pois, embora a Comunicação e Marcas tenha 816 contratos de 

patrocínio23 vigentes, totalizando aproximadamente R$ 538 milhões24, ela não possui 

meios que a autorizem a afirmar que o retorno desses contratos para a Companhia é 

positivo, o que põe em cheque a própria necessidade da atividade de concessão de 

patrocínios levada a termo pela referida gerência. 

 

Como o acompanhamento do item 4.4.8 do relatório final da CPI de 2009 foi 

descontinuado, a recomendação constará deste relatório para que a CGU possa verificar 

o efetivo retorno financeiro dos patrocínios geridos pela Gerência de Relacionamento 

Institucional e Patrocínios. 

 

2.4.1. Responsabilidade social e ROI 

 

Vale lembrar que nesta auditoria a CGU também questionou a Gerência Executiva de 

Responsabilidade Social a respeito do cálculo do retorno financeiro de seus projetos. 

Como a área não respondeu a essa questão específica, entendemos que a resposta seja 

negativa. 

 

Tendo em vista que as ações de responsabilidade social da Petrobras consistem 

basicamente de contratos gratuitos/benéficos de distribuição de recursos, não nos afigura 

razoável calcular retorno sobre investimento. Cabem, no entanto, os seguintes 

limitadores: 

 
a) criteriosa definição do valor específico e do montante global de recursos a serem 

aplicados nos projetos que a Companhia patrocina a fim de demonstrar sua 
responsabilidade social; 

b) criteriosa seleção de projetos a serem beneficiados; e 
c) criteriosa análise de prestação de contas dos projetos beneficiados. 

 

A seguir, no subitem 2.5.2, analisamos o limitador “a” tanto para os patrocínios da 

Comunicação e Marcas (aqui chamados de “promocionais”) como para os patrocínios da 

Responsabilidade Social (aqui chamados “sociais”). Em relação aos outros limitadores 

(seleção e análise de prestação de contas), trata-se de assunto que não compôs o escopo 

desta auditoria. 

                                                 
22 Cf. apresentação realizada para esta CGU em 20/07/2016 (item 71 do Anexo 1 do DIP COM 159/2016). 
23 De acordo um dos anexos à Carta AUDITORIA/PAE 0347/2016, de 28/10/2016, “[a] Gerência 

Executiva de Comunicação e Marcas utiliza apenas a ferramenta contrato de patrocínio para a 

formalização desta relação contratual, tendo como única exceção o contrato com a Williams, por tratar-

se de um termo de cooperação técnica, uma vez que compreende o desenvolvimento de produtos” (item 

208). 
24 Ref. ao exercício de 2015, segundo planilha apresentada em anexo à Carta AUDITORIA/PAE 0347/2016 

(item 203). De acordo com tal documento, a planilha contém todos os contratos de patrocínio 

mercadológico e institucional vigentes na Companhia, refletindo a centralização da atividade de 

comunicação na Petrobras. O valor não inclui os projetos da Responsabilidade Social – somente os 

contratos vigentes do Programa Petrobras Socioambiental em 2015 alcançaram a monta de R$ 796 milhões. 

A UJ não informou o montante dos outros programas da Gerência Executiva de Responsabilidade Social. 
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2.5. Sistema de gestão (item 4.4.2) 

 

O item 4.4.2 trata da implantação de um sistema de gestão de patrocínios. De acordo com 

a Comunicação e Marcas, é o Metricom que sistematiza o processo que precede a 

transferência de recursos para o patrocinado e permite avaliar os resultados obtidos após 

do evento. 

 

O desenvolvimento do sistema ocorreu em 2009, e sua implantação inicial, em 2010, 

tendo passado por revisão metodológica e reestruturação tecnológica entre 2013 e 2014. 

 

A metodologia do sistema foi concebida por Mitsuru H. Yanaze & Associados    

Consultoria Ltda., e o desenvolvimento do sistema foi realizado pela Ideais Tecnologia 

Ltda. O Metricom é mantido pela Comunicação e pelo setor de TI da Companhia; a área 

de Responsabilidade Social e as demais empresas do Sistema Petrobras não o utilizam. 

 

Esta CGU já havia verificado na AAC 2014 que o sistema Metricom adotado pela 

Petrobras sistematizou o processo de investimento em ações de comunicação, e que ele 

possui algumas ferramentas cujo objetivo é medir resultados específicos dessas ações. Na 

ocasião, no entanto, foram apontadas três fragilidades: 

 
▪ inexistência de sanções associadas ao descumprimento das métricas estabelecidas pelo 

Metricom; 
▪ inexistência de métrica para definição de valor para as ações de patrocínio; e 
▪ não adoção do Metricom para parte das ações de patrocínio. 

 

Durante a auditoria ora executada (AAC 2015), a Gerência Executiva de Comunicação e 

Marcas manifestou-se sobre elas, conforme segue. 

 

2.5.1. Ausência de sanções 

 

A primeira fragilidade apontada na AAC 2014 foi a seguinte: necessidade de ampliação 

das sanções associadas ao descumprimento das métricas estabelecidas pelo 

Metricom. 

 

Segundo a Unidade, “[n]ão é cabível sanção por ser o Metricom uma ferramenta auxiliar 

na análise dos patrocínios. Suas métricas não constituem o único balizador da decisão 

de patrocinar”. 

 

Verifica-se primeiramente que a manifestação da área de comunicação é contraditória em 

relação àquela encaminhada a esta CGU por ocasião da AAC 2014, quando a UJ 

demonstrou o entendimento de que “já existe sanção aos patrocinados, uma vez que tais 

informações serão levadas em consideração numa eventual renovação do patrocínio, 

ocasionando redução do investimento ou, até mesmo, a não renovação do patrocínio”. 

 

Em segundo lugar, observa-se que o não atingimento das métricas gera tão-somente uma 

possibilidade de sanção, e não uma sanção efetiva devida em caso de culpa ou 

responsabilidade do contratado. 

 

2.5.2. Inexistência de métrica 
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Outra fragilidade apontada na AAC 2014 foi a inexistência de métrica para definição 

de valor para as ações de patrocínio na carteira de escolha direta, o que “fragiliza o 

processo de concessão de patrocínio, acarretando o risco de existirem valores 

discrepantes para as ações patrocinadas”, conforme observado pela equipe de auditoria 

então responsável pelos trabalhos. 

 

É mister salientar que a grande maioria dos recursos repassados pela Petrobras a título de 

patrocínio promocional não é precedida de seleção pública: dos 816 contratos de 

patrocínio da Comunicação vigentes em 2015, o total de 640 (ou seja, 78,4%) foi 

celebrado por meio de escolha direta, o que, associado ao fato de não existir na 

Companhia sistemática que regulamente tal modalidade, torna ainda mais crítica a 

referida inexistência de métrica. 

 

No que atine ao assunto, a Comunicação informou que “[a] atividade de patrocínios, pela 

sua intrínseca dependência da oportunidade e conveniência, não permite definição para 

valor de patrocínio baseada unicamente em métricas”. 

 

De plano observa-se que a manifestação da Petrobras não afasta a inexistência da referida 

métrica, restando a fragilidade ainda presente. 

 

Uma análise mais detida da manifestação permite concluir que, para a empresa, a natureza 

discricionária dos patrocínios (promocionais ou sociais) por ela celebrados impediria o 

uso de critérios objetivos na definição de seu valor. Dessa forma, a Petrobras percebe a 

natureza subjetiva de seus patrocínios como obstáculo à adoção de métricas quando, em 

verdade, o raciocínio deveria inverter-se: é justamente a adoção de métricas que deve 

limitar a discricionariedade da atividade realizada. 

 

Isso por que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, i.e., controlada pelo Poder 

Executivo Federal, de modo que não somente sua criação, mas toda a sua atuação se volta 

para o atendimento do interesse coletivo, não havendo que se falar em liberdade de 

atuação. Assim, não se admite atribuir aos conceitos de oportunidade e conveniência peso 

demasiadamente maior do que aquele circunscrito aos estreitíssimos limites que a 

discricionariedade deve ocupar na Administração Pública à qual – frise-se – pertence a 

Petróleo Brasileiro S/A. 

Embora a fragilidade tenha sido apontada em relação à carteira de escolha direta, o mesmo 

pode ser observado nos patrocínios decorrentes de seleções públicas, pois a inexistência 

de critérios objetivos não garante que os valores repassados aos patrocinados cubram seus 

custos de modo adequado e sem demasiado excesso. 

 

Nesse sentido é o Decreto 6.555/2008, para o qual uma das diretrizes a serem seguidas na 

concessão de patrocínios é a observância da eficiência e racionalidade na aplicação dos 

recursos públicos. 

 

De acordo com manifestações da Comunicação e da Responsabilidade Social, também 

não há critérios rígidos de definição dos montantes globais a serem aplicados em suas 

respectivas ações de patrocínio. 

 

Essa ausência de critérios reveste-se de especial criticidade quando se observa, conforme 

visto, que os orçamentos disponíveis para patrocínios são vultosos: os contratos vigentes 

em 2015 totalizaram mais de R$ 1 bilhão. 
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Lembre-se que, por ser uma ação de marketing, o patrocínio promocional é um 

instrumento voltado para ambientes concorrenciais. Por exemplo, é razoável esperar que 

a associação da marca “Podium” (produto distribuído pela Petrobras Distribuidora) a um 

determinado evento afete o mercado em que a distribuidora de combustíveis da Petrobras 

atua, modificando ou mantendo o comportamento e a preferência do consumidor desse 

nicho de mercado. 

 

Todavia, nem todo ambiente concorrencial é afetado por ações de patrocínio. Veja-se, por 

exemplo, o próprio caso da Petrobras, que concorre principalmente no âmbito dos leilões 

promovidos pela ANP: obter ou não concessões de blocos de óleo e gás envolve outras 

questões (preço, logística, eficiência, etc.) que não se comunicam com o marketing, nem 

tampouco com uma política de patrocínios. 

 

Diante desses fatos, é necessário jogar luz sobre a forma como a Petrobras decide o 

quantum a ser patrocinado, uma vez que o orçamento dedicado a patrocínios pode ser 

superior às reais necessidades da Companhia no mercado em que atua. 

 

Nesse sentido, e de acordo com reunião ocorrida em 20/07/2016 entre a Gerência de 

Relacionamento Institucional e Patrocínios e esta Controladoria, os patrocínios 

celebrados por essa Unidade possuem duas naturezas: uma de caráter mercadológico, 

outra voltada à comunicação institucional. 

 

Da relação de contratos de patrocínio promocional vigentes no exercício sob exame, 794 

estão voltados para o ramo da comunicação institucional e 22 possuem caráter 

mercadológico25. 

 

Se, por um lado, o baixo número relativo de patrocínios mercadológicos reflete a 

concorrência residual enfrentada pela Petrobras, os números também permitem identificar 

a desproporção entre as modalidades de patrocínios, o que reforça a necessidade de se 

revisar seu modelo de alocação orçamentária de comunicação. 

 

Em relação aos patrocínios da Responsabilidade Social, o mesmo raciocínio se aplica, 

sob o risco de ações virtuosas serem convertidas em favorecimento. Nesse sentido, dispõe 

o art. 27 da Lei de Responsabilidade das Estatais: 

 

§ 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio 

ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção 

de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação 

tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua 

marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei. 

(original sem grifo) 

 

Assim, mesmo os patrocínios sociais devem ter seu orçamento global definido em 

funções de critérios que garantam a vinculação de seus objetos ao negócio da Petrobras. 

 

Duas recomendações referentes ao assunto estão sendo consignadas neste relatório a fim 

de que a CGU possa acompanhar seu andamento. 

 

                                                 
25 Anexo da Carta AUDITORIA/PAE 0347/2016 (item 204).  
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2.5.3. Abrangência do Metricom 

 

A terceira e última fragilidade apontada na AAC 2014 em relação ao Metricom refere-se 

ao fato de parte das ações de patrocínio não ser acompanhada por aquele sistema. 

 

Segundo a Unidade, “[a] ferramenta ainda se encontra em constante aperfeiçoamento e 

desenvolvimento. Algumas ações possuem características que não são adequadamente 

medidas pelo Metricom. No entanto, desde 2016, a imensa maioria dos patrocínios 

obrigatoriamente passam pela ferramenta”. 

 

Diante do exposto, uma recomendação referente ao assunto está sendo consignada neste 

relatório a fim de que a CGU possa acompanhar seu andamento.  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de transparência, em que pese a existência de inúmeras normas que determinam 

a divulgação de dados relacionados a orçamento e contratos de estatais; ausência de 

sistemática que se aplique a todas as modalidades de patrocínio realizadas pela Petrobras; 

e ausência de austeridade financeira na atividade de concessão de patrocínios.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

As manifestações da Petrobras foram veiculadas por meio da Carta AUDITORIA/PAE 

0416/2016, de 18/11/2016, exceto onde indicado. 

 

Não houve manifestação formal específica referente às Recomendações nºs 01, 02 e 03 

(transparência). 

 

Em relação à recomendação sobre apuração de responsabilidade pela morosidade na 

centralização das atividades de comunicação, segue o excerto da manifestação da 

Companhia que contém argumentação válida: 

 

“[...] vale trazermos à baila o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre 

a natureza jurídica das recomendações expedidas pelo TCU, aplicável também 

ao caso em tela, consagrada no bojo do MS nº 21519-4 Paraná, verbis: 

‘Tratando-se de recomendação que se traduz em mera sugestão sem caráter 

impositivo que teria se fosse uma decisão do Tribunal de Contas no âmbito de sua 

competência, (...)’ 

‘(...) estamos diante apenas de uma recomendação do Tribunal de Contas da 

União que não é impositiva à Administração, não a vinculando, portanto.’ 

Dessa forma, eventual decisão pelo não atendimento à recomendação da CPI não 

acarreta, sob o ponto de vista estritamente jurídico, a necessidade de se apurar 

responsabilidades, tendo em vista que tal recomendação não possui força cogente 

que obrigue a Petrobras ao seu cumprimento. [...]” 

 

Em relação à Recomendação nº 04 (anteriormente nº 05 - centralização das ações de 

comunicação na Gerência Executiva de Comunicação e Marcas), a Petrobras, 

posteriormente à reunião de busca conjunta de soluções, manifestou-se nos seguintes 

termos: 
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“Reforçamos que a função comunicação está centralizada na Gerência Executiva 

de Comunicação e Marcas, vinculada à Área da Presidência, desde 01/12/2015, 

conforme organograma enviado anteriormente. A Gerência de Relacionamento 

Institucional e Patrocínios (COM/RINP) é responsável por gerir, organizar e 

orientar as atividades de patrocínios culturais, patrocínios esportivos e eventos 

na Petrobras, integrando e orientando as demais empresas do Sistema Petrobras, 

conforme definido em suas atribuições. Cabe ressaltar que só não estão 

centralizados na Gerência Executiva de Comunicação e Marcas os patrocínios 

socioambientais que, por decisão superior, em trabalho de reestruturação da 

companhia conduzido pela área de Estratégia/Organização,  permanecem sob 

responsabilidade da Gerência Executiva de Responsabilidade Social, vinculada 

à Diretoria de Assuntos Corporativos.” 

 

Em relação à Recomendação nº 05 (anteriormente nº 06 - elaboração de sistemática 

dedicada à atividade de concessão de patrocínio não realizada por seleção pública), a 

Petrobras se manifestou nos seguintes termos: 

 

“O Padrão de Processo ‘Realizar Patrocínios’, remetido em ocasião anterior a 

essa Controladoria e já publicado e ativo, tem caráter operacional e objetiva 

estabelecer a sistemática para o processamento dos patrocínios desde a análise 

da proposta até o encerramento do contrato, contemplando todas as 

recomendações constantes no presente ponto.” 

 

No que toca à Recomendação nº 06 (anteriormente nº 07 - normatização das vedações 

aplicáveis à atividade de concessão de patrocínios), a Comunicação e Marcas assim se 

manifestou: 

 

“No âmbito da gerência executiva de Comunicação e Marcas, existem três 

Especificações de Produto - EP Patrocínio Cultural, EP Patrocínio Esportivo e 

EP Patrocínio a Eventos - um Padrão de Gestão - PG Gerir Patrocínios -, ainda 

não publicados, que estabelecem as vedações aplicáveis especificamente aos 

patrocínios. Os padrões aguardam aprovação.” 

 

A seguir, a manifestação da Responsabilidade Social sobre a mesma recomendação: 

 

“Com relação à gerência executiva de Responsabilidade Social, entende-se que a 

recomendação encontra-se atendida por meio do padrão corporativo de gestão 

de projetos socioambientais PG-0V4-00235-0 [...] que desdobra as metodologias 

constantes na Sistemática de Investimentos Socioambientais do Sistema 

Petrobras. O padrão faz menção ao Termo de referência [...] do programa 

Petrobras Socioambiental (aprovada pela Diretoria Executiva em 24 de julho de 

2014, conforme Ata DE 5.144 – item 3), que inclui as vedações de concessão de 

patrocínios para cada linha de atuação do programa. 

Adicionalmente, para o público externo essas vedações são sinalizadas por meio 

do documento ‘Roteiro para elaboração de projetos’ [...] divulgado a cada 

processo de seleção pública.” 
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Em relação à Recomendação nº 07 (anteriormente nº 08 - observância de normas internas 

da Petrobras pelos patrocinadas), a estatal assim se pronunciou: 

 

“[...] 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Jurídico não vê óbices para 

implementação dessa recomendação pela Companhia. No entanto, sugere-se que 

a recomendação seja alterada para que o ajuste proposto seja feito na minuta 

padrão e não nos normativos internos da Petrobras. 

Isso porque as referidas minutas são elaboradas pelo Jurídico e são de 

observância obrigatória em todas as contratações da Petrobras. Não poderá 

haver alteração na minuta sem a prévia consulta ao Jurídico. 

Tal previsão é, inclusive, prevista no Manual da Petrobras para Contratação - 

MPC, que assim prevê: 1.5.3 - As contratações devem respeitar padrões 

aprovados pelo Jurídico, ou devem ter suas minutas submetidas ao exame daquela 

Unidade. [...]” 

 

Em relação à Recomendação nº 08 (anteriormente nº 09 - pesquisas que afiram o retorno 

global dos investimentos em patrocínios), segue a manifestação: 

 

“A Petrobras avalia suas ações de Comunicação através do conjunto de pesquisas 

denominado SISMICO. Avaliamos tecnicamente pesquisas complementares para 

atendimento à recomendação, que não conflitem com a metodologia atualmente 

em uso.” 

 

Em relação à Recomendação nº 09 (anteriormente nº 10 - cálculo de ROI), segue a 

manifestação: 

 

“Serão realizados esforços para estudos de possíveis mecanismos para 

estabelecimento de ROI em ações de patrocínio promovidas pela Comunicação e 

Marcas. Sugerimos ainda que ao texto da recomendação seja alterado para 

‘estudar mecanismos para estabelecer ROI sobre ações de patrocínio’.” 

 

Em relação à Recomendação nº 10 (anteriormente nº 12 - definição de métricas 

individuais): 

 

“Preliminarmente, cabe esclarecer que patrocínio não pode ser valorado da 

mesma forma que uma prestação de serviço. Em relação a patrocínios, aplica-se 

uma lógica de preço, considerando a intangibilidade da atividade. Na Petrobras, 

a concessão de patrocínios é precedida de análise ancorada em critérios 

vinculados às estratégias de comunicação e negócios da Companhia. 

Ademais, sugerimos alterar o texto da recomendação para: ‘Definir critérios 

objetivos que permitam à Petrobras estabelecer com razoável precisão os valores 

a serem concedidos a título de patrocínio, seja ele promocional ou social.’” 

 

Em relação à Recomendação nº 11 (anteriormente nº 13 - definição de métricas globais): 

 

“Sugerimos alterar o texto da recomendação para: ‘definir critérios objetivos que 

permitam à Petrobras estabelecer os orçamentos globais de patrocínios 

promocionais ou sociais.’” 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
 

 

Em relação à Recomendação nº 12 (anteriormente nº 14 - acompanhamento da totalidade 

de patrocínios no Metricom): 

“A totalidade de projetos é acompanhado através do METRICOM, à exceção 

daqueles cujas características não foram objeto da parametrização do sistema, à 

exemplo dos ambientais, sociais e de produção audiovisual. Ressalta-se que a 

ferramenta ainda se encontra em constante aperfeiçoamento e desenvolvimento. 

Ainda assim, afirmamos que a maioria dos patrocínios obrigatoriamente passa 

pela ferramenta.”   

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As Recomendações nºs 01, 03 (ambas cuidam da transparência da relação de patrocínios), 

08 (pesquisas que afiram o retorno global dos investimentos em patrocínios) e 09 (cálculo 

de ROI) foram mantidas na íntegra. 

 

As Recomendações nº 02 (transparência), 07 (observância de normas internas da 

Petrobras pelos patrocinadas), 10 (adoção de métricas individuais para definição do valor 

a ser repassado), 11 (adoção de métricas para definição do montante global a ser investido 

em patrocínios) e 12 (ampliação da abrangência do Metricom) sofreram algumas 

modificações: 

▪ Recomendação nº 02: foi incluído o termo “celebrados”, pois, uma vez que a relação de 
contratos já se encontre atualizada, somente os novos contratos precisam ser incluídos 
na página “Acesso à Informação”. 

▪ Recomendação nº 07: a Petrobras sugeriu que a obrigatoriedade de observância, por 
parte das pessoas físicas e jurídicas beneficiadas por patrocínios, do Código de Ética do 
Sistema Petrobras e do Guia de Conduta da Petrobras fosse incluída não em norma 
interna, mas em minutas-padrão. A inclusão abrangeria minutas de contratos de 
patrocínio, convênios e termos de cooperação da Companhia. A sugestão foi aceita pela 
equipe. 

▪ Recomendação nº 10: a equipe de auditoria concordou com a sugestão da Petrobras de 
alterar o termo “métricas” para “critérios objetivos”. Evidentemente, esses critérios 
serão avaliados pelo Controle Interno quanto a sua capacidade de eliminar ou, pelo 
menos, mitigar, a fortuidade atualmente presente na definição de valores a serem 
distribuídos a título de patrocínios promocionais e sociais. 

Em relação ao posicionamento da Petrobras segundo o qual aplica-se uma “lógica de 
preço” a patrocínios, insta observar que, conforme declinado na reunião de busca 
conjunta de soluções, tal interpretação não encontra esteio na própria realidade dos 
objetos patrocinados pela Petrobras, uma vez que diversos eventos somente se 
materializam se, e somente se, houver patrocínio. Entre esses, há sobretudo os que se 
efetivam integralmente com patrocínio da Petrobras, detendo esta, em um ou outro 
caso, inequívoca influência para lograr a veiculação de sua imagem mediante o 
pagamento apenas dos custos da patrocinada.26 

A contrario sensu, e considerando a inexistência de critérios objetivos de definição do 
quantum a ser repassado, a interpretação construída pela empresa leva à conclusão de 

                                                 
26 Não consideramos, nessa breve explicação, os casos em que a Petrobras patrocina eventos, acessíveis 

mediante pagamento não subsidiado de ingressos, cujos orçamentos patrocinados incluem cachê, o que, em 

nossa opinião, no caso de uma empresa estatal, subverte a lógica de remuneração, que deve ser realizada 

pelo público que possui interesse naqueles que são remunerados pelo cachê. 
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que a Petrobras sujeita-se passivamente ao risco de o patrocinado superdimensionar 
seus custos. 

▪ Recomendação nº 11: a equipe de auditoria concordou com a sugestão da Petrobras de 
alterar o termo “métricas” para “critérios objetivos”. 

▪ Recomendação nº 12: foi incluído o termo “promocionais”, pois o Metricom é uitilizado 
somente pela Comunicação e Marcas. 

 

Em relação à recomendação “Estabelecer, nos procedimentos, sistemas (por meio de 

alertas) e contratos referentes a patrocínios, a previsão de sanções a serem aplicadas em 

caso de não atingimento das métricas do Metricom por culpa ou responsabilidade do 

contratado”, cuja origem encontra-se em orientação registrada no relatório de auditoria 

de contas do exercício anterior, a Companhia se manifestou como segue: 

 

“A maior parte das métricas estipuladas pelo Metricom está associada às 

contrapartidas contratuais, que são rigorosamente acompanhadas pela equipe de 

gerenciamento e fiscalização do contrato. O não cumprimento dessas 

contrapartidas contratuais já acarreta por si só em sanções previstas no próprio 

instrumento, tais como multas e retenções de parcelas. 

Assim, considerando que os patrocínios firmados estão baseados em minuta 

padrão de instrumento contratual, disponibilizado pelo Jurídico da companhia, 

tais modelos dispõem, em seu texto, de cláusula específica contendo tal previsão. 

Portanto, entendemos por satisfeita a pretensão decorrente da recomendação em 

comento.” 

 

A equipe considerou pertinente a manifestação da Unidade, e a recomendação foi 

eliminada. O mesmo se deu com a recomendação voltada à apuração de responsabilidade, 

vez que a equipe reconheceu a validade da analogia com o MS nº 21519/PR. 

 

Em relação à manifestação sobre a Recomendação nº 04, conforme já informado neste 

relatório e na aludida reunião, a recomendação será mantida para que a CGU possa 

monitorar o assunto até a verificação da efetiva centralização das atividades de 

comunicação no âmbito da Petrobras, sobretudo no que concerne às atividades de 

concessão, fiscalização e prestação de contas de patrocínios promocionais. 

 

Ainda em relação à Recomendação nº 05, cabe registrar a manifestação da 

Responsabilidade Social sobre sua estrutura, encaminhada previamente à reunião de 

busca (Carta AUDITORIA/PAE 0348/2016, de 31/10/2016): 

 

“Informamos que, como toda a Petrobras, a RS passou por um processo de 

reestruturação, ainda no ano de 2016, no qual centralizou a função de 

responsabilidade social. Antes da reestruturação e centralização da função RS, 

as unidades eram responsáveis pela gestão dos seus respectivos projetos 

(incluindo as atividades decisórias concernentes à seleção e contratação de 

projetos sociais), seguindo, porém, os procedimentos da sistemática de 

investimentos sociais e os padrões corporativos vigentes. 

Salientamos ainda que, a partir de junho/16, o processo de análise e seleção 

passou a ser centralizado na RS e o processo de contratação centralizado no SBS 

que atende a esta área. Vale destacar que não houve nenhuma nova contratação 

de projetos sociais desde essa centralização.” 
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Verifica-se que o movimento de reestruturação ocorrido com a Responsabilidade Social 

foi semelhante ao da Comunicação. Assim, o acompanhamento a ser realizado deverá 

avaliar também a atuação daquela Unidade a fim de verificar se as atividades de 

concessão, fiscalização e prestação de contas de patrocínios sociais estão de fato 

centralizadas – frisa-se que tais atividades, embora realizadas fora da Comunicação e 

Marcas, são também atividades de comunicação. 

 

Tal análise faz-se relevante sobretudo se considerarmos que a Petrobras celebra 

convênios com características nitidamente socioambientais27 dos quais a 

Responsabilidade Social “nunca participou”, conforme manifestação esposada pela 

Companhia em resposta ao item 214 da Solicitação de Auditoria nº 201601878/24 – 

embora no documento tenha sido solicitada a justificativa para o fato de a 

Responsabilidade Social não participar de tais acordos, esta omitiu-se a respeito do 

assunto, limitando-se, conforme visto, a negar sua participação nos convênios. 

 

Em relação à manifestação sobre a Recomendação nº 05, esta reproduz o posicionamento 

da Comunicação e Marcas apresentado na reunião de busca conjunta de soluções. Na 

ocasião, esta equipe comprometeu-se a reavaliar o padrão, a fim de verificar a procedência 

da informação. 

 

Após a releitura do padrão “Realizar Patrocínios” (veja-se, por exemplo, o item 6.3 do 

documento), insta confirmar o entendimento original desta Controladoria: referido 

documento não possui diretivas voltadas à redução da excessiva discricionariedade que 

tisna a concessão de patrocínio originada da modalidade de escolha direta, ou seja, aquela 

cuja concessão de patrocínio manifesta-se com a mera vontade da Petrobras. 

 

Nesse sentido, cite-se, como exemplo, o Programa Petrobras Cultural, que promove tanto 

a seleção pública quanto a escolha direta, o que significa dizer que não há normas 

específicas que submetam os administradores da Petrobras responsáveis pela escolha de 

beneficiários de patrocínios, motivo pelo qual a recomendação deve ser mantida. 

 

Com a manutenção da recomendação, além da submissão da vontade dos responsáveis 

pela escolha de beneficiários de patrocínios a normas específicas, objetiva-se também que 

a Companhia possa avaliar a adequação da própria continuidade da modalidade de 

escolha direta, vez que ela não se coaduna plenamente com o princípio da motivação, ou 

avaliar a edição de norma que limite, a certos casos, essa modalidade, que deve ser 

excepcional (art. 20 da IN SECOM-PR 9/2014). 

 

Em relação à manifestação sobre a Recomendação nº 06, a recomendação será mantida, 

tendo em vista que a Comunicação ainda não dispõe do devido regramento. Aprovados e 

publicados os referidos padrões, eles serão analisados a fim de verificar-lhes a adequação. 

 

Ademais, a documentação apresentada pela Responsabilidade Social contém, em 

verdade, descrições de ações não elegíveis. Trata-se de questões de mérito, quando a 

recomendação volta-se a questões extrínsecas às ações sociais (como, por exemplo, a 

vedação ao nepotismo).  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

                                                 
27 Convênios nº SAP 4600379100 (implantação da Unidade de Tratamento do Rio Irajá) e 4600360078 

(implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Itaboraí), por exemplo. 
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Recomendação 1: Publicar na página "Acesso à Informação? da Petrobras a relação de 

todos os contratos de patrocínio (incluindo Responsabilidade Social e Comunicação e 

Marcas) celebrados pela Petrobras a partir de 2015.   

 

Recomendação 2: Atualizar mensalmente a relação de todos os contratos de patrocínio 

celebrados (incluindo Responsabilidade Social e Comunicação e Marcas) na página 

?Acesso à Informação? da Petrobras. 

 

Recomendação 3: Revisar as relações de contratos de patrocínio disponíveis na página 

?Acesso à Informação? da Petrobras, referentes ao período 2010 (primeiro exercício 

disponível) - 2014, a fim de garantir a fidedignidade das planilhas geradas pelo referido 

sítio. 

 

Recomendação 4: Centralizar as ações de comunicação da Petrobras na Gerência 

Executiva de Comunicação e Marcas da empresa.   

 

Recomendação 5: Elaborar documento que contenha a sistemática detalhada (no mínimo: 

critérios de seleção, acompanhamento e quitação) da atividade de concessão de patrocínio 

promocional não realizada por meio de seleção pública. 

 

Recomendação 6: Normatizar as vedações aplicáveis à atividade de concessão de 

patrocínios. 

 

Recomendação 7: Incluir, nas minutas-padrão de contratos de patrocínios promocional e 

social, convênios e termos de cooperação da Petrobras a necessidade de observância, por 

parte das pessoas físicas e jurídicas beneficiárias, do Código de Ética do Sistema 

Petrobras e do Guia de Conduta da Petrobras. 

 

Recomendação 8: Efetuar e publicar, anualmente, pesquisas que afiram o retorno global 

dos investimentos em patrocínios da companhia. 

 

Recomendação 9: Condicionar a celebração de novos contratos de patrocínio 

promocional à existência de estudos que autorizem a Petrobras a afirmar que o ROI dessas 

ações de comunicação é positivo. 

 

Recomendação 10: Definir critérios objetivos que permitam à Petrobras estabelecer com 

razoável precisão os valores a serem concedidos a título de patrocínio, seja ele 

promocional ou social. 

 

Recomendação 11: Definir critérios objetivos que permitam à Petrobras estabelecer os 

orçamentos globais de patrocínios promocionais ou sociais. 

 

Recomendação 12: Acompanhar no sistema Metricom a totalidade dos patrocínios 

promocionais concedidos pela Petrobras.   

 

 

4.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades com relação à independência dos exames realizados na atividade de 

concessão de patrocínios promocionais. 
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Fato 
 

Na apresentação da Gerência de Relacionamento Institucional e Patrocínios realizada em 

20/07/2016 a esta CGU, observou-se que a decisão final a respeito da concessão ou não 

de um patrocínio é tomada de forma individual, salvo nos casos em que determinada 

alçada financeira é atingida, quando uma assinatura adicional se faz necessária. 

 

Considerando a marcada discricionariedade existente, e a fim de aprofundar a análise 

sobre o assunto, solicitamos manifestação a respeito da possibilidade de substituição da 

decisão final individual por decisão final colegiada, na concessão de patrocínios da área 

de Comunicação e Marcas, que se manifestou nos seguintes termos28: 

 

“Não consideramos que a decisão final é individual. Ela é tomada, de acordo com 

limites de competência, baseada em avaliações colegiadas de duas a três gerências 

setoriais, validação do Comitê de Patrocínios da Secom e a autorização para 

contratação do patrocínio ainda tem que ser autorizada de forma compartilhada 

por dois gerentes com limite de competência para tal e sem relação de 

subordinação entre eles.” 

 

Registre-se que o mesmo documento que veiculou a manifestação supra da Gerência 

Executiva de Comunicação e Marcas detalhou a política de alçada da Petrobras e sua 

aplicação em relação à atividade de concessão de patrocínios: 

 

“Na Petrobras os patrocínios com valor superior a R$ 16.240.000,00 são de alçada 

do Conselho de administração, os compreendidos entre R$ 16.240.000,00 e R$ 

2.500.000,00 são da alçada da Diretoria executiva, os abaixo de R$ 2.500.000,00 

são da alçada da Gerência executiva de Comunicação e Marcas. Importante 

ressaltar que as aprovações da alçada do gerente Executivo de Comunicação e 

Marcas sempre são compartilhadas com outro gerente executivo da Petrobras, com 

o qual não possua relação de subordinação.” 

 

A regra indicada nas manifestações supra não afasta o risco de o processo de concessão 

de patrocínios ser desvirtuado. A fim de entender tal risco, é preciso primeiramente 

descrever alguns aspectos da tramitação de uma proposta de patrocínio na Comunicação. 

 

O processo de concessão de patrocínio promocional contém pelo menos quatro momentos 

em que um projeto é analisado por um profissional da Petrobras: triagem inicial, análise 

de relevância regional, análise de mérito e análise de ativação de potencial. 

 

Conforme se conclui da leitura do padrão “Realizar Patrocínios” (sistemática aplicável a 

patrocínios concedidos via seleção pública utilizada como referência desta constatação), 

todas essas etapas possuem critérios altamente subjetivos de prosseguimento, como 

“potencial de relacionamento”, “relevância dentro das diretrizes de patrocínio cultural, 

esportivo ou de eventos”, “reputação do projeto”, “capacidade de realização do produtor”, 

etc. Some-se a isso o fato de as análises realizadas nessas etapas serem realizadas 

individualmente 

 

Com efeito, a existência de uma política de alçada, inclusive com a previsão de aprovação 

conjunta, tende a conferir maior segurança em decisões que geram desembolso de 

                                                 
28 Anexo 1, item 64, DIP COM 159/2016, de 26/08/2016. 
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recursos. Ocorre que o risco financeiro não é o único presente na concessão de 

patrocínios. 

 

A subjetividade notoriamente presente nessa atividade, sobretudo na etapa de análise de 

mérito, faz surgir também o risco de favorecimento a determinados projetos em 

detrimento de outros. Nesse sentido, fazemos menção ao relatório final de CPI constituída 

em 2009 para apurar supostos desvios na Petrobras e na ANP, o qual apresenta evidências 

de atendimento a pedidos de patrocínio feitos por parlamentares à Companhia. 

 

Desse modo, a validação da Secom, também mencionada pela Comunicação, por consistir 

em análise de conformidade, não adentra o mérito do patrocínio e, por conseguinte, não 

avalia a isonomia necessária em um processo de distribuição de recursos para ações de 

comunicação gerenciado e capitaneado pela Petrobras. 

 

Segundo o depoimento do então Gerente Executivo de Comunicação Institucional da 

Petrobras à comissão, tais pedidos são “legítimos” e avaliados segundo critérios 

“técnicos”. Entendemos, diferentemente, que a discricionariedade do processo de 

concessão de patrocínio não se coaduna plenamente com critérios técnicos e objetivos, 

conforme visto. 

 

Enfim, há que se reconhecer que a fluidez das regras que tentam delimitar o múnus da 

área de patrocínio põe em risco a independência das análises sobre as propostas de 

patrocínios. 

 

A situação assume maior relevância quando se nota a ascendência que a Gerência 

Executiva de Comunicação e Marcas exerce no processo de concessão de patrocínios 

como um todo: das 447 propostas de patrocínio apresentadas em 2015, um total de 260 

ultrapassaram a triagem inicial e o exame de mérito, e somente 21 resultaram em contrato 

de patrocínio. 

 

Ou seja, adotando o exercício de 2015 como referência, vê-se que a Unidade detém a 

prerrogativa de rejeitar a grande maioria das propostas, o que pode prejudicar todo o 

programa de patrocínios, considerando a pressão que pode haver sobre ela e a 

consequente ocorrência de favorecimentos.  

 

Causa 
 

Estrutura de tomada de decisão individualizada, o que compromete a independência dos 

exames relacionados à concessão de patrocínios.  
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em relação à recomendação constante deste item, a Petrobras se manifestou por meio da 

Carta AUDITORIA/PAE 0416/2016, de 18/11/2016: 

 

“Existem atualmente na companhia as seguintes instâncias de governança de 

comunicação e responsabilidade social: 

1. Comitê de Comunicação e Responsabilidade Social do Conselho de 

Administração 

- Aprovado pelo Conselho de Administração (CA) em 25/11/2015 
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- Analisa temas afetos às questões de comunicação, patrocínios e 

responsabilidade social submetidos à apreciação do CA 

- Composto pelos presidentes dos Comitês permanentes do CA 

- Se reúne por demanda 

- Não tem regimento específico 

2. Comitê Executivo de Comunicação e Responsabilidade Social 

- Aprovado pela Diretoria Executiva (DE) em 27/10/2016 

- Analisa as pautas de comunicação e responsabilidade social submetidas à 

apreciação da DE. 

- Não é deliberativo, analisa as matérias e faz recomendações à DE 

- Composto por cinco Gerentes Executivos 

- Reúne-se mensalmente, podendo reunir-se extraordinariamente se necessário. 

Informamos ainda que o processo de seleção e contratação de Patrocínios foi 

revisado pela Comunicação e Marcas, em articulação com Responsabilidade 

Social, Jurídico, Conformidade e Suprimentos, Bens e Serviços. 

Além disso, reforçamos que a contratação de patrocínios é obrigatoriamente 

autorizada por, pelo menos, dois gestores, sem que haja subordinação entre eles, 

conforme modelo de autorização compartilhada adotado pela companhia desde 

01/10/15, obedecendo aos limites de competência dos executivos. 

Anexa divulgação interna sobre o modelo de autorização compartilhada da 

companhia. [...]. 

Por fim, destacamos que a sistemática para o processo de gestão de patrocínios 

desde a análise da proposta até o encerramento do contrato, incluindo a 

constituição de comissão de negociação de patrocínios, está descrita no PP-4M1-

00014-0 – Realizar Patrocínios.” 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Análise do Controle Interno 

 

Segundo informação repassada pela Petrobras durante a Reunião de Busca Conjunta de 

Soluções, a recomendação seria providenciada. 

 

Diante da manifestação ora encaminhada, a recomendação deve ser mantida para que a 

CGU possa verificar a adequação do funcionamento dos referidos comitês.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir comitês de análise das propostas de patrocínio promocional 

que emitam a decisão final a respeito das solicitações submetidas à Petrobras.  
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

 
Certificado: 201601878 

Unidade(s) Auditada(s): Petróleo Brasileiro S/A 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 

Município (UF): Rio de Janeiro (RJ) 

Exercício: 2015 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU n° 63/2010. 

 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas. 

 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão 

de agentes do Rol de Responsáveis: 

 

- Falhas concernentes à utilização de recursos dos convênios analisados e à prestação de contas 

das despesas administrativas, por parte do partícipe beneficiário, e consequente demora da 

Petrobras em implementar as providências cabíveis. (item 1.1.1.2) 

- Convênio n° SAP 4600360078 não prorrogado e não concluído, pertinente à implantação de 

sistema de esgotamento sanitário no Município de Itaboraí, com diversas obras pendentes 

comprometendo a sua efetividade, apesar de repassada quase a integralidade dos recursos 

previstos. (item 3.1.1.4) 

 

- Falhas identificadas com relação a dois contratos vigentes analisados, referentes à prestação 

de serviços suplementares de apoio administrativo e de serviços suplementares de apoio à 

gestão empresarial e projetos em geral, que se desenvolvem em dependências internas da 

Petrobras. (item 2.1.1.2) 

 

- Fragilidades com relação à independência dos exames realizados na atividade de concessão 

de patrocínios promocionais. (item 4.1.1.3) 

 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

 

 

 

 

 

 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

 

- Descumprimento de recomendações do Senado Federal no que tange à concessão de 

patrocínios por parte da Petrobras. (item 4.1.1.2) 

 

 

6.                    Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os 

atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento 

das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir: 

 

CPF do agente 

público 

Cargo ou 

função 

Avaliação do  

órgão de  

Controle Interno  

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.772.727-** 

(13/02/2012 a 

04/02/2015) 

Presidente  Regularidade com 

ressalvas  

Item 4.1.1.2 do Relatório de 

Auditoria  

***.980.408-** 

(06/02/2015 a 

30/05/2015) 

Presidente Regularidade com 

ressalvas 

Item 4.1.1.2 do Relatório de 

Auditoria 

Demais 

integrantes do Rol   

de Responsáveis 

-  Considerando o escopo do Relatório 

de auditoria, não foram identificadas 

irregularidades com participação 

determinante destes agentes. 

 

 

7.                    Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 

conforme art. 9°, § 6°, da Decisão Normativa TCU n° 147/2015. 

 

 

 

Rio de Janeiro (RJ), 09 de dezembro de 2016. 
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Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno 

Parecer: 201601878 

Unidade Auditada: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 

Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia 

Município/UF:  Rio de Janeiro (RJ) 

Exercício: 2015 

Autoridade Supervisora: Ministro Fernando Coelho Filho 

 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2015 da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de 

gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. Inicialmente, cabe destacar que consta o seguinte excerto na ata da reunião em que 

o Tribunal de Contas da União (representado pela SecexEstataisRJ) e o órgão de controle interno 

definiram o escopo da presente auditoria: “considerando que a SecexEstataisRJ já tem trabalhos 

em andamento nas áreas de gestão de contratos, projetos de investimento e atuação da alta gestão 

da Petrobras acordou-se que essas áreas não farão parte do escopo dos trabalhos a serem 

desenvolvidos pela CGU/RJ neste exercício para evitar a superposição de esforços”. Nesse 

sentido, o escopo desta auditoria se limitou à análise dos seguintes temas no âmbito da Petrobras 

Holding: terceirização, transferências voluntárias, implementação do sistema Metricom, 

conformidade de peças da prestação de contas e atendimento de recomendações, acórdãos e 

decisões emanados pelos órgãos de controle externo e interno. 

3. Assim, em que pesem as recentes notícias de irregularidades identificadas na 

gestão da Petrobras em investigações conduzidas pelos órgãos de controle, Polícia Federal e 

Ministério Público Federal, referentes à Operação Lava Jato, convém destacar que tais 

irregularidades não tiveram impacto na certificação do presente processo de auditoria anual de 

contas, por dois motivos principais, a saber: (a) não há, até o momento, evidência de que os atos 

de gestão irregulares tenham sido praticados no exercício sob exame; e (b) o escopo da presente 

auditoria conduzida foi focado nos atos de gestão sobre os temas trazidos anteriormente.  

4. Inobstante o afirmado no parágrafo anterior, é certo que no âmbito da CGU 

existem diversos processos de auditoria sobre diferentes temas da gestão da Petrobras a respeito 

dos quais recaem fundadas suspeitas de fraude ou corrupção. Tais trabalhos de auditoria, uma vez 

concluídos e caso confirmem e evidenciem os indícios de irregularidades preliminares, apontarão 

os responsáveis que tenham dado causa às referidas irregularidades e eventuais danos aos cofres 

da estatal e serão remetidos ao TCU para que, entre outras providências possíveis, sejam apensados 

aos processos de prestação de contas da Petrobras dos exercícios em que tais irregularidades 

tenham ocorrido, de forma a subsidiar julgamento daquela Corte das contas ainda não julgadas, ou 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
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mesmo possibilitar a reabertura de processos de contas já encerrados, à luz dos fatos novos 

trazidos. 

5. Feitas essas considerações preliminares, passo a apresentar meu parecer específico 

sobre o processo de prestação de contas da Petrobras, exercício de 2015. 

6. Dentre os fatos marcantes da gestão 2015, destaca-se a grande reestruturação que a 

companhia promoveu no seu organograma, incluindo a extinção, criação e fusão de áreas. Essas 

medidas fazem parte do esforço da empresa de reduzir seus custos e seu endividamento. Também 

pode ser apontado como destaque a publicação do novo Plano de Negócios e Gestão 2017-2021, 

que prevê investimentos de US$ 74,1 bilhões, sendo 82% deste valor para a área de Exploração e 

Produção. Esse novo plano apresenta como objetivos estratégicos a redução da alavancagem 

financeira de 5,3 para 2,5 em 2018 e a redução do número de acidentes em 36%. 

7. A seguir são listados fatos que, no entendimento do órgão de controle interno, 

impactaram a gestão da unidade no exercício de 2015 e/ou representaram situações que a 

expuseram a riscos adicionais:  

7.1. Após analisar uma amostra de contratos de terceirização, foi constatada (i) a inexistência 

de cláusula que contemple a obrigação de a contratada efetivamente apresentar a 

comprovação da quitação de todas as suas obrigações trabalhistas ao longo do contrato, 

anteriormente à emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo – TRD pela 

Petrobras, e (ii) falhas nos controles internos atinentes à fiscalização de tais contratos.  

7.2. Acerca das transferências voluntárias, especificamente sobre convênios, foram 

identificadas diversas fragilidades nas prestações de contas, entre as quais, (i) ausência de 

prestações de contas detalhadas pelo partícipe beneficiário; (ii) utilização de recursos da 

conta específica de convênios para fins diversos dos estabelecidos nos respectivos termos; 

(iii) não reposição pelo partícipe beneficiário dos valores correspondentes a rendimentos 

financeiros; (iv) inclusão de despesas administrativas pertinentes a custos de pessoal de 

partícipe beneficiário no Plano de Trabalho, em desacordo com item do próprio Termo de 

Convênio; e (v) morosidade, por parte da Petrobras, na adoção de providências previstas 

nos normativos e nos convênios analisados. 

7.3. Sobre patrocínios, os exames permitiram concluir que a Petrobras não é transparente em 

relação à publicação da relação de seus contratos de patrocínio e ainda não finalizou o 

processo de centralização das atividades de comunicação na empresa. Em especial, foi 

visto que não existe sistemática formalizada que oriente e delimite as solicitações de 

patrocínio eventuais e a escolha direta de objetos a serem patrocinados. Além disso, 

constatou-se que a decisão de patrocinar não leva em conta o retorno financeiro para a 

Companhia dos objetos patrocinados. Sobre o sistema Metricom, ferramenta criada para 

auxiliar na gestão dos patrocínios, observou-se que esse sistema não é utilizado para todos 

os patrocínios concedidos pela Petrobras, o que compromete a rastreabilidade e a geração 

de informações. Especificamente sobre o cumprimento do Acórdão 2.914/2015 TCU-

Plenário, das cinco determinações exaradas, identificamos o atendimento de três itens, 

relativos à utilização de contas específicas, guarda de comprovantes de execução e não 

exigência de prestação de contas de patrocínios incentivados. Contudo, destaca-se o não 

atendimento ao item relacionado com a restrição da aplicação de recursos somente ao 

objeto pactuado. Adicionalmente, não foi possível avaliar o item relativo à prestação de 

contas de patrocínios da área social, em função da publicação do acórdão ter ocorrido no 

fim do exercício sob exame. 
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8. As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de auditoria 

e, quando cabível, as respectivas recomendações exaradas para mitigação do risco deles 

decorrentes são as seguintes: 

8.1. Sobre os convênios analisados, foi visto como causa preponderante 

deficiências na formalização e acompanhamento das prestações de contas, sendo 

recomendada a inclusão de normativo-padrão e a apuração de responsabilidades pela 

morosidade na adoção de providências nos casos analisados. Também foi 

recomendado que a companhia adote todas as providências possíveis para recebimento 

dos montantes repassados e não comprovados, que apontam para potencial prejuízo na 

ordem de R$ 36 milhões. 

8.2. Quanto aos patrocínios, destacam-se fragilidades em controles internos, o 

que propiciou a permanência da descentralização da área de comunicação, em 

desobediência à recomendação de Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em 

2009, além da ausência de sistemática que se aplique a todas as modalidades de 

patrocínio realizadas pela Petrobras. Para mitigar essas causas, foi recomendada a 

publicação da relação de todos os contratos de patrocínio celebrados no período, além 

da apuração de responsabilidade pela morosidade na centralização das atividades de 

comunicação, item que já havia sido recomendado pelo Senado Federal em 2009. 

Nesse tópico, também foi orientado à Petrobras que centralize as ações de 

comunicação da Petrobras na Gerência Executiva de Comunicação e Marcas da 

empresa, além da elaboração de sistemática detalhada da atividade de concessão de 

patrocínio promocional não realizada por meio de seleção pública. 

8.3. Quanto aos contratos de terceirização, foram apontados como causa 

cláusulas contratuais com conteúdo deficiente e insuficiência na fiscalização de 

contratos. Foi recomendado à unidade a inclusão de cláusula nos contratos de 

prestação de serviços que contemple a obrigação de a contratada efetivamente 

apresentar a comprovação da quitação de todas as suas obrigações trabalhistas ao longo 

do contrato. Também foi recomendado maior participação do controle de frequência 

dos trabalhadores terceirizados por intermédio da Fiscalização, em conjunto com a 

contratada, considerando, inclusive, os vultosos recursos despendidos com a 

contratação de prestação de serviços. 

9. Sobre a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos, destaca-se 

que a Petrobras está passando por mudanças significativas na sua composição interna, com 

destaque para a consolidação da área de Governança, Risco e Conformidade, bem como melhorias 

nos canais de denúncia e no processo de Due Dilligence de fornecedores. Outra frente destacável 

foi a contratação de escritório independente para investigação interna de assuntos relativos à Lava 

Jato, que tem contribuído com recomendações para melhoria de controles relacionados à 

governança da companhia. Entretanto, ressalta-se que ainda há exposição a riscos na área de 

transferências voluntárias, em especial no que tange a patrocínios, com descumprimento de 

recomendações emanadas na CPI de 2009 e deficiências no sistema de acompanhamento 

Metricom. Na mesma linha, os controles atuais não são capazes de tornar a gestão de convênios 

efetiva, permitindo ainda a má gestão de recursos e o não cumprimento de objetivos pactuados. 

10. Quanto ao cumprimento de determinações do TCU e da CGU, após pesquisa no 

repositório eletrônico do TCU, abrangendo todos os 185 acórdãos e decisões com menção à 

Petrobras no exercício 2015, não foram encontrados acórdãos e decisões passíveis dessa análise. 

Em se tratando de recomendações da CGU, dentre as 43 recomendações identificadas nessa 
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situação, incluídas aquelas pertinentes a relatórios de auditoria enviados ao longo do exercício 

2015, 20 foram consideradas atendidas, quatro tiveram seu monitoramento finalizado, duas foram 

canceladas e duas suspensas temporariamente pela CGU-Regional/RJ, duas ainda se encontram 

sob análise do Órgão Central da CGU, e 13 foram consideradas como ainda não atendidas, 

resultando num percentual de 30,1% de ainda não resolvidas pela Petrobras. 

11. No que tange à implementação de práticas administrativas, no exercício de 2015, 

foi verificado que a Petrobras passou por grande reestruturação departamental, com destaque para 

a centralização das suas funções corporativas, dentre elas Recursos Humanos, SMS, Planejamento 

e Organização. Espera-se que essa alteração terá impacto positivo no andamento das atividades da 

companhia, tendo em vista os ganhos de escala com o planejamento centralizado das necessidades 

operacionais como um todo. 

12. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de 

que as peças sob a responsabilidade do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de 

que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por 

meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF,         de dezembro de 201
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