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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
Prezados Acionistas e investidores, 
 
Com a publicação dos resultados de 2014 auditados, a Petrobras transpôs uma 
importante barreira, apôs um esforço coletivo, que evidencia nossa capacidade 
de superação de desafios em um contexto adverso. Este exercício me trouxe 
ainda mais confiança de que iremos responderás questões estratégicas que 
nos defrontam, relativas ao plano de negócios da companhia, de maneira 
eficiente e do valor para a companhia. 
 
Desenvolvemos uma metodologia para estimar os gastos adicionas frutos do 
esquema de pagamentos indevidos revelado pela Operação Lava-Jato. As 
baixas referentes a esses testes adicionais impostos por esse esquema foram 
reconhecidas no terceiro trimestre de 2014. 
 
Adicionalmente, mudanças no contexto dos negócios da Petrobras, em função 
do declínio dos preços do petróleo, apreciação do dólar e necessidade de 
reduzir o nível de endividamento, estimularam uma revisão das perspectivas 
futuras da companhia e, consequentemente, levaram à necessidade de 
redução no ritmo de nossos investimentos. 
 
Como resultado, a companhia decidiu postergar a conclusão de alguns ativos e 
projetos inclusos em seu plano de negócios 2014-2018. Essas postergações 
geraram impactos nos testes de impairment, cujas perdas foram reconhecidas 
no quarto trimestre de 2014. 
 
Concluída a divulgação dos resultados, focaremos nos desafios de médio e 
longo prazos. Estamos desenvolvendo um novo plano de negócios, no qual 
incorporaremos premissas econômicas que refletem o cenário atualmente 
vivenciado pela indústria do petróleo. 
 
Estamos revendo nossos investimentos com o objetivo de priorizar a área de 
exploração e produção de petróleo e gás, nosso segmento mais rentável. 
Almejamos construir um plano sustentável sob ótica do fluxo de caixa, levando 
em consideração os potenciais impactos na cadeia de suprimentos e, por 
conseguinte, na nossa curva de produção. 
 
Gostaria de finalizar esta mensagem enfatizando minha convicção de que a 
Petrobras é e se manterá uma companhia rentável e eficiente, com 
significativos aprimoramentos em sua governança corporativa e casa vez mais 
centrada em retornos para seus acionistas e investidores. 
 
Aldemir Bendine  
Presidente 
 
Fonte: O GLOBO 
Sexta-feira 8.5.2015 



NOTAS EXPLICATIVAS 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 
(Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário) 
 
(...) 
3. "Operação Lava Jato" e seus reflexos na companhia 
 
A companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa no montante 
de R$ 6.194 (R$ 4.788 na Controladora) de gastos capitalizados, referente a 
valores que a Petrobras pagou adicionalmente na aquisição de ativos 
imobilizados em períodos anteriores. 
 
De acordo com depoimentos obtidos no âmbito de investigações criminais 
conduzidas pelas autoridades brasileiras, que se tornaram públicos a partir de 
outubro de 2014, altos executivos da Petrobras entraram em conluio com 
empreiteiras, fornecedores e outros envolvidos para estabelecer um cartel que, 
entre 2004 e abril de 2012, sistematicamente impôs gastos adicionais nas 
compras de ativos imobilizados pela companhia. Dois ex-diretores da 
companhia e um ex-gerente executivo, que não trabalham para a Petrobras 
desde abril de 2012, estavam envolvidos nesse esquema de pagamentos 
indevidos e serão tratados a seguir como "ex-empregados da Petrobras". Os 
valores pagos adicionalmente pela companhia foram utilizados pelas 
empreiteiras, fornecedores e intermediários agindo em nome dessas empresas 
para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou 
outros agentes políticos, empregados de empreiteiras ê ' fornecedores, os ex-
empregados da Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamentos 
indevidos. 
 
A companhia não realizou qualquer pagamento indevido. 
 
A Petrobras acredita que, de acordo com o IAS 16, os valores que foram pagos 
a mais em decorrência do referido esquema de pagamentos indevidos não 
deveriam ter sido incluídos no custo histórico do seu ativo imobilizado. 
Contudo, a companhia não consegue identificar especificamente os valores de 
cada pagamento realizado no escopo dos contratos com as empreiteiras e 
fornecedores que possuem gastos adicionais ou os períodos em que tais 
pagamentos adicionais ocorreram. Como resultado, a Petrobras desenvolveu 
uma metodologia para estimar o valor total de gastos adicionais incorridos em 
decorrência do referido esquema de pagamentos Indevidos para determinar o 
valor das baixas a serem realizadas, representando em quanto seus ativos 
estão superavaliados como resultado de gastos adicionais cobrados por 
fornecedores e empreiteiras e utilizados por eles para realizar pagamentos 
indevidos. As circunstâncias e a metodologia utilizada são descritas a seguir. 
 
Histórico 
 
Em 2009, a Polícia Federal brasileira iniciou uma investigação denominada 
"Operação Lava Jato", visando apurar práticas de lavagem de dinheiro por 
organizações criminosas em diversos estados brasileiros. A "Operação Lava 
Jato" é uma investigação extremamente ampla com relação a diversas práticas 



criminosas e vem sendo realizada através de várias frentes de trabalho, cujo 
escopo envolve crimes cometidos por agentes atuando em várias partes do 
país e diferentes setores da economia. 
 
Ao longo de 2014, o Ministério Público Federal concentrou parte de suas 
investigações em irregularidades envolvendo empreiteiras e fornecedores da 
Petrobras e descobriu um amplo esquema de pagamentos indevidos, que 
envolvia um grande número de participantes, incluindo ex-empregados da 
Petrobras. Baseado nas informações disponíveis à companhia, o referido 
esquema envolvia um conjunto de 27 empresas que, entre 2004 e abril de 
2012, se organizaram em cartel para obter contratos com a Petrobras, impondo 
gastos adicionais nestes contratos e utilizando estes valores adicionais para 
financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou outros 
agentes políticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, ex-empregados 
da Petrobras e outros envolvidos no esquema de pagamentos indevidos. Este 
esquema será tratado como "esquema de pagamentos indevidos" e as 
referidas empresas como "membros do cartel". 
 
Além do esquema de pagamentos indevidos descrito acima, as investigações 
evidenciaram casos específicos em que outras empresas também cobraram 
gastos adicionais e supostamente utilizaram esses valores para financiar 
pagamentos a determinados ex-empregados da Petrobras, incluindo um ex-
diretor da área internacional. Essas empresas não são membros do cartel e 
atuavam de forma individualizada. Esses casos específicos serão chamados de 
pagamentos não relacionados ao carte. 
 
Em conexão com a investigação do esquema de pagamentos indevidos, em 
março de 2014, o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, foi preso e, posteriormente, denunciado por lavagem de dinheiro e 
corrupção passiva. Outros ex-executivos da Petrobras, incluindo Renato de 
Souza Duque (ex- -diretor de serviços), Nestor Cerveró (ex-diretor da área 
internacional) e Pedro José Barusco Filho (ex-gerente executivo de serviços), 
bem como ex-executivos de empreiteiras e empresas fornecedoras de bens e 
serviços para a Petrobras foram ou poderão ser denunciados como resultado 
da investigação. 
 
Quando a companhia divulgou suas demonstrações contábeis anuais de 2015 
em 27 de fevereiro de 2014, quando divulgou seu Formulário de Referência em 
maio de 2014 e quando divulgou suas demonstrações contábeis intermediárias 
do segundo trimestre de 2014 em 8 de agosto de 2014, não havia evidências 
disponíveis sobre as investigações da "Operação Lava Jato" que pudessem ter 
modificado as conclusões da companhia com relação ao fato de que aquelas 
demonstrações representavam adequadamente sua situação patrimonial e a 
existência do esquema de pagamentos indevidos não havia sido tornada 
pública. 
 
Fontes de informação disponíveis para a companhia 
 
Em 8 de outubro de 2014, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, prestaram 
depoimento perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, descrevendo o 



esquema de pagamentos indevidos. Desde então, depoimentos de diversos 
participantes do esquema de pagamentos indevidos, que firmaram acordos de 
colaboração premiada com as autoridades brasileiras, foram tornados públicos. 
O entendimento da companhia sobre o esquema de pagamentos indevidos e a 
metodologia adotada para mensuração do seu impacto são baseados nesses 
depoimentos, os quais incluem o depoimento completo de dois dos ex-
empregados da Petrobras (Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho), 
o depoimento completo de dois indivíduos que atuaram como intermediários no 
esquema de pagamentos indevidos (Alberto Youssef e Julio Gerin de Almeida 
Camargo), partes do depoimento de outro indivíduo que atuou como 
intermediário no esquema de pagamentos indevidos (Shinko Nakandakari) e o 
depoimento completo de um representante de uma das empreiteiras (Augusto 
Ribeiro de Mendonça Neto). 
 
O Ministério Público Federal (de posse das informações completas da 
investigação) ajuizou ações de improbidade administrativa em 20 de fevereiro 
de 2015 contra empresas do cartel, fundamentadas na existência do esquema 
de pagamentos indevidos e utilizando como base a mesma metodologia 
utilizada pela companhia, descrita no item 3.23, para mensurar os danos 
materiais atribuíveis ao esquema de pagamentos indevidos. 
 
Parte importante das informações referidas acima foi tornada pública após 28 
de janeiro de 2015, quando a companhia divulgou suas demonstrações 
contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2014 não revisadas pelos 
auditores independentes. Estas informações detalharam e corroboraram as 
informações disponíveis anteriormente, com destaque para os acordos de 
colaboração premiada de Pedro José Barusco Filho, Paulo Roberto Costa, 
Alberto Voussef e Shinko Nakandakari. 
 
As informações disponíveis para a companhia são, de maneira geral, 
consistentes com relação à existência do esquema de pagamentos indevidos, 
às empresas envolvidas, aos ex-empregados da Petrobras envolvidos, ao 
período durante o qual o esquema operou, além dos valores máximos 
envolvidos no esquema de pagamentos indevidos em relação ao valor total dos 
contratos impactados pelo esquema. 
 
A Petrobras acompanhará os resultados das investigações e a disponibilização 
de outras informações relativas ao esquema de pagamentos indevidos e, se 
porventura se tornar disponível informação que indique com suficiente precisão 
que as estimativas descritas acima deveriam ser ajustadas, a companhia 
avaliará se o ajuste é material e, caso seja, o reconhecerá. Contudo, a 
companhia não espera que informações adicionais a respeito das questões 
descritas acima oriundas de fontes internas estejam ou se tornem disponíveis. 
 
Outras informações obtidas no curso das investigações da Lava Jato, incluindo 
uma parte do depoimento de Shinko Nakandakari não foram tornadas públicas. 
Contudo, a companhia acredita que, no presente momento, o risco de surgirem 
novas informações que modifiquem de forma relevante os fatos já conhecidos 
ou que impactem de forma material os ajustes realizados é baixo. Essa 
convicção se baseia fortemente no fato que, uma vez que um volume 



significativo de informações se tornou público, não é provável que as 
autoridades brasileiras (que possuem todas as informações provenientes das 
investigações em mãos) mantivessem em sigilo informações contraditórias 
(sendo importante ressaltar que as autoridades utilizaram a mesma 
metodologia para mensurar os danos materiais atribuíveis ao esquema de 
pagamentos indevidos em processos cíveis e criminais já instaurados) e que há 
um significativo grau de consistência entre as afirmações feitas por pessoas 
envolvidas no esquema em diferentes posições e com diferentes motivações, 
incluindo dois dos ex-empregados da Petrobras, supostos intermediários do 
esquema de pagamentos indevidos e representantes de fornecedores e 
empreiteiras. 
 
Em seguida, serão discutidas as respostas adotadas pela companhia aos fatos 
descobertos no âmbito das investigações da "Operação Lava Jato", além da 
descrição do esquema de pagamentos indevidos, da questão contábil 
resultante da descoberta do esquema e da solução adotada pela companhia 
para contabilizar seus impactos. 
 
3.1. Resposta da companhia às questões descobertas nas investigações 
em curso 
 
As investigações internas e externas ainda estão em andamento, porém a 
companhia está tomando as medidas jurídicas necessárias perante as 
autoridades brasileiras para buscar ressarcimento pelos prejuízos sofridos, 
incluindo aqueles relacionados à sua reputação. À medida que as 
investigações da "Operação Lava Jato" resultem em acordos de leniência com 
os membros do cartel ou acordos de colaboração com indivíduos que 
concordem em devolver recursos, a Petrobras pode ter direito a receber uma 
parte de tais recursos. 
 
As medidas incluirão também ações cíveis contra membros do cartel, nas quais 
a Petrobras pode ingressar como autora, e espera fazê-lo. Esses 
procedimentos cíveis normalmente resultam em três tipos de reparação: danos 
materiais, multas e danos morais. A companhia teria direito aos danos 
materiais e, possivelmente, às multas. Uma vez que ingresse como autora nas 
ações, a companhia também poderá pleitear danos morais. 
 
A Petrobras não tolera corrupção ou quaisquer práticas de negócio ilegais por 
parte de seus fornecedores ou o envolvimento de seus empregados em tais 
práticas e, dessa forma, vem realizando uma série de ações, tanto no intuito de 
aprofundar a apuração das irregularidades quanto de melhorar seu sistema de 
governança corporativa, descritas a seguir: 
 
A companhia constituiu diversas Comissões Internas de Apuração (CIA) para 
averiguar ocorrências que possam ser caracterizadas como não conformidades 
relativas a normas, procedimentos ou regulamentos corporativos e forneceu as 
descobertas das comissões internas já concluídas às autoridades brasileiras. 



Em 24 e 25 de outubro de 2014 a companhia contratou dois escritórios 
independentes de advocacia: o escritório americano, Gibson, Dunn & Crutcher 
LLP e o escritório brasileiro, Trench, Rossi e Watanabe Advogados para 
conduzir uma investigação interna independente. 
 
A companhia tem cooperado totalmente com a Polícia Federal, o Ministério 
Público Federal, o Poder Judiciário e outras autoridades brasileiras, como o 
Tribunal de Contas da União - TCU e a Controladoria Geral da União - CGU. 
 
A companhia constituiu comissões para analisar a aplicação de sanções contra 
os fornecedores e emprei¬teiras (CAASE) e impôs bloqueio cautelar das 
empresas membros do cartel nos depoimentos que foram tornados públicos. 
 
A companhia elaborou e adotou um conjunto de medidas para o 
aprimoramento da governança, controle e gestão de riscos, documentadas em 
Padrões e Atas da Diretoria e do Conselho de Administração que estipulam os 
procedimentos, métodos, competências e demais instruções para integrar tais 
medidas às práticas da companhia. 
 
A companhia instituiu o cargo de Diretor de Governança, Risco e 
Conformidade, com a missão de asse¬gurar a conformidade processual e 
mitigar riscos em suas atividades, incluindo os de fraude e corrupção. As 
matérias a serem submetidas à deliberação da Diretoria deverão contar, 
necessariamente, com prévia manifestação favorável desse Diretor quanto ã 
governança, gestão de riscos e conformidade dos procedimentos. 
 
Em 13 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração aprovou para o cargo 
de Diretor de Governança, Risco e Conformidade, a indicação de João 
Adalberto Elek Junior, empossado em 19 de janeiro de 2015, para mandato de 
três anos, podendo ser renovado, e sua destituição somente pode ocorrer por 
deliberação do Conselho de Administração que conte com o voto de pelo 
menos um dos conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários ou 
preferencialistas. 
 
Formação de um Comitê Especial para atuar de forma independente e servir 
como interlocutor entre o Conselho de Administração e os escritórios de 
advocacia conduzindo as investigações internas independentes. O Comitê 
Especial ê presidido por Ellen Graçie Nqrthfieet, Ministra aposentada do 
Supremo Tribunal Federal, e composto por Ândreas Pohlmann, Chief 
Compiiance Officer da Siemens AG de 2007 a 2010 e pelo Diretor de 
Governança, Risco e Conformidade, João Adalberto Elek Junior. 
 
3.2. Descrição do esquema de pagamentos indevidos e seus impactos 
nas demonstrações contábeis da companhia. 
 
A seguir será discutida a necessidade de ajustar os valores de determinados 
ativos imobilizados em função dos impactos do esquema de pagamentos 
indevidos, bem como a impraticabilidade de identificar os valores de 
pagamentos indevidos, vincular os gastos adicionais cobrados pelas 
empreiteiras e fornecedores a pagamentos específicos no âmbito de cada 



contrato ou quantificar o valor exato dos gastos adicionais incorridos a ser 
corrigido. Também é discutida a metodologia adotada pela companhia para 
baixar valores capitalizados análise de alternativas, consideradas como 
possíveis substitutas ã mensuração dos valores exatos a serem ajustados, que 
foram rejeitadas pela companhia. 
 
3.2.1. O esquema de pagamentos indevidos e a necessidade de ajustar o 
valor contábil de determinados ativos imobilizados 
 
De acordo com as informações disponíveis à companhia descritas acima, no 
esquema de pagamentos indevidos, diversas empreiteiras e fornecedores se 
organizaram em conluio com ex-empregados da Petrobras para impor gastos 
adicionais no âmbito de contratos para a construção de ativos e fornecimento 
de bens e serviços â companhia e utilizaram os valores pagos a mais pela 
Petrobras para fazer pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos em 
exercício e outros agentes políticos, empregados de empreiteiras e 
forne¬cedores, além de ex-empregados da Petrobras. 
 
Em particular, o ex-diretor de Abastecimento, o ex-diretor de Serviços e um ex-
gerente executivo da área de Serviços estavam envolvidos no esquema. Todos 
eles ocupavam posições de liderança na Petrobras e, além de omitirem a 
existência do cartel, utilizaram sua influência para possibilitar os objetivos do 
esquema de pagamentos indevidos, principalmente garantindo que os m  
embros do cartel participassem de licitações para a compra de bens e serviços 
pela Petrobras e, dessa forma, obtivessem contratos com a companhia. Não 
há, no entanto, informações que indiquem que eles controlassem ou 
direcionassem o uso dos pagamentos indevidos quando os recursos safam da 
Petrobras. 
 
Além disso, as investigações também identificaram outras ocorrências 
específicas em que empresas impuse¬ram gastos adicionais à Petrobras na 
aquisição de ativos imobilizados. Estes valores também foram utilizados para 
financiar pagamentos indevidos feitos por fornecedores e empreiteiras a ex-
empregados da Petrobras, não relacionados ao esquema de pagamentos 
indevidos, descrito acima. 
 
3.2.2. Impraticabilidade de quantificar o valor exato no qual os ativos 
estão superavaliados e os períodos a serem corrigidos 
 
Identificar a data e o montante exatos dos gastos adicionais impostos por 
fornecedores e empreiteiras à companhia é impraticável em função das 
limitações descritas a seguir: 
 
- As informações disponíveis para a companhia, através dos depoimentos, 
identificam apenas as empresas envolvidas no esquema de pagamentos 
indevidos e o período de tempo em que o esquema funcionou, porém não 
especificam todos os contratos alvo dos atos ilícitos, os pagamentos 
específicos realizados no âmbito dos contratos e que incorporavam gastos 
adicionais, bem como os períodos em que os pagamentos que incorporaram 
gastos adicionais foram feitos. 



- A Petrobras não fez qualquer desses pagamentos indevidos. Como eles 
foram feitos por empreiteiras e fornecedores, os valores exatos que foram 
gastos adicionalmente pela companhia e usados para financiar pagamentos 
indevidos não podem ser identificados. Informações que determinem o 
montante que foi cobrado adicionalmente da Petrobras pelos membros do 
cartel não se encontram nos registros contábeis da companhia, que refletem 
integralmente os termos dos contratos assinados por ela junto a seus for-
necedores. Estes contratos tiveram seus preços elevados em função da 
atuação em conluio dos membros do cartel e ex-empregados da Petrobras 
acima indicados. Como a companhia não consegue identificar o I 'montante dé 
gastos adicionais incluídos em cada pagamento no âmbito dos contratos de 
fornecimento ou o período específico em que os gastos adicionais ocorreram, 
não é possível determinar o período em que o ativo imobilizado deveria ser 
ajustado. 
 
Dois escritórios de advocacia estão conduzindo uma investigação interna 
independente, sob a direção do Comitê Especial mencionado no item 3.1, 
porém a investigação interna independente provavelmente terá duração 
superior a um ano e não se espera que apresente informações quantitativas 
cuja natureza seja abrangente suficiente para embasar um ajuste nas 
demonstrações contábeis. Isso ocorre, pois as informações disponíveis aos 
investigadores são limitadas às informações internas da Petrobras e, dessa 
forma, não será possível identificar informações específicas sobre o montante 
que foi cobrado adicionalmente da companhia. Como as supostas atividades 
de lavagem de dinheiro tinham o intuito de ocultar a origem dos recursos e o 
montante envolvido, não se espera a existência de registros específicos dessas 
atividades. 
 
As investigações em curso pelas autoridades brasileiras têm como foco 
determinar a responsabilidade penal dos investigados e não de obter de forma 
detalhada o montante exato dos gastos adicionais que foram cobrados da 
Petrobras pelos membros do cartel ou os valores utilizados por essas 
empresas para fazer os pagamentos indevidos. Além disso, o processo de 
investigação e avaliação de todas as provas e alegações pode durar vários 
anos. 
 
As autoridades brasileiras instauraram ações contra as empreiteiras e 
fornecedores e seus respectivos representantes nas quais buscam reparação 
por improbidade administrativa. Nessas ações, as autoridades aplicaram o 
percentual de 3% aplicado sobre o valor dos contratos com as empreiteiras e 
fornecedores para mensurar os danos materiais atribuíveis ao esquema de 
pagamentos indevidos, de forma consistente com a metodologia utilizada pela 
companhia para contabilizar os impactos (descrita no item 3.2.3). No escopo 
dessas ações também não é esperado que se produza um detalhamento 
completo de todos os pagamentos indevidos, mesmo após o longo período de 
tempo que as investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras podem 
levar. Adicionalmente, a legislação brasileira não permite, de forma ampla, 
acesso a registros e documentos internos dos fornecedores em ações cíveis e, 
portanto, não é esperado que estas ações produzam novas informações com 
relação àquelas obtidas nas investigações e ações criminais. 



Conforme descrito anteriormente, a despeito das limitações citadas, o conjunto 
de informações disponíveis para a companhia é, de maneira geral, consistente 
com relação aos agentes e empresas envolvidos no esquema, o período 
durante o qual operou, além do percentual de gastos adicionais aplicado pelos 
fornecedores sobre o valor total dos contratos no escopo do esquema para 
financiar pagamentos indevidos. 
 
 
3.2.3. Abordagem adotada para ajuste de ativos afetados pelos gastos 
adicionais  
 
Devido a impraticabilidade de identificação dos períodos e montantes de gastos 
adicionais incorridos pela companhia, a Petrobras utilizou todo o conjunto de 
informações disponíveis (descrito anteriormente) para quantificar o impacto do 
esquema de pagamentos indevidos. 
 
Quando a companhia divulgou suas demonstrações contábeis intermediárias 
do terceiro trimestre de 2014, não revisadas pelos auditores independentes, 
ainda não tinha informações com suficiente robustez para embasar os ajustes 
em suas demonstrações contábeis. Isso ocorreu em função de diversos 
documentos, cuja existência era de conhecimento da companhia, porém ainda 
não haviam sido tornados públicos, com destaque para os depoimentos 
prestados no âmbito dos acordos de colaboração premiada de Pedro José 
Barusco Filho, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 
 
A partir de 28 de janeiro de 2015, evidências adicionais relevantes foram 
tornadas públicas, corroborando e amplificando as informações anteriormente 
disponíveis: 
 

 Depoimentos de Pedro José Barusco Filho; 

 Depoimentos prestados no âmbito do acordo de colaboração de Paulo 
Roberto Costa e Alberto Youssef, que estavam mantidos em sigilo; 

 Uma parte dos depoimentos de Shinko Nakandakari; 

 O Ministério Público Federal ajuizou ações de improbidade 
administrativa contra membros do cartel pelos danos materiais 
atribuíveis ao esquema de pagamentos indevidos. 

 O Ministério Público Federal instaurou outras ações criminais contra 
indivíduos envolvidos no esquema de pagamentos indevidos, como 
representantes das empreiteiras, intermediários ou ex-empregados da 
Petrobras. 

 Acordo de leniência da empresa Setal Engenharia e Construções, 
participante do cartel, com as autoridades brasileiras. 

 



Os valores pagos pela Petrobras no âmbito dos contratos junto aos 
fornecedores e empreiteiras envolvidos no esquema descrito anteriormente 
foram integralmente incluídos no custo histórico dos respectivos ativos 
imobilizados da companhia. No entanto, a Administração entende que a 
parcela dos pagamentos que realizou a essas empresas que representa gastos 
adicionais incorridos em decorrência do esquema de pagamentos indevidos 
não deveria ter sido capitalizada. 
 
Os depoimentos identificaram 27 membros do cartel (fornecedores e 
empreiteiras brasileiras que pertenceriam ao esquema) e diversos 
fornecedores e empreiteiras que teriam atuado de forma isolada, também 
cobrando valores adicionais da companhia que eram utilizados para realizar 
pagamentos indevidos, porém fora do escopo do cartel. 
 
Com relação ao período de atuação do cartel, os depoimentos esclarecem que 
o esquema de pagamentos indevidos teria ocorrido entre 2004 e abril de 2012.  
 
A companhia também avaliou a possibilidade de o esquema ter impactado 
períodos anteriores a 2004. No entanto, além dos depoimentos não sugerirem 
que o esquema acontecesse antes de 2004, o impacto de eventuais valores 
adicionais cobrados na aquisição de bens e serviços anteriormente a 2004 não 
seria material, uma vez que a maior parte do saldo atual do ativo imobilizado da 
companhia foi construída entre 2004 e 2014 (o saldo do ativo imobilizado era 
de R$ 67 bilhões em 31 de dezembro de.2Q03) e que os ativos existentes em 
2003 estão substancialmente depreciados em 2014. 
 
Em suma, com base nas informações descritas anteriormente, a companhia 
concluiu que a parcela dos gastos incorridos na construção de seus ativos 
imobilizados como resultado da atuação de empreiteiras e fornecedores no 
cartel para cobrar valores adicionais e utilizar esses valores para realizar 
pagamentos indevidos não deveria ter sido capitalizada. A fim de contabilizar o 
impacto dos referidos gastos adicionais, foi desenvolvida uma metodologia 
para estimar o ajuste que deveria ser feito no ativo imobilizado, que envolve os 
cinco passos descritos a seguir: 
 
1) Identificação da contraparte do contrato: foram listadas todas as companhias 
citadas como membros do carteia os depoimentos tornados públicos e com 
base nessa informação, foram levantadas as empresas envolvidas e as 
entidades a elas relacionadas. 
 
2) Identificação do período: foi concluído, com base nos depoimentos, que o 
período de atuação do esquema de pagamentos indevidos foi de 2004 a abril 
de 2012. 
 
3) Identificação dos contratos: foram identificados todos os contratos assinados 
com as contrapartes mencionadas no passo (1) durante o período do passo (2), 
incluindo também os aditivos aos contratos originalmente assinados entre 2004 
e abril de 2012. Em seguida, foram identificados os ativos imobilizados aos 
quais estes contratos se relacionam. 
 



4) Identificação dos pagamentos: foi calculado o valor total dos contratos 
referidos no passo (3). 
 
5) Aplicação de um percentual fixo sobre o valor total de contratos definido no 
passo (4): o percentual de 3%, indicado nos depoimentos, foi utilizado para 
estimar os gastos adicionais impostos sobre o montante total dos contratos 
identificados. 
 
O cálculo considerou todos os valores registrados nos registros contábeis da 
companhia entre 2004 e setembro de 2014, referentes aos contratos 
inicialmente firma aos entre 2004 e abril de 2012, bem como quaisquer aditivos 
firmados entre as empresas do sistema Petrobras e os membros do cartel 
(individualmente ou em consórcio). Esse escopo amplo de contratos foi 
adotado para gerar a melhor estimativa dos gastos adicionais, mesmo não 
havendo evidência de que todos os contratos assinados com as empresas em 
questão tivessem sido alvo do esquema de pagamentos indevidos. A 
companhia também identificou montantes verificados em seus registros 
contábeis, referentes aos contratos e projetos específicos com empresas que 
não eram membros do cartel para contabilizar os gastos adicionais impostos 
por essas empresas para financiar pagamentos indevidos, realizados por elas, 
não relacionados ao esquema de pagamentos indevidos ou ao cartel.  
 
No caso específico de valores cobrados adicionalmente por empresas fora do 
escopo do cartel, a companhia considerou como parte da baixa de gastos 
adicionais capitalizados indevidamente os valores específicos de pagamentos 
indevidos ou o percentual sobre o contrato citados nós depoimentos, pois 
também foram utilizados por essas empresas para financiar pagamentos 
indevidos. 
 
A companhia possui diversos projetos em construção cujo contrato original foi 
assinado entre 2004 e abril de 2012. A abordagem adotada para realizar os 
ajustes considera que os valores cobrados adicionalmente pelas empreiteiras e 
fornecedores foram aplicados sobre o valor total do contrato, ou seja, incluindo 
pagamentos que ainda serão incorridos em períodos futuros. Como é 
impraticável alocar os gastos adicionais impostos por essas empresas a 
períodos específicos no tempo, a parcela de gastos adicionais referentes a 
pagamentos que serão realizados no futuro pela companhia já pode ter sido 
cobrada antecipadamente. Dessa forma, a baixa de gastos adicionais 
capitalizados indevidamente incorpora o valor total dos contratos assinados e 
não apenas os valores referentes a pagamentos já efetuados. Contudo, 
conforme mencionado anteriormente, com base nas informações disponíveis, a 
companhia acredita que a atuação do cartel tenha sido interrompida após abril 
de 2012 e que, considerando os andamentos recentes das investigações 
criminais, os pagamentos indevidos relacionados ao esquema de pagamentos 
indevidos tenham sido interrompidos. 
 
A companhia considera ter adotado uma metodologia que produz a melhor 
estimativa de quanto seus ativos imobilizados estão superavaliados como 
resultado do esquema de pagamentos indevidos, uma vez que utilizou como 
base um valor limítrofe dentre as estimativas consideradas razoáveis. Em sua 



estimativa, a companhia considerou que todos os contratos com as 
contrapartes identificadas foram impactados e o percentual de 3% representa 
os valores adicionais impostos pelas empreiteiras e fornecedores, utilizados por 
essas empresas para realizar pagamentos indevidos. As duas premissas são 
corroboradas pelos depoimentos, porém alguns depoimentos indicam 
percentuais inferiores com relação a certos contratos, períodos menores de 
atuação do cartel (2006 a 2011), bem como o envolvimento de um número 
menor de fornecedores e empreiteiras. 
 
Além das baixas no ativo imobilizado, os impactos no resultado do período 
incluem a baixa de créditos fiscais existentes e uma provisão para os créditos 
já utilizados com relação aos ativos em questão, além da reversão de parte da 
depreciação dos referidos ativos, a partir de suas respectivas datas de entrada 
em operação. 
 
Conforme indicado anteriormente, os depoimentos não fornecem informações 
suficientes para permitir que a companhia determine o período específico no 
qual cada valor gasto adicionalmente foi incorrido. Dessa forma, a baixa de 
gastos adicionais capitalizados indevidamente foi reconhecida no resultado do 
terceiro trimestre de 2014, em função da impraticabilidade de se determinar os 
efeitos específicos em cada período no passado. A companhia acredita que 
essa abordagem é a mais adequada no âmbito dos padrões internacionais de 
contabilidade (IFRS) para a correção do erro. 
 
Além disso, a companhia avaliou, através de duas hipóteses, a materialidade 
do impacto do esquema de pagamentos indevidos em informações financeiras 
de períodos anteriores que são apresentadas para fins comparativos. Uma das 
hipóteses foi considerar que a alocação dos gastos adicionais impostos pelos 
fornecedores tivesse sido ao longo do tempo e, consequentemente, 
capitalizada, na mesma proporção em que a companhia pagou os valores no 
âmbito dos contratos impactados, ou seja, como se ocorressem em uma base 
pro rata. A outra hipótese foi considerar que os pagamentos indevidos fossem 
realizados de forma integral no momento em que os contratos foram assinados. 
Em nenhum dos casos, realizar a baixa dos gastos adicionais capitalizados 
indevidamente impactaria de forma material os períodos anteriores 
apresentados para fins comparativos. 
 
A companhia ainda não recuperou nenhum valor referente aos pagamentos 
indevidos feitos por fornecedores e não pode estimar de forma confiável 
qualquer valor recuperável nesse momento. Qualquer valor recuperável será 
reconhecido como resultado quando recebido (ou quando sua realização se 
tornar praticamente certa).  
 
Conforme mencionado anteriormente, a Petrobras acredita que, de acordo com 
o IAS 16, os valores que foram pagos a mais em decorrência do referido 
esquema de pagamentos indevidos não deveriam ter sido incluídos no custo 
histórico do seu ativo imobilizado. Assim, nos termos da legislação tributária 
brasileira, esta baixa é considerada uma perda resultante de uma atividade 
ilícita e sujeita ao andamento das investigações a fim de determinar a extensão 



real das perdas antes que possam ser consideradas despesas dedutíveis para 
fins de imposto de renda e contribuição social. 
Como resultado, em 30 de setembro de 2014, não era possível para a 
companhia estimar os valores que poderiam ser considerados como despesas 
dedutíveis ou o prazo em que poderiam ser compensados. Desta forma, não foi 
constituído imposto de renda diferido sobre os pagamentos indevidos. 
 
A companhia considerou cuidadosamente todas as informações disponíveis e, 
conforme indicado anteriormente, não acredita que novas informações oriundas 
das investigações pelas autoridades brasileiras, da investigação interna 
independente por escritórios de advocacia, ou de novas comissões internas de 
apura¬ção que venham a ser constituídas (ou revisões das comissões internas 
já concluídas) poderão impactar ou mudar de forma relevante a metodologia 
adotada. Não obstante esta expectativa, a companhia monitorará 
continuamente as investigações para obter informações adicionais e avaliará 
seu potencial impacto sobre os ajustes realizados. 



O efeito total dos ajustes apurados, conforme descrito acima, por Área de 
Negócio, é apresentado a seguir: 
 

 
 
(*) 

Inclui R$ 44.115 referentes a valores de contrato cujos pagamentos serão realizados após 30 
de setembro dj 2014. 
(**) Baixa de créditos fiscais que não serão aproveitados. 

Consolidado 

"Baixa de gastos adicionais 
capitalizados 

 

Abaste- Gás & Distri- Interna- Corpo- Valor 

indevidamente" E&P cimento Eneraia buicão cional rativo Total 

Esquema de pagamentos indevidos: 

       

Valor total dos contratos n ....  62.679 110.867 21.233 757 752 3.322 199.610 

Estimativa do valor total de gastos 

       

adicionais (3%) ...................   

1.880 

3.326 637 23 23 99 5.988 

Pagamentos não relacionados ao 
esquema 

       

de pagamentos indevidos (fora do cartel) 139 1 10 — _ _ 150 

 

2.019 3.327 647 23 23 99 6.138 

Reversão da depreciação dos referidos 
ativos (87) (198) (52) — — (9) (346) 

Impacto no ativo imobilizado .  1.932 3.129 595 23 23 90 5.792 

Baixa de créditos fiscais referentes aos        

ativos impactados i”1 .............  37 298 57 — _ 10 402 

Baixa de gastos adicionais capitalizados 

       

indevidamente .......................  1.969 3.427 652 23 23 

100 

6.194 



A companhia fez uma análise de sensibilidade, considerando que 
aproximadamente 26% das baixas 3è gastos adicionais capitalizados 
indevidamente estão relacionadas a ativos que sofreram baixas por impairment 
no quarto trimestre de 2014. Excluindo esses ativos, um aumento ou redução 
de 1%no percentual aplicável de gastos adicionais impostos pelos 
fornecedores ocasionaria um aumento ou redução de R$ 1.479 nos valores das 
baixas. No entanto, conforme indicado anteriormente, a companhia entende 
que utilizou as premissas mais adequadas à apuração dos impactos do 
esquema de pagamentos indevidos e não tem evidências que indiquem a 
possibilidade de qualquer diferença material com relação aos valores que 
foram baixados. 
 
 
3.3. Mudanças no contexto atual dos negócios 
 
Mudanças no contexto dos negócios da companhia e o impacto da "Operação 
Lava Jato" estimularam uma revisão das perspectivas futuras da companhia e, 
consequentemente, levaram à necessidade de redução do ritmo de seus 
investimentos. , 
 
A capacidade de a companhia investir seus recursos disponíveis tem sido 
limitada em função da redução das receitas operacionais esperadas no futuro 
devido ao declínio dos preços do petróleo e em função da desvalorização do 
Real, que faz com que a necessidade de caixa para cumprir com o serviço de 
suas dívidas em moeda estrangeira no curto prazo aumente. Por diversas 
razões, incluindo o ambiente político e econômico atual do Brasil, a Petrobras 
não tem sido capaz de acessar o mercado de capitais. Outras fontes de 
financiamento disponíveis são limitadas e, de qualquer forma, seriam 
insuficientes para corresponder às suas necessidades de investimento. A 
companhia também enfrenta uma carência de fornecedores e empreiteiras 
qualificados, como resultado das restrições criadas para os fornecedores como 
reflexo das investigações da "Operação Lava Jato". 
 
Como resultado, a companhia recentemente decidiu postergar ou suspender a 
conclusão de alguns ativos e projetos incluídos em seu orçamento de capital 
que contribuem pouco para sua geração de caixa operacional e que foram 
impactados por complicações decorrentes de insolvência das empreiteiras e 
fornecedores, além da carência de fornecedores qualificados disponíveis (como 
reflexo das investigações da "Operação Lava Jato” ou por outros motivos). 
Essas mudanças tiveram um impacto significativo no teste de impairment da 
companhia, conforme descrito na nota 14. 
 
 
3.4. Investigações envolvendo a companhia 
 
A Petrobras não é um dos alvos das investigações da "Operação Lava Jato". 
Em 21 de novembro de 2014, a Petrobras recebeu uma intimação (subpoena) 
da Securities and Exchange Commission (SEC) requerendo documentos 
relativos à companhia. A companhia tem atendido às solicitações oriundas da 
subpoena e pretende continuar contribuindo, em conjunto com os escritórios de 



advocacia brasileiro e norte-americano contratados para realizar uma 
investigação interna independente. 
 
 
3.5. Ações judiciais envolvendo a companhia 
 
A nota 30 apresenta informações sobre as ações coletivas (cíass actions) e 
outros processos judiciais da companhia. 
 
 
4. Sumário das principais práticas contábeis 
 
As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente 
pela companhia nas demonstrações contábeis apresentadas. 
 
4.1. Base de consolidação 
 
As demonstrações contábeis consolidadas abrangem informações da 
Petrobras, e das suas controladas, operações controladas em conjunto e 
entidades estruturadas consolidadas. 
 
O controle é obtido quando a Petrobras possui: i) poder sobre a investida; ii) 
exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida; e iii) a capacidade de utilizar seu poder sobre a 
investida para afetar o valor de seus retornos. 
 
As empresas subsidiárias e controladas são consolidadas a partir da data em 
que o controle é obtido até a data em que esse controle deixa de existir, 
utilizando práticas contábeis consistentes às adotadas pela companhia.  
 
A nota explicativa 11 apresenta as empresas consolidadas, juntamente com os 
demais investimentos diretos. A Petrobras não tem participação acionária em 
certas entidades estruturadas consolidadas, no entanto, o controle é 
determinado pelo poder que a companhia tem sobre as atividades operacionais 
relevantes dessas entidades. As entidades estruturadas consolidadas são: 
(...) 
 
4.10. Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment 
 
A companhia avalia os ativos do imobilizado e do intangível com vida útil 
definida quando hã indicativos de não recuperação do seu valor contábil. Os 
ativos vinculados à exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e 
gás natural e aqueles que têm uma vida útil indefinida, como o ágio (goodwill), 
oriundos de uma combinação de negócios, têm a recuperação do seu valor 
testada anualmente, independentemente de haver indicativos de perda de 
valor. 
 
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor 
contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu 
valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor líquido de 



venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades 
dos ativos da companhia, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste 
de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando 
especificamente indicado. 
 
O valor em uso é estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa 
futuros decorrentes do uso contínuo dos respectivos ativos, considerando as 
melhores estimativas da companhia. Os fluxos de caixa são ajustados pelos 
riscos específicos e utilizam taxas de desconto pré-imposto, que derivam do 
custo médio ponderado de capital (WACC) pós-imposto. As principais 
premissas dos fluxos de caixa são: preços baseados no último plano 
estratégico divulgado, curvas de produção associadas aos projetos existentes 
no portfólio da companhia, custas operacionais de mercado e investimentos 
necessários para realização dos projetos.  
 
Essas avaliações são efetuadas ao menor nível de ativos para os quais 
existam fluxos de identificáveis. Os ativos vinculados à exploração e 
desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural são revisados 
anualmente (ou quando há indicação de que o valor contábil pode não ser 
recuperável), campo a campo, para identificação de possíveis perdas na 
recuperação, com base no fluxo de caixa futuro estimado. 
 
A reversão de perdas reconhecidas anteriormente é permitida, exceto com 
relação à redução no valor do ágio (goodwill). 
 
 
4.11. Arrendamentos mercantis 
 
Os arrendamentos mercantis que transferem substancialmente todos os riscos 
e benefícios sobre o ativo objeto do arrendamento são classificados como 
arrendamento financeiro. 
 
Para os arrendamentos mercantis financeiros em que a companhia é a 
arrendatária, ativos e passivos são reconhecidos pelo valor justo do item 
arrendado, ou se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil, ambos determinados no início do arrendamento. 
 
Ativos arrendados capitalizados são depreciados na mesma base que a 
companhia utiliza os ativos que possui propriedade. Quando não há uma 
certeza razoável que a companhia irá obter a propriedade do bem ao final do 
contrato, os ativos arrendados são depreciados pelo menor prazo entre a vida 
útil estimada do ativo e o prazo do contrato. 
 
Quando a companhia ê arrendadora do bem, constitui-se um contas a receber 
por valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil. 
 
Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e 
benefícios de propriedade permanecem com o arrendador são classificados 
como operacionais e os pagamentos são reconhecidos como despesa no 
resultado durante o prazo do contrato. 



Pagamentos contingentes são reconhecidos como despesas quando 
incorridos. 
 
 
5.8. Ajustes decorrentes da Operação Lava Jato 
 
5.8.1. Metodologia de estimativa 
 
Como descrito na nota explicativa 3, a companhia baixou R$ 6.194 no terceiro 
trimestre de 2014, referentes a custos capitalizados representando montantes 
pagos na aquisição de imobilizado em anos anteriores. Para contabilizar esses 
ajustes, a companhia desenvolveu uma metodologia descrita na nota 
explicativa 3. A Petrobras admite o grau de incerteza envolvido na referida 
metodologia de estimativa e, portanto desen¬volveu uma análise de 
sensibilidade (descrita na nota explicativa 3) e continuará acompanhando os 
resultados das investigações em andamento e a disponibilização de outras 
informações relativas ao esquema de pagamentos indevidos e, se porventura 
se tornar disponível informação confiável que indique com suficiente precisão 
que as estimativas que a companhia utilizou deveriam ser ajustadas, a 
companhia avaliará se o ajuste é material e, caso seja, o reconhecerá. 
 
Entretanto, como já discutido, a companhia acredita que já utilizou a 
metodologia mais apropriada para determinar os valores dos pagamentos 
indevidos capitalizados e não evidência que indique a possibilidade de uma 
mudança material nos montantes baixados.                                                           
 
 
5.8.2. Abordagens consideradas pela companhia, mas não adotadas 
 
Os padrões internacionais de contabilidade (IFRS) permitem a utilização do 
modelo de reavaliação de ativos como forma de mensurar o valor contábil dos 
ativos imobilizados. Tal prática, contudo, não é permitida pela legislação 
brasileira e, dessa forma, foi desconsiderada como alternativa viável para que a 
companhia realizasse a correção de seus ativos imobilizados para o impacto 
dos custos adicionais impostos pelas empreiteiras e fornecedores.  
 
A companhia considerou também a possibilidade de utilizar um cálculo 
substituto (proxy) para quantificar os erros a serem corrigidos. A metodologia 
que seria utilizada envolveria determinar o justo valor dos ativos impactados 
por pagamentos indevidos e, para cada um desses ativos, a diferença entre o 
valor contábil e o valor justo seria considerada como uma estimativa do 
montante de custos adicionais impostos pelas em¬preiteiras e fornecedores e 
utilizados para realizar pagamentos indevidos. 
 
A abordagem não seria considerada como uma perda em função da redução 
no valor recuperável dos ativos impactados (impairment), uma vez que os 
ativos seriam avaliados a valor justo de forma individual e não dentro de 
unidades geradoras de caixa e, além disso, o valor recuperável não seria 
determinado pelo maior valor entre o valor justo e o valor em uso, mas apenas 
seria considerado o valor justo. 



A companhia contratou duas empresas globais reconhecidas 
internacionalmente como avaliadores inde¬pendentes, para determinar o valor 
justo da maior parte dos ativos impactados, utilizando a técnica mais adequada 
de acordo com a natureza dos ativos e informações disponíveis. 
 
Para 31 ativos avaliados, o valor justo se mostrou inferior ao valor contábil, 
num total de R$ 88,6 bilhões e para 21 ativos, o valor justo se mostrou acima 
do valor contábil, totalizando R$ 27,2 bilhões. Conforme indicado 
anteriormente, a diferença entre valor justo e valor contábil seria 
conceitualmente atribuída aos pagamentos indevidos. 
 
Contudo, após a elaboração do cálculo, verificou-se que a diferença entre valor 
justo e valor contábil era significativamente superior a qualquer estimativa 
razoável do total de pagamentos indevidos descobertos, no âmbito das 
investigações da "Operação Lava Jato". A diferença entre o valor justo e o valor 
contábil seria oriunda, em sua maior parte, não dos pagamentos indevidos, 
mas de diversos outros fatores (tanto de cunho metodológico quanto 
resultantes do ambiente de negócios atual), que não podem ser 
individualmente quantificados, mas incluem: 
 
- o valor justo dos ativos foi mensurado de forma individualizada (stand-
alone basis), desconsiderando os ganhos obtidos pela companhia por utilizá-
los de forma integrada, havendo transferência de valor de um ativo para outro, 
dependendo da forma como eles são operados, na busca de maximizar o 
resultado global do conjunto de ativos, em detrimento de otimizar o resultado 
individual de cada ativo (principalmente no caso dos ativos de refino). Tais 
ganhos são capturados no conceito de unidades geradoras de caixa (UGCs) 
para fins de teste de impairment e muitos dos ativos impactados fazem parte 
de UGCs nas quais ativos são agrupados; 
 
- a taxa de desconto utilizada pelos avaliadores considera um prêmio de 
risco relacionado à aquisição de um ativo isolado por um terceiro que o 
adquiriria em um ambiente fortemente dominado por um único player com 
grande escala (a Petrobras). Isso seria aplicável para novos projetos de 
investimento, mas não para determinar o valor em uso de ativos que já fazem 
parte do portfólio da companhia; 
 
- mudanças em variáveis econômicas e financeiras (taxas de câmbio, taxa 
de desconto, medidas de risco e custo de capital); 
- mudanças nas estimativas de preços e margens dos insumos; 
- mudanças nas projeções de preço, margem e demanda por produtos 
vendidos em função de mudanças nas condições de mercado atuais; 
- mudanças nos custos de equipamentos, salários e outros custos 
correlatos; 
- impacto dos requerimentos relacionados à obrigatoriedade de utilização 
de conteúdo local; e 
- problemas no planejamento de projetos (principalmente aqueles 
envolvendo as áreas de Engenharia e Abastecimento). 
 
Dessa forma, a companhia concluiu que utilizar o cálculo de valor justo como 



um substituto (ou proxy) para ajustar seus ativos imobilizados não teria sido 
apropriado, uma vez que o ajuste incluiria elementos que não possuiriam 
relação direta com os custos adicionais impostos pelas empreiteiras e 
fornecedores e utilizados para realizar pagamentos indevidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. Processos judiciais e contingências 
 
30.1. Processos judiciais provisionados, Depósitos Judiciais e Processos 
Judiciais não provisionados 
 
A companhia constituiu provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas 
prováveis e razoavelmente estimáveis. Dentre as quais, as principais são referentes a 
reclamações trabalhistas, imposto de renda retido na fonte pela emissão de títulos no exterior, 
perdas e danos pelo desfazimento de operação de cessão de crédito prêmio de IPI e 
indenização aos pescadores pelo derramamento de óleo no Rio de Janeiro ocorrido em janeiro 
de 2000. 
 
Os processos judiciais não provisionados cuja probabilidade de perda é considerada possível. 

Os valores provisionados são os seguintes: 

Passivo não circulante 
Processos trabalhistas .......................  
Processos fiscais ...............................   
Processos cíveis.................................  
Processos ambientais .   ..   .................    

Consolidado 2014 2013 
 ....................  1.904 1.332 
 ....................  276 221 
 ....................  1.770 1.276 
 ....................  105 62 

Controladora 
2014 2013 
1.668 1.164 
121 71 1.490 
1.032 59 13 

Outros processos   .............................   ....................  36 27 — _ 

 

4.091 2.918 3.338 2-280 

Saldo inicial ...................   ...................   .....................  2.918 2.585 
2.280 

1.504 

Adições, líquidas ...............................   .....................  1.775 841 1.494 1.159 

Utilização por pagamentos ................   ....................  (740) (542) (581) (455) 

Atualização de juros ..........   ..............   .....................  155 166 145 148 

Outros ................................................   .....................  (17) (132) 
 

(76) 

Saldo final- .........................................   ....................  4.091 -i am , 3.338 2.280 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das 
correspondentes causas: 

 

 Consolidado Controladora 

Ativo não circulante 2014 2013 . 2014 2013 

Trabalhistas .......................................   .....................  2.464 2.067 2.232 1.825 

Fiscais ...............................................   .....................  2.671 2.348 1.872 1.686 

Cíveis ..........   .....................................   .....................  1.760 1.240 1.618 1.120 

Ambientais .........................................   .....................  213 195 205 195 

Outros ................................................   .....................  16 16 — _ 

 7.124 5.866 5.927 4.826 

 
 
 
 



Os processos judiciais não provisionados cuja probabilidade de perda é considerada possível 
não são reconhecidos nas demonstrações contábeis mas são divulgados, a menos que a 
expectativa de ocorrer qualquer desembolso seja remota. 
 
Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2014 
para os quais a probabilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a 
seguir (Consolidado): 
 

Natureza Estimativa 

Fiscais     98.256 

Cíveis - Gerais.      10.350 

Trabalhistas  12.381 

Cíveis - Ambientais  3.984 

Outras   4 

 124.975 

 

 



Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal, cível, 
trabalhista e ambientai cujas expectativas de perdas estão classificadas como 
possível. 

 
Descrição dos processos de natureza fiscal – Estimativa 
 
Autor: Secretaria da Receita Federal do Brasil Estimativa 

1) Não recolhimento de imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e 
Contribuições de intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas 
para pagamentos de afretamentos de plataformas.  
Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial 
diversas, onde a companhia tem buscado assegurar os seus direitos. 

21.061 

2) Não recolhimento de IOF sobre operações de mútuos com a PIFCO, 
BRASOIL e BOC nos exer¬cícios de 2007, 2008, 2009 e 2010. 
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e de recursos na esfera 
administrativa.  

7.142 

3) Lucro de controladas e coligadas domiciliadas no exterior, nos exercícios de 
2005,2006,2007, 2008,2009 e 2010, não incluso na base de cálculo do IRPJ e 
CSLL. 
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e recursos na esfera 
administrativa. 

6.766 

4) Não recolhimento de IRRF sobre remessas ao exterior para pagamento de 
importação de petróleo. 
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa e judicial, 
onde a companhia busca assegurar os seus direitos. 

5.095 

5) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL e multa sobre a repactuação do 
Plano Petros.  
Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e recursos na esfera 
administrativa. 

4.935 

6) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de gastos com 
desenvolvimento. 
Situação atual: A questão envolve processo em fase administrativa, onde a 
companhia tem buscado assegurar seus direitos. 

4.667 

7) Não homologação de compensação por falta de cumprimento de obrigação 
acessória. Situação atual: Aguardando julgamento de defesa e de recurso na 
esfera administrativa. 

4.611 

8) Não recolhimento da CIDE em operações de importação de nafta. Situação 
atual: A questão está sendo discutida no âmbito administrativo. 

3.528 

9) Não recolhimento de contribuição previdenciária sobre pagamento de abonos 
e gratificação contingente paga a empregados. 
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa, onde a 
companhia tem buscado assegurar seus direitos. 

2.181 

10) Dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL de despesas diversas 
incorridas em 2007 e 2008 relacionadas a benefícios empregatícios e PETROS. 
Situação atual: A questão está sendo discutida no âmbito de três processos na 
instância administrativa. 

1.976 

11) Não recolhimento da CIDE-Combustível no período de março de 2002 a 
outubro de 2003 em transações com distribuidoras e postos de combustíveis 
detentores de medidas judiciais liminares que determinavam a venda sem 
repasse do referido tributo. 
Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial, 
onde a companhia tem buscado assequrar os seus direitos. 

1.685 

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo  

12) Afastamento de cobrança de ICMS e multa na importação de sonda de 
perfuração - admissão temporária em São Pauto e desembaraço no Rio de 
Janeiro e multa pelo descumprimento de obrigações acessórias. 
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa, onde a 
companhia busca assegurar os seus direitos. 

4.815 



 
Autor: Secretaria da Fazenda dos Estados AM, BA, DF, ES, PA, PE e RJ 

 

13) Não recolhimento de ICMS nas vendas de petróleo e gás apurada mediante 
diferença na medição inicial e final de estoques. 
Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial, 
onde a companhia tem buscado assegurar os seus direitos. 
 

3.057 

Autor: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro  

14) ICMS em operações de saída de Líquido de Gás Natural - LGN sem 
emissão de documento fiscal, no âmbito do estabelecimento centralizador. 
Situação atual: A questão envolve processos que tramitam no âmbito 
administrativo, onde a companhia tem buscado assegurar os seus direitos. 
 

3.514 

15) Não recolhimento de ICMS nas operações de venda de querosene de 
aviação, em razão da declaração de inconstitucionalidade do Decreto 
36.454/2004. 
Situação atual: A questão envolve processos na esfera administrativa, onde a 
companhia busca assegurar os seus direitos. 
 

2.014 

Autor: Prefeituras Municipais de Anchieta, Aracruz, Guarapari, Itapemirim, 
Marataízes, Linhares, Vila Velha, Vitória e Maragogipe 

 

16) Falta de retenção e recolhimento de imposto incidente sobre serviços 
prestados em águas marítimas (ISSQN) em alguns municípios localizados no 
Estado do Espírito Santo, apesar da Petrobras ter realizado a retenção e o 
recolhimento desse imposto aos cofres dos municípios onde estão 
estabelecidos os respectivos prestadores de serviços, em conformidade com a 
Lei Complementar n° 116/03. 
Situação atual: A questão envolve processos na esfera judicial, onde a 
companhia busca asse¬gurar os seus direitos. 
 

2.246 

Autor: Secretarias de Fazenda dos Estados de SP, RS e SC  

17) Os três Estados questionam o recolhimento do ICMS referente ã 
importação de gás natural para o MS. 
Situação atual: A questão envolve processos nas esferas judicial e 
administrativa, além de três ações cíveis originárias em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal. 
 

2.121 

Autor: Secretarias da Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro e de Sergipe  

18) Aproveitamento indevido de créditos de ICMS na aquisição de brocas de 
perfuração e de produtos químicos utilizados na formulação de fluido de 
perfuração. 
5ituação atual: A questão envolve processos em fase judicial diversas, onde a 
companhia tem buscado assegurar os seus direitos. 
 

1.051 

19) Processos diversos de natureza fiscal 
 

15.791 

Total de processos de natureza fiscal 98.256 

 
  



Descrição dos processos de natureza cível  
 
Autor: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP 

Estimativa 

1) Processo administrativo que discute diferença de participação especial e 
royalties em vários campos. Inclui também discussão por multas aplicadas pela 
ANP por suposto descumprimento de programa exploratório mínimo e 
irregularidades nos sistemas de medição de plataformas. Situação atual: As 
questões envolvem processos em fase administrativa e judicial diversas, onde a 
companhia tem buscado assegurar os seus direitos. 
 

4.136 

Autor: Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A.  

2) Ação de indenização na qual busca ressarcimento pelos danos causados por 
uma suposta conduta anticoncorrencial na venda de gasolina e derivados 
(Diesel e GLP) no mercado interno. Situação atual: A questão envolve processo 
em fase judicial, onde a companhia foi condenada em 1a instância. A 
companhia tem buscado assegurar os seus direitos, sendo certo que o CADE jã 
analisou o tema e decidiu pela ausência de postura anticoncorrencial da 
Petrobras. 
 

1.320 

3) Processos diversos de natureza cível 4.894 

Total de processos de natureza cível  10.350 

  
Descrição dos processos de natureza ambiental 
 
Autor: Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual do Paraná Estimativa 

AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária e IAP - Instituto 
Ambiental do Paraná  
1) Processo judicial que discute obrigação de fazer, indenização em pecúnia e 
dano moral referente ao acidente ambiental havido no Estado do Paraná em 
16.07.2000. 
Situação atual: Processos julgados procedentes em parte, mediante sentença 
contra a qual autores e a companhia, ré, interpuseram recursos de apelação. 
 

2.081 

2) Processos diversos de natureza ambiental 1.903 

Total de processos de natureza ambiental 3.984 

 



Descrição dos processos de natureza trabalhista 
 

Autor: SINDIPETRO dos estados do ES, RJ, BA, MG e SP Estimativa 

1) Ações coletivas que requerem a revisão da metodologia de apuração do 
complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 
Situação atual: A companhia ajuizou perante o Tribunal Superior do Trabalho 
dissídio coletivo de natureza jurídica, com o intuito de interpretar a cláusula de 
acordo coletivo que vem sendo questionado perante a justiça do trabalho. 
 

3.152 

Autor: SINDIPETRO do Norte Fluminense e SINDIPETRO do estado da 
Bahia 

 

2) Ações coletivas que objetivam diferenças salariais decorrentes da alteração 
do critério de cál¬culo dos reflexos das horas extras nos repousos semanais 
remunerados, observando proporção superior ã instituída pela Lei n° 605/49. 
Situação atual: Referente ao processo de autoria do SINDIPETRO/BA, a Cia. 
interpôs recurso que se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. No processo em que figura como autor o 
SINDIPETRO/NF, a Cia. propôs Ação Rescisória processada no TST, cujo 
mérito ainda não foi julgado. 
 

1.160 

Autor: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense - SINDIPETRO/NF  

3) 0 Autor objetiva a condenação da PETROBRAS a remunerar como 
extraordinária a jornada de trabalho que ultrapassar o limite de 12 horas 
diárias de trabalho efetivo em regime de so¬breaviso. Pretende, ainda, que a 
PETROBRAS seja obrigada a respeitar o limite de 12 horas de efetivo 
trabalho em regime de sobre aviso, sob pena de multa diária. 
Situação atual: O processo encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho, 
para julgamento dos recursos interpostos pelas partes. 
 

1.013 

4) Processos diversos de natureza Trabalhista 7.056 

Total de processos de natureza trabalhista     12.381 

 



30.2. Ações coletivas (class actions) e processos relacionados 
 
Entre 8 de dezembro de 3014 e 7 de janeiro de 2015, cinco ações coletivas 
(dassaction) foram propostas contra a cómpanKiàperântè Corte"nos~Estádos 
Unidos (United States District Court, Southern District of New York). Estas 
ações foram consolidadas em 17 de fevereiro de 2015. A Corte designou um 
autor líder, Universities Superannuation Scheme Limited ftíSSi, em 4 de março 
de 2015, que apresentou petição iniciai consolidada em 27 de março de 201S, 
pretendendo representar: (0 pessoas ou entidades que compraram ações da 
Petrobras negociadas na Bolsa de Nova Iorque entre 22 de janeiro de 2010 e 
16 de março de 2015; (ii) pessoas ou entidades que compraram títulos de 
dívida emitidos pelas controladas da Petrobras em 3 ofertas públicas ocorridas 
nos Estados Unidos entre 2012 e 2014; (iii) pessoas ou entidades que 
compraram ações da Petrobras no Brasil, entre 22 de janeiro de 2010 e 19 de 
março de 2015 e também compraram valores mobiliários da Petrobras nos 
Estados Unidos da América no mesmo período. 
 
O autor líder alega, dentre outros questionamentos, que a companhia, através 
de fatos relevantes e outras informações arquivadas na SEC, teria reportado 
informações materialmente falsas e cometido omissões capazes de induzir os 
investidores a erro, principalmente com relação ao valor de seus ativos, 
despesas, lucro líquido e eficácia de seus controles internos sobre as 
demonstrações contábeis e as políticas anticorrupção da companhia, em 
função de denúncias de corrupção, o que teria supostamente elevado 
artificialmente o preço dos títulos da Petrobras. 
 
Adicionalmente, três ações foram propostas por investidores individuais 
perante Corte nos Estados Unidos (Southern District of New York) com 
alegações similares àquelas apresentadas na ação coletiva. Estas ações 
individuais foram consolidadas em um único juízo. 
 
Essas ações não especificam o montante do suposto dano. Como as ações 
estão em um estágio bastante preliminar, uma possível perda ou intervalo 
possível de valores de potenciais perdas, caso ocorram, não pode ser 
estimado. A companhia contratou um escritório de advocacia norte-americano 
especializado e irá se defender em relação às alegações feitas nessas ações. 
 
30.3. Contingências Ativas 
 
30.3.1. Ação judicial nos Estados Unidos - Plataformas P-19 e P-31 
 
Em 2002, a Brasoil e a Petrobras venceram, em primeira instância, perante a 
Justiça norte-americana, ações conexas movidas pelas seguradoras United 
States Fidelity & Guaranty Company e American Home Assu- rance Company, 
as quais tentavam obter, desde 1997, em face da primeira (Brasoil), declaração 
judicial que as isentassem da obrigação de pagar o valor do seguro de 
construção performance bond das plataformas P-19 e P-31, e, em face da 
segunda (Petrobras), buscavam ressarcimento de quaisquer quantias que 
viessem a ser'c5n5enadas no processo' de execução da performance bond. 
 



A Justiça Americana proferiu decisão executiva em 21 de julho de 2006, 
condicionando o pagamento dos valores devidos à Brasoil ao encerramento 
definitivo de ações com idêntico objeto em curso perante a Justiça Brasileira. 
 
Em agosto de 2014, foi celebrado o acordo extrajudicial, entre a Brasoil e a 
Petrobras com as seguradoras norte-americanas, onde prevê o encerramento 
de todas as ações e execuções judiciais ajuizadas nos tribunais brasileiros e no 
exterior. O montante do acordo foi de U5$ 295 milhões. Devido ao 
reconhecimento inicial de U5$ 72 milhões, o impacto no resultado da 
companhia foi de US$ 223 milhões, reconhecido em outras despesas líquidas 
em 2014. 
 
30.3.2. Recuperação de PIS e COFINS 
 
A companhia ajuizou ações ordinárias contra a União referentes à recuperação, 
por meio de compensação, dos valores recolhidos a título de PIS sobre receitas 
financeiras e variações cambiais ativas, no período compreendido entre 
fevereiro de 1999 e novembro de 2002, e COFINS compreendido entre 
fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, considerando a inconstitucionalidade do 
§10 do art. 3o da Lei n° 9.718/98. 
 
Em 9 de novembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal considerou 
inconstitucional o respectivo §1D do art. 3o da Lei n° 9.718/98. 
 
Em 18 de novembro de 2010, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente 
a ação da Petrobras, ajuizada em 2006 para recuperar os valores de COFINS 
do período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004. Após o trânsito em julgado da 
ação, a companhia reconheceu o valor de R$ 497. 
 
Em relação aos valores de PIS e COFINS recolhidos indevidamente sobre 
receitas financeiras no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2002, cuja 
ação foi ajuizada em 2005, a companhia reconheceu em setembro de 2014 o 
valor de R$ 2.177 (sendo R$ 820 em outras despesas líquidas e R$ 1.357 em 
resultado financeiro), após o direito à recuperação ter sido reconhecido de 
forma definitiva, conclusão do levantamento do valor e documentos que 
possibilitaram o pedido de liquidação judicial. 
 
Em 31 de dezembro de 2014, a companhia possui R$ 2.737 de PIS e COFINS, 
atualizados monetariamente, registrados em outros ativos realizáveis a longo 
prazo, que estão em fase de liquidação judicial, conforme detalhado no quadro 
a seguir: 
 

 31.12.2014 

COFINS – Janeiro de 2003 a janeiro de 2004 497 

PIS/COFINS – fevereiro de 1999 a novembro de 2002 2.177 

Atualização monetária 63 

Saldo atualizado registrado no ativo não circulante 2.737 

                   
 



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS  
  
Aos Administradores e Acionistas 
 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras (a "Companhia" ou "Petrobras") que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício Findo nessa data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Examinamos também as demonstrações contábeis consolidadas da Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras e suas controladas ("Consolidado") que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014 
e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações contábeis individuais de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas demonstrações contábeis 
consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 
nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
por erro. 
 



Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 
 
Em nossa opinião as demonstrações contábeis ind  ividuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de 
Dezembro de 2014. o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2014, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFR5) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfase - Base de preparação 
 
Conforme descrito na nota explicativa 2, as demonstrações contábeis 
individuais foram elaboradas de acordo em as normas contábeis adotadas no 
Brasil no caso da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, essas práticas diferem 
das IFRS, aplicáveis às demonstrações contábeis separadas, somente no que 
se refere à manutenção do saldo de ativo diferido existente em 31 de dezembro 
de 2008, o qual foi integralmente amortizado durante o exercício em 31 de 
dezembro de 2014. Nossa opinião não está ressalvada em função desse 
assunto 
 
Ênfase - Efeitos da 0peração Lava-Jato nas operações da companhia 
 
Chamamos a atenção tara a nota explicativa 3 às demonstrações contábeis, 
que descreve os reflexos da "Operação Lava-Jato” sobre a Companhia, 
abrangendo: 
 
(i) a baixa contábil de R$ 6.194 milhões nas demonstrações contábeis 



consolidadas (R$ 4.788 milhões nas demonstrações contábeis individuais) 
referentes a gastos adicionais capitalizados indevidamente na aquisição de 
ativos imobilizados; 
 
(ii) as providências que estão sendo adotadas em relação ao tema, incluindo as 
investigações internas que vêm sendo conduzidas por escritórios de advocacia, 
sob a direção de um Comitê Especial constituído peta Companhia; e 
 
(iii) a investigação cue vem sendo conduzida peta Securities and Exchange 
Commission - SEC. 
 
Chamamos também a atenção para a nota explicativa 30.2 às demonstrações 
contábeis, que descreve a proposição de ações judiciais contra a companhia, 
para as quais uma possível perda ou intervalo possível de perdas não podem 
ser estimados em função do estágio preliminar em que se encontram. 
 
Nossa opinião não está modificada em relação a esses assuntos. 
 
Outros assuntos 
 
Informação suplementar - Demonstrações do Valor Adicionado 
 
Examinamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), 
individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2014, preparadas sob a responsabilidade da administração, cuja apresentação 
é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e 
considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a 
apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2015 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/0-5 “F” RJj  
 
Marcos Donizete Panassol 
Contador  
CRC1SP155975/0-8 "S" RJ 



GLOSSÁRIO: 
 
Bioeletricidade: energia elétrica gerada a partir de matéria prima biológica 
renovável (biomassa). A bioeletricidade da Petrobras Biocombustível é 
produzida em complexos de geração elétrica anexos a usinas de etanol, que 
utilizam o bagaço da cana-de-açúcar como insumo na produção de energia. 
 
Bioprodutos: também chamados de químicos renováveis, são produtos 
comerciais obtidos de matéria prima biológica renovável (biomassa), por meio 
de processos dedicados (ex: plásticos verdes) ou como coprodutos do 
processo de fabricação de biocombustíveis (ex: glicerina e ácidos orgânicos). 
 
BioQAV: querosene de aviação produzido a partir de matérias-primas 
renováveis e que permite mistura com o querosene derivado de petróleo 
(atualmente, autorizada em até 50%) sem exigir mudanças operacionais e de 
projeto das turbinas. 
 
Boe/d: barris de óleo equivalente por dia. 
 
Brent: óleo usado como uma das principais referências do mercado 
internacional de petróleo. Os contratos de Brent Datado ou seus derivativos no 
mercado financeiro referenciam vários contratos de compra e venda de 
petróleo no mundo. 
 
Ciclo combinado: turbinas a gás e a vapor associadas em uma única planta, 
ambas gerando energia elétrica a partir da queima do mesmo combustível. 
Para isso, o calor existente nos gases de exaustão das turbinas a gás é 
recuperado, produzindo o vapor necessário para o acionamento da turbina. 
 
Ciclo simples: turbina operando isoladamente. 
 
Completação: fase da exploração do petróleo na qual se instala, no poço, o 
equipamento necessário para trazer à superfície controladamente, os fluidos 
desejados e permitir a instalação de equipamentos de monitoração no poço. 
 
Completação inteligente: conjunto de operações destinadas a revestir e 
equipar o poço para produção ou injeção de água ou de gás, utilizando-se 
diferentes sensores de monitoramento de poço e válvulas com atuação remota 
para controle da vazão produzida ou injetada. 
 
Condensado: mistura 0e hidrocarbonetos em estado gasoso no reservatório 
que torna-se líquida na superfície, em condições atmosféricas normais. 
 
Destilados médios: produtos feitos a partir do petróleo como óleo diesel, 
querosene, naftas e querosene de aviação. 
 
Diesel S-10: combustível com 10 ppm (partes por milhão), tipo Euro V (de 
elevada qualidade e baixíssimo teor de enxofre) e que segue especificações 
internacionais. 
 



Etanol de segunda geração (2G): etanol de resíduos agrícolas, obtido por 
meio da fermentação dos açúcares contidos na estrutura ceíulósica do bagaço 
de cana-de-açúcar. O produto final é quimicamente idêntico ao etanol de 1a 
geração (de milho) ou avançado (de cana). O diferencial desta tecnologia é 
aumentar a produção de etanol no mesmo hectare de terra, com grande 
redução de emissão de C02 em comparação aos biocombustíveis de primeira 
geração. 
 
FPSO: navio com capacidade para produzir, armazenar e escoar petróleo e/ou 
gás natural para navios ali- viadores. 
 
Shale oil/gas: engloba indistintamente todas as rochas geradoras (folhelhos 
sílticos, folhelhos silicosos, siltitos argilosos e margas) que se comportam como 
fonte, reservatório e selo de petróleo. Sua produção demanda o emprego de 
faturamento hidráulico. 
 
Gás natural rico (ou úmido): gás com compostos mais pesados que o 
propano, constituído pelas frações de GLP e gasolina natural. 
 
Gasóleo leve: uma das frações intermediárias do petróleo. Na torre de 
destilação atmosférica as frações se subdividem de acordo com seu ponto de 
ebulição. As frações intermediárias do petróleo, como gasóleo leve, querosene 
e gasolina, saem na parte do meio da torre de destilação atmosférica. 
 
Gasolina A: combustível produzido em refinarias e composto 100% por 
petróleo. 
 
Gasolina C: gasolina com adição de etanol anidro, destinada ao consumidor 
final. 
 
Green Diesel: diesel produzido a partir de matérias-primas renováveis e que 
pode ser misturado em qualquer proporção com o derivado de petróleo sem 
exigir mudança nos motores. O processo de produção de green diesel da 
Petrobras Biocombustível em parceria com a Galp gera um combustível limpo e 
similar em termos energéticos ao diesel derivado de petróleo. 
 
Impairment: perda no valor de recuperação de ativos. 
 
Índice de reposição de reservas: mede a reposição da produção por adições 
de reservas, extensões, revisões de estimativas ou aprimoramento de 
recuperação. 
 
Índice de reserva/produção: mede a longevidade das reservas provadas 
atuais considerando constante o nível de produção. 
 
Intermediário: óleo que sofreu algum processo de refino mas ainda não é 
produto final. Assim, é refinado (processado) mais uma vez, até que se 
transforme em derivado. 
 
Master Sales Agreement: contrato não vinculante que contém os termos e 



condições gerais para a compra e venda de gás natural liquefeito. 
 
Óleo-lucro: volume de óleo produzido deduzido aquele necessário para pagar 
os custos e impostos. 
 
Plano de Avaliação de Descoberta (PAD): documento contendo o conjunto 
de operações a serem realizadas numa área onde ocorreu uma descoberta 
para avaliar a sua viabilidade econômica. Um PAD deve ser submetido pelo 
concessionário para aprovação da Agência Reguladora da Indústria de 
Petróleo e Gás. 
 
Reexportação: operação na qual uma carga de gás natural liquefeito é 
importada e posteriormente exportada do país. 
 
Ring fence: área de exploração contígua a um campo onde já houve 
descobertas anteriores. 
 
Selo Combustível Social: concedido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para o produtor de biodiesel que usa matéria-prima proveniente de 
agricultura familiar. 
 
Tight Oil: petróleo produzido a partir do folhelho ou qualquer outra rocha com 
permeabilidade muito baixa, utilizando técnicas similares à da produção de gás 
de xisto, como a perfuração horizontal ou o fraturamento hidráulico. A produção 
de tight oil é considerada um tipo não convencional de produção de petróleo. 
 
WTI: a sigla WTI significa West Texas Intermediate e é usada para designar a 
corrente que reúne a produção convencional terrestre de petrõleos leves e de 
baixo teor de enxofre da região do PADD3, nos Estados Unidos. O WTI é uma 
das principais referências para contratos de compra e venda de petróleo na 
Bacia do Atlântico e é tratado como uma referencia global para o mercado de 
petróleo. 


