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1. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo
O trabalho propõe estudar a aquisição pela companhia brasileira Petróleo Brasileiro S.A –
PETROBRÁS (“Petrobrás”) da refinaria de Pasadena (“Pasadena”) então pertencente ao grupo Belga
Astra/Transcor (“Astra”). O tema principal será a análise das práticas de governança corporativa da
Petrobrás desde a aquisição até os dias atuais com o objetivo de identificar os fatores relevantes que
culminaram na falha desse modelo, tais como: a interferência governamental; estrutura de
composição e de funcionamento do Conselho de Administração e demais órgãos da administração
(Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês); questões relativas a conflito de interesse e conflito
de agência. Para tanto, será necessário compreender o modelo de governança corporativa
implementado pela Petrobrás de forma detalhada e em profundidade.

A pesquisa objeto desse projeto analisará todo o arranjo negocial, a aprovação da operação
(aquisição de Pasadena) nos diversos órgãos da administração e internos da Petrobrás, os relatórios
elaborados pelos consultores independentes e pela equipe interna, as ações impetradas por acionistas
no exterior e no Brasil, os acordos de delação firmados, a denúncia do Ministério Público Federal a

administradores da Petrobrás, os fatos relevantes publicados pela Petrobrás, suas demonstrações
financeiras e relatórios da administração.

O estudo tem como objetivo entender, no caso concreto, por que a estrutura de governança
corporativa não foi eficaz. O estudo pretende demonstrar as falhas e fragilidades no modelo de
governança corporativa da Petrobrás dando ênfase aos motivos que as originaram, aos sinais de alerta
que poderiam ter sido observados pelos órgãos da administração (Conselho de Administração,
Conselho Fiscal e Comitês envolvidos) pelas autoridades e pelas auditorias externas. Pretende-se
identificar se a estrutura de governança implementada era, de fato, falha ou, se efetivamente, não foi
seguida e adotada pelas partes envolvidas.

O trabalho analisará as alterações implementadas pela empresa no modelo de governança,
desde a aquisição de Pasadena até os dias atuais, para identificar se as modificações decorreram de
imposição legislativa (Lei no 13.303/2016 - Lei de Responsabilidade das Estatais e imposição de
norma da CVM) ou foram adotadas de forma espontânea para reparar eventuais desvios identificados.

Nesse contexto e como resultado do estudo, será feita uma reflexão sobre a eficácia da
governança corporativa como mecanismo inibidor de práticas fraudulentas. O objetivo do estudo será,
partindo das lições que podem ser extraídas do caso, identificar como a boa prática de governança
pode gerar benefícios e impactos positivos para as organizações no combate à corrupção. Será feita
uma análise crítica quanto a efetividade das alterações no modelo de governança adotado pela
Petrobrás. O trabalho fará uma proposição de condutas e de alertas que poderão ser adotados pelas
empresas para mitigar os riscos de falha no sistema de governança. Por fim, com base nas conclusões
extraídas do caso Pasadena, pretende-se identificar se as melhores práticas de governança são, de
fato, eficientes para impedir e mitigar fraudes e corrupção.

2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
Os recentes episódios de corrupção em empresas listadas em bolsa1, que teriam altos padrões
de governança corporativa, nos levam a questionar a eficácia do sistema de governança corporativa
como mecanismo capaz de impedir e mitigar práticas de fraude e corrupção. O caso da Petrobrás,
objeto do estudo de caso, é paradigmático na medida em que a Petrobrás era tida como exemplo e
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Como exemplo: Odebrecht, Camargo Corrêa, Alstom e Braskem.
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modelo internacional de práticas de governança corporativa sólidas2. O avanço e a sofisticação das
práticas governança corporativa adotadas pela Petrobrás não foram suficientes para evitar decisões
contrárias aos interesses da própria empresa, nem tampouco para evitar casos de fraude e corrupção.

Esses escândalos geram diversos impactos para as empresas envolvidas, seus stakeholders e
para a sociedade como um todo. Assim como ocorreu após o colapso da Enron, o caso de Pasadena
e todos os outros de corrupção envolvendo empresas de capital aberto trarão obrigatoriamente para
discussão a questão da eficácia das regras e dos mecanismos de governança corporativa. No caso
especifico de Pasadena, estima-se que o desfecho de toda a negociação e falha da governança
acarretou um desembolso de aproximadamente USD 1.245 milhões de dólares norte-americanos pela
refinaria que havia sido adquirida alguns anos antes por USD 56 milhões de dólares norte-americanos.
A Petrobrás reconheceu em suas demonstrações financeiras, em 2014, como perda o valor
aproximado de USD 2 bilhões 3 referente a pagamentos associados a Lava Jato que haviam sido
capitalizados como decorrência de superfaturamento na aquisição de ativos. Em 2017, a Petrobrás
provisionou o valor aproximado de USD 4 bilhões4 para cumprir o acordo firmado na ação coletiva
nos Estados Unidos e eventuais outros acordos ainda pendentes. Não obstante, o valor dos prejuízos
incorridos ainda não podem ser estimados nem pela própria empresa frente a incerteza dos
desdobramentos do seu envolvimento na Lava Jato.

O trabalho trará uma contribuição na avaliação da efetividade das práticas de governança
corporativa no caso da Petrobrás e esclarecerá os desafios que as organizações encontram em sua
implementação.

Pretende-se demonstrar, usando o caso de Pasadena como modelo, quais os

mecanismos de governança podem inibir a prática de corrupção e trazer orientações de condutas
futuras visando evitar falhas de naturezas semelhantes levando em consideração a melhor
interpretação das melhores práticas, das regras positivadas e do caso concreto analisado.

Nesse sentido, “The World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit” e “Governance
Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework for
Reform”artigo de Curtis J. Milhaupt e Mariana Pargendler.
2
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Governance Challenges of Listed State-Owned Enterprises around the World: National Experiences and a Framework
for Reform”artigo de Curtis J. Milhaupt e Mariana Pargendler e Relatório Anual da Petrobrás Form 20-F (2017) página
23.
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Relatório Anual da Petrobrás Form 20-F (2017) página 25.
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3. Familiaridade com objeto da pesquisa

A pesquisadora tem 20 anos de experiência profissional. É advogada desde 2000. Trabalhou
9 anos com consultoria tributária e auditoria na PricewaterhouseCoopers (1998-2007). Nesse período,
além da atuação em restruturações societárias e planejamento tributário, apoiou a auditoria em
diversos projetos de implementação e de certificação de controles internos de acordo com a Lei
Sarbanes-Oxley (SOX) e com as recomendações do Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO). Essa experiência conferiu a pesquisadora familiaridade em questões
econômicas, financeiras e contábeis (em especial para esse trabalho, experiência em controles
internos e governança).

Como superintendente corporativo (1997-2016) a pesquisadora implementou e geriu o
departamento jurídico de uma empresa de grande porte de capital fechado. Coordenou a venda de
uma parte da empresa a grupos estrangeiros. Implementou regras de governança para nova estrutura
societária e atuou como relação com os investidores, assegurando cumprimento de todas as
obrigações impostas pelo acordo de acionistas e reporte do negócios. Estruturou e geriu o programa
anticorrupção da empresa com a implementação de canal de denúncia, códigos, politicas,
procedimentos, treinamento, due diligence de terceiros, regras de conflito de interesse e
investigações. Ainda nessa empresa, implementou um departamento de gestão de riscos corporativo
com a construção de um mapa de riscos para alinhamento da alta administração. A atuação da
pesquisadora nesse período foi intensa na implementação de regras de governança corporativa.

No último ano teve a oportunidade de trabalhar com o departamento jurídico e de compliance
de uma empresa de capital aberto, o que conferiu a pesquisadora um maior contato com as regras de
governança da CVM e da B3.

Academicamente, a pesquisadora ao longo de sua carreira se especializou em direito tributário
e direito societário. Fez diversos cursos em governança corporativa, gestão de riscos corporativos e
compliance. A pesquisadora em 2016 tornou-se Certified Compliance & Ethics ProfessionalInternational (CCEP-I), certificação que reconhece a qualificação de um profissional para atuar e
assistir as organizações no cumprimento de normas anticorrupção.

A experiência profissional e acadêmica qualificam a pesquisadora para a estudo proposto
nesse trabalho.
4

4. Modelo de pesquisa

A pesquisa será realizada sob a modalidade de estudo de caso em formato de pesquisa
coletiva. Pretende-se coletar e analisar a documentação do caso de Pasadena à luz das regras de
governança corporativa concluindo de forma a orientar condutas futuras.

Em virtude do caso de Pasadena já ter sido objeto de análise da Controladoria Geral da união
(“CGU”), Tribunal de Contas da União (“TCU”), Ministério Público, das autoridades americanas
(Department of Justice - DOJ e da justiça americana) diversos documentos relevantes da operação
tornaram-se públicos. Será feita uma investigação ampla do caso visando conhecer com profundidade
os fatos concretos. A partir dessa constatação será feito um estudo critico com recomendações de
condutas futuras para evitar as falhas identificadas no presente caso.

Além da coleta e análise das informações documentais, serão realizadas entrevistas com
pessoas envolvidas, que conhecem profundamente o caso, e podem esclarecer as dúvidas
eventualmente surgidas durante a análise proposta acima.

5. Quesitos

O trabalho tem como escopo responder às seguintes questões:

A)

Quais fatores influenciaram na falha do modelo de governança corporativa da
Petrobrás no caso de Pasadena?

B)

Quais as alterações no modelo de governança corporativa foram adotadas pela
Petrobrás após o caso de Pasadena? Referidas alterações decorreram de exigência
legal ou de iniciativa própria? As mudanças implementadas impactaram
positivamente o modelo de governança corporativa da Petrobrás? Conseguiriam
evitar que casos como o de Pasadena ou de corrupção fossem evitados?

C)

Quais lições podem ser colhidas no caso da Petrobras para assegurar a adoção de
práticas de governança corporativa efetivas? Como evitar que situações
semelhantes ocorram no futuro?
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D)

A governança corporativa pode ser usada como um bom remédio para inibir
práticas fraudulentas e de corrupção? Quais as melhores práticas de governança
alcançariam esse objetivo?

6. Fontes de pesquisa e forma de acesso

As fontes de pesquisa incluem:
A)

Documentação pública disponível sobre o caso, peças processuais, documentos
acostados nos autos, documentos da transação, pareceres emitidos pela CGU e
TCU, pareceres emitidos por consultores externos, peritos e experts, fatos
relevantes e informações relevantes constantes dos formulários de referência e
relatórios anuais produzidos pela Petrobrás;

B)

Textos doutrinário e acadêmicos (e.g., textos que avaliam a efetividade das práticas
de governança corporativa e as correlacionam com as regras de anticorrupção,
objetivo e alcance das regras de governança);

C)

Literatura jurídica sobre a questão (legislação, normas de órgãos reguladores,
melhores práticas recomendadas pelo IBGC, OCDE, COSO, decisões
administrativas e judiciais que responsabilizam administradores na ausência de um
modelo de governança, estudo de decisões nos Estados Unidos que indenizaram
investidores na hipótese de falha no modelo de governança corporativa), e

D)

Entrevistas com principais envolvidos (advogados, conselheiros, consultores) para
obter subsídios para pesquisa, validar as conclusões e dar robustez às
recomendações que serão feitas nesse trabalho.

E)

Legislação e Manuais e Códigos de Melhores Práticas, dentre os quais merecem
destaques: Lei 6.404/76; Lei 13.303/2016; Decreto 8.945/2016; Lei Complementar
101/00; Decreto 9.188/17; Decreto 3.735/01; Decreto 6.021/07; Código de
Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (5a edição – 2009); Código
Brasileiro de Governança Corporativa de Companhias Abertas (2016); Cartilha de
Governança Corporativa - Recomendações da CVM sobre Governança
Corporativa (2002); IN CVM 586; OECD Corporate Governance Factbook
6

(2017
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); OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned

Entreprises6; Princípios de Governo das Sociedades do G-20 e da OCDE7; Lei
Sarbanes-Oxley e Improving Organizational Performance and Governance – How
COSO can help? 8.
F)

Aplicação de experiência própria a partir da atuação profissional descrita no item
3 do presente projeto.
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8. Cronograma de execução

2018
Atividade

1
0

1
1

2019
1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

12 Horas

Pesquisa bibliográfica e de
legislação

30h

Análise da bibliografia e da
legislação

90h

Rascunho do texto com a
bibliografia e legislação
relevantes

60h

Análise da documentação de
Pasadena

110h

Rascunho do texto com a
descrição do caso de
Pasadena

60h

Entrevistas
realização)

e

40h

Transcrição e rascunho dos
aspectos relevantes das
entrevistas

30h

Organização e preparo dos
rascunhos

90h

Redação do texto

160h

Consolidação do texto

80h

TOTAL
horas
para
Conclusão do Trabalho

750h

(preparação

De outubro de 2018 a dezembro de 2019 são 15 meses - são 50 horas de trabalho por mês e 12 horas
semanais de dedicação.
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