
Solenidade de assinatura do TAC reuniu diversas autoridades 

O Termo de Ajustamento de Conduta foi assinado em solenidade realizada na tarde de sexta 

(09/08), no Salão Verde do Palácio Guanabara, e reuniu autoridades como o governador do 

Estado, Wilson Witzel, e o procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem; deputados estaduais 

e federais e prefeitos de diversos municípios fluminenses. Além do governador e do PGJ, 

assinaram o documento o vice-governador, Cláudio Castro; o presidente da Petrobras, Roberto 

Castelo Branco; a secretária de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Ana Lucia Santoro; o 

presidente do INEA, Claudio Dutra, o diretor de Licenciamento Ambiental do mesmo instituto, 

Alexandre Cruz, e o promotor de Justiça Tiago Veras, que conduziu todas as negociações que 

resultaram no referido TAC. 

“Quero destacar o empenho, comprometimento e dedicação dos membros do MPRJ que, em 

parceria com o Governo do Estado, e por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e 

Sustentabilidade, trabalharam em benefício da população fluminense. E parabenizar a 

Petrobras por acreditar neste novo momento que vivemos em nosso estado, proporcionando a 

volta dos investimentos, sendo um exemplo para os demais investidores. Todos podem ter a 

certeza de que terão no Estado do Rio um órgão legal e tecnicamente comprometido, que 

trabalha efetivamente para garantir a segurança jurídica e ambiental dos empreendimentos”, 

pontuou a titular da SEAS, secretária Ana Lucia Santoro.  

Presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco festejou a superação da corrupção que tanto 

afetou o estado do Rio que, segundo ele, receberá entre este ano e 2023 o montante de R$ 54 

bilhões em investimentos da empresa. “Este TAC é uma parceria muito importante entre a 

Petrobras, o Governo do Estado e o MPRJ, que envolve ações relevantes no campo do meio 

ambiente, como o reflorestamento, e investimentos em esgotamento sanitário em Itaboraí e 

Maricá, que terão grande impacto social, inclusive na promoção da saúde dos moradores”. 

Na sequência, Eduardo Gussem destacou a nova fase experimentada pelo Estado. “Este é um 

momento emblemático de mudança de postura da relação das instituições, que passam a se 

preocupar com a conformidade, o compliance, a integridade e a transparência. Os erros 

ocorridos no passado estão sendo revertidos neste momento – a partir de muito trabalho e do 

somatório de forças. Todos imbuídos do mesmo propósito de levantar esse Estado tão 

castigado pela corrupção, por desmandos e desvios. Não tenho a menor dúvida de que a 

mudança de postura do Governo do Estado foi fundamental para o estabelecimento deste 

TAC, contribuindo para que pudéssemos chegar a esse resultado coletivo, que evidencia o 

compromisso com valores como a ética e a sustentabilidade”. 

Por sua vez, o governador Witzel pontuou um compromisso de seu governo. “Desde a época 

de magistrado, sou obcecado por encerrar processos que já se arrastam há tempos. Penso 

sempre em quantas pessoas estão sofrendo com tamanha demora. Este TAC, em especial, é 

uma vitória da celeridade, no sentido de dar respostas rápidas a questões sensíveis. O que 

atrapalhou o COMPERJ foi a corrupção. O que atrapalhou o Estado do Rio, como um todo, 

também. Ao fechar acordos como o de hoje, mostramos que começamos a trabalhar para 

instalar de volta a esperança, com aposta na geração de empregos, renda e desenvolvimento”. 


