Esclarecimento sobre Notícias:
Informações sobre obras do Comperj
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras atende ao Ofício nº
534/2016/CVM/SEP/GEA-1 que solicita esclarecimentos, conforme abaixo:
Ofício nº 534/2016/CVM/SEP/GEA-1
"Prezado Senhor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 17.11.2016, no jornal O Estado de São Paulo - Blogs:
“Cabral recebeu R$ 2,7 milhões de propina em obra do Comperj”, em que constam as seguintes
afirmações:
“O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), preso nesta quinta-feira, 17, alvo da
Operação Calicute, recebeu pelo menos R$ 2,7 milhões em propinas da empreiteira Andrade
Gutierrez, entre 2007 e 2011, referente as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj), da Petrobrás .
'Os valores foram repassados por meio de entregas de dinheiro em espécie, realizadas por
executivos da empresa para emissários do então governador, inclusive na sede da empreiteira em
São Paulo', informou o Ministério Público Federal, por meio de nota conjunta entre as forçastarefa da Lava Jato do Rio e de Curitiba – origem das investigações na Petrobrás .
[...]
A prisão decretada pelo juiz federal Sérgio Moro trata das propinas que Cabral teria recebido nas
obras do Comperj, por contrato celebrado entre a Andrade Gutierrez e a Petrobrás . A empreiteira
realizou obras de terraplanagem no complexo petroquímico.
A construção do complexo foi um dos maiores empreendimentos individuais da história
da Petrobrás , com valor estimado de investimento em 2012 de US$ 8,4 bilhões.
[...]

A obra do Comperj envolveu ainda a Odebrecht, empreiteira que está em processo de acordo de
leniência e delação premiada com a Lava Jato. Um e-mail enviado pelo ex-executivo do grupo,
Rogério Araújo – preso pela Lava Jato em 19 de junho de 2015, junto com o presidente afastado
Marcelo Odebrecht – para quatro executivos, em 4 de outubro de 2007, cita o nome do então
governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB).
[...]
2. Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. se manifeste com relação à notícia,
principalmente no que diz respeito ao esquema de propinas pagas ao ex-governador Sérgio
Cabral, assim como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.”
Esclarecimento
A Petrobras tem empreendido seus esforços para a ampla apuração dos fatos desvendados pela
Operação Lava-Jato, inclusive aqueles relacionados a eventuais agentes públicos que tenham
perpetrado ilícitos em face da Companhia.
Nesse sentido, a Petrobras contratou os escritórios Trench, Rossi e Watanabe Advogados e Gibson,
Dunn & Crutcher LLP para realizarem uma investigação independente visando à apuração da
natureza, extensão e impacto das ações que porventura tenham sido praticadas no contexto da
Operação Lava-Jato e seus desdobramentos. Tal investigação abrange os investimentos realizados
no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), como já mencionado a esta CVM em
ocasiões anteriores.
Além disso, a Companhia constituiu, em 25/04/2014, Comissão Interna de Apuração (CIA) que teve
como objetivo avaliar os procedimentos de contratação para a implantação do Comperj, desde a
especificação dos serviços até a assinatura dos instrumentos contratuais. O relatório final e seus
anexos foram encaminhados às Autoridades Públicas para auxílio em suas investigações. Cabe
esclarecer, que as atribuições das CIAs limitam-se ao escopo definido quando da sua criação,
considerando-se os limites de apurações empresariais.
As Autoridades Públicas têm reconhecido a importância das apurações da Petrobras para o avanço
das investigações e a Companhia reitera seu compromisso em continuar colaborando efetivamente
para a elucidação desses fatos.

