
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  __  VARA  FEDERAL  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.

Ref.: Inquérito Civil Público 1.30.001.000733/2015-34

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro nos artigos 37,
§ 4º, 127 e 129 da Constituição Federal, na Lei nº 8.429/92 e no artigo 6º da Lei
Complementar 75/93, vem propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO

em face de:

1)  GUIDO  MANTEGA,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  XXXXXXXX,  residente  à
XXXXX.

2) MIRIAM APARECIDA BELCHIOR, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX,
residente à XXXXX.

3)  FRANCISCO  ROBERTO  DE ALBUQUERQUE,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
XXXXXXXX, residente à XXXXX.

4) LUCIANO GALVÃO COUTINHO,  inscrito  no CPF sob o nº  XXXXXXXX,
residente à XXXXX.

5) MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN,inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX,
residente à XXXXX.
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6) SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX,
residente à XXXXX. 

7) JORGE GERDAU JOHANNPETER,  inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX,
residente à XXXXX.

8) JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL,  inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX,
residente à XXXXX.

9)  MARIA  DAS  GRAÇAS  SILVA  FOSTER,  iinscrito  no  CPF  sob  o  nº
XXXXXXXX, residente à XXXXX.

10) UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela
Advocacia-Geral da União – Procuradoria Regional da União – 2ª Região, situada na
Rua México nº 74, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20031-140;

1. DOS FATOS:

1.1 Considerações gerais:

A presente ação objetiva a condenação dos réus, pessoas físicas,  pela
prática de atos de improbidade administrativa, enquanto integrantes do Conselho de
Administração da PETROBRAS, em razão da condução da política de preços dos
combustíveis praticada pela PETROBRAS para fins diversos daqueles previstos em
Lei e no Estatuto da Companhia, bem como a condenação da União Federal, de forma
subsidiária,  ao  ressarcimento  dos  danos  causados  por  abuso  de  poder,  enquanto
acionista controladora da estatal, em razão do controle dos preços dos combustíveis
visando evitar o aumento da inflação.

Como  se  demonstrará  na  presente  demanda,  o  desvio  de  finalidade
verificado,  de  forma  intencional,  na  política  de  preços  de  combustíveis  da
PETROBRAS, mediante a orientação da Companhia de maneira contrária ao próprio
interesse  desta,  configura  ato  de  improbidade  administrativa  por  parte  de  seus
administradores,  hábil  a  autorizar  a  aplicação  das  sanções  previstas  na  Lei  nº
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8.429/1992 em desfavor dos responsáveis, bem como abuso do poder do controlador,
que legitima o ressarcimento dos prejuízos causados à empresa.

As informações, provas e fatos que servem de suporte à causa de pedir
da presente demanda foram coletados pelas investigações que se desenvolveram nos
seguintes procedimentos:

1  -  Procedimento  Administrativo  n°  1.00.000.007679/2014-16 da  3ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, do qual se destaca o Relatório
Final elaborado pelo GT de Energia e Combustíveis da 3ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (fls. 165/213 do PA);

2  -  Procedimento  Administrativo  Sancionador  CVM  nº  RJ2013/6635,
notadamente as Atas das Reuniões do Conselho de Administração desde 26.04.2013 a
12.09.2014  (fls.  267/592  do  v.  2  e  3  do  Processo  CVM);  Pareceres  Jurídicos
elaborados a pedido do Conselho de Administração da PETROBRAS (fls. 1697/1806
do v. 9 e 10 do Processo CVM) e o  Termo de Acusação exarado pela CVM   (fls.
2045/2086 do v. 11 do Processo CVM);

3 – Inquérito Civil Público MPF/PR/RJ nº 1.30.001.00733/2015-34.

1.2.  Do breve histórico da política de  preços  dos combustíveis  praticada pela
PETROBRAS até o ano de 2012:

Até meados da década de 1990, a interferência do Estado na distribuição
e revenda de combustíveis automotivos contemplava o controle de preços, margens de
comercialização e fretes.

A partir de então, o Estado resolveu, no tocante às indústrias de petróleo
e de biocombustíveis, iniciar um processo de liberalização dos preços dos derivados
em  toda  a  cadeia  produtiva,  além  de  reduzir  gradualmente  os  subsídios
governamentais, processo esse que culminou na denominada Lei do Petróleo, a Lei nº
9.478/1997,  a  qual  deu  concretude  à  liberalização  no  mercado  de  combustíveis
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automotivos,  tendo essa  política  liberatória sido concluída em 31 de dezembro de
2001.

A partir desta data, portanto, os reajustes nos preços dos combustíveis
passaram a  caber,  exclusivamente,  a  cada  agente  econômico  –  do  poço  ao  posto
revendedor -,  os quais  passaram a estabelecer seus preços de venda e margens de
comercialização em cenário de livre concorrência. Logo, desde então, nenhum ór  gão
de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou
quantidades para comercialização de combustíveis automotivos.

Destarte,  considerando que a  partir  do ano de  2002 os  derivados do
petróleo passaram a ser vendidos em regime de liberdade de preços pelos agentes
econômicos, a PETROBRAS, em consonância com as diretrizes da Lei nº 9.478/97,
aprovou,  em 15/01/2004,  seu  CÓDIGO DE CONDUTA CONCORRENCIAL.  Na
versão  atual  do  referido  Código  (em  anexo),  editada  em  maio  de  2013  sob  a
presidência  da  ora  demandada  Maria  das  Graças  Silva  Foster,  está  consignado
expressamente o compromisso com a independência na fixação dos preços:

“Os  preços  e  as  políticas  comerciais  praticados  pela
Companhia  deverão  ser  estabelecidos  de  maneira
independente, levando-se em conta os custos da empresa,
as  condições  do  mercado  nacional  e  internacional,
conforme o caso, e a competitividade dos preços. 
Item V.B do Código – grifo não original.

Também, para fazer frente ao novo cenário de preços introduzido pela
Lei  nº  9.478/97,  a  Diretoria  Executiva  da  PETROBRAS  já  havia  aprovado,  em
13/12/2001, uma Política de Preços de Óleo Diesel e Gasolina, pela qual os preços
praticados no mercado interno teriam como referência o conceito de  “paridade de
importação”,  ou  seja,  considerariam o  custo  de  suprimento  alternativo  caso  fosse
oferecido produto importado em todos os pontos de entrega. (fl.  1893 do processo
CVM).

Essa situação perdurou até o ano de 2008,  quando a crise econômica
mundial trouxe novos cenários de volatilidade cambial, que se acentuaram no período
de 2011 a 2013, dificultando que a PETROBRAS acompanhasse os preços verificados
no mercado internacional. 
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Paralelamente a isso, no âmbito do Governo Federal, com a liberação
dos preços dos derivados no mercado, houve a necessidade da criação da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE -, um tributo de natureza extrafiscal e
de arrecadação vinculada. 

A CIDE, tributo de competência exclusiva da União, foi instituída pelo
artigo 149 da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a CIDE relativa à atividade
de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool foi criada pela Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de
2001  e  posteriormente  regulamentada  pela  Lei  nº  10.336/2001,  a  qual  fixou  as
alíquotas e autorizou o Poder Executivo a reduzi-las especificamente a cada produto,
assim como restabelecê-las.

Em se tratando de um tributo incidente sobre  a comercialização dos
combustíveis, é natural que o aumento da CIDE implique em aumento do preço do
combustível, da mesma forma que a redução da CIDE acarrete o inverso.

Entretanto, a partir do final de 2011, ocorreram reduções da alíquota da
CIDE (até ser totalmente zerada em julho de 2012) simultaneamente a aumentos dos
preços dos combustíveis,  como demonstra o quadro abaixo discriminado, extraído do
Relatório Final do Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007679/2014-16: 

REDUÇÃO/AU
MENTO

ALÍQUOTAS
CIDE

MÊS/ANO ATO
NORMATIVO

AUMENTO/RE
DUÇÃO
PREÇO

GASOLINA E
DO DIESEL NA

REFINARIA

DATA

Redução de R$
0,03  por  litro
(fl.  76  do
apenso IV) 

27 de setembro
de 2011 a 31 de
outubro  de
2011

Decreto  nº
7.570/2011,  de  26
de  setembro  de
2011  (Obs.:
alterações da CIDE
em  decorrência  da
mudança  do  nível
de  mistura  do
álcool  anidro  na

(Obs.:  data  da
Portaria  MAPA
678/2011  – 01  de
setembro de 2010)
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gasolina,  de  25%
para  20%  a  partir
de  01/10/11, de
acordo  com  a
Portaria  MAPA
678/2011)

Redução de R$
0,10  por  litro
(fl.  76  do
apenso IV)

01  de
novembro  de
2011  a  24  de
junho de 2012

Decreto  nº
7.591/2011,  de  28
de  outubro  de
2011

Aumento  de
10%  e  2%,
respectivamente

01/11/2011 (fl. 149
do vol. 10 da mídia
de fl. 155)

CIDE  é  zerada
(fl.  19  do
principal)

25 de junho de
2012

Decreto  nº
7.764/2012, de  22
de junho de 2012

Aumento  de
7,83% e 3,94%,
respectivamente

25/06/2012 (fl. 149
do vol. 10 da mídia
de fl. 155)

Conforme  observado  no  citado  Relatório,  a  partir  de  2011  houve  a
redução gradativa da CIDE até ser zerada, sem que houvesse redução do preço dos
combustíveis.  Pelo contrário, houve aumentos dos preços mesmo com a redução da
CIDE,  o que demonstra  que  o  Governo Federal  abriu mão da arrecadação desse
tributo  para  evitar  um  aumento  maior  no  preço  dos  combustíveis,  já  que  isso
pressionaria ainda mais o índice de inflação.

Na oportunidade de análise do cenário em questão, o Tribunal de Contas
da União (TCU), no Acórdão nº 1616/2013, reconheceu expressamente que o Governo
Federal reduziu as alíquotas da CIDE para evitar que o aumento fosse repassado ao
consumidor. Confira-se:

“Além disso, embora tenha reajustado os preços da gasolina e do óleo
diesel nas refinarias da Petrobras em 2012, o Governo Federal reduziu
as alíquotas da CIDE-Combustíveis, para evitar que o aumento fosse
repassado ao consumidor final.  Conforme recentemente veiculado na
imprensa, o Governo Federal deixou de arrecadar de quem abastece os
carros com gasolina cerca de R$ 22 bilhões, de 2008 até agora.” - fl.
109 do PA  1.00.000.007679/2014-16”.

O  TCU,  entretanto,  foi  além.  Concluiu  que  os  derivados  foram
duplamente subsidiados:

“Vê-se, assim, que os derivados foram duplamente subsidiados, tanto
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por  uma sistemática de preços desalinhada dos custos efetivamente
incorridos pela Petrobras quanto pela política de renúncia fiscal.”  -  fl.
109 do PA  1.00.000.007679/2014-16

Destarte,  ao longo dos  anos de 2011 e  2012,  o  Governo Federal,  na
busca de não ultrapassar o limite da meta da inflação que ele próprio havia fixado e
anunciado  ao  público,  utilizou-se  da  manipulação  das  alíquotas  da  CIDE  como
mecanismo  para  evitar  o  repasse  do  aumento  do  preço  da  gasolina  no  mercado
internacional ao consumidor e, consequentemente, o aumento da inflação.

Perceba-se que tal situação já era, à época, de conhecimento público e
amplamente divulgada pela imprensa, como é exemplo a notícia, abaixo reproduzida,
publicada no site do jornal O Globo, em 23.08.20121:

CONSUMIDOR CRÊ EM REAJUSTE DA GASOLINA TAMBÉM NOS
POSTOS

Apesar de o governo afirmar que aumento de 7,8% valerá apenas
para as refinarias a partir de segunda-feira

RIO — O dia seguinte ao anúncio do governo sobre o reajuste de 7,8%
no preço da gasolina e de 3,94% para o óleo diesel nas refinarias, a
partir  de  segunda-feira,  teve  movimentação  normal  em  alguns  dos
principais  postos de combustíveis das Zonas Sul  e Norte da cidade.
Mas, para boa parte dos consumidores, a manutenção dos valores nas
bombas não vai durar muito tempo.

(…)

A alteração na cobrança do tributo será autorizada por meio de Decreto
Presidencial que será publicado na segunda-feira no Diário Oficial da
UNIÃO. A redução da Cide custará aos cofres públicos R$ 420 milhões
por mês, segundo cálculos do governo.

(…)

A decisão do governo de abrir mão de R$ 420 milhões mensais
para impedir que o reajuste de preços da gasolina e do óleo diesel,
anunciado pela  PETROBRAS sexta-feira,  chegue ao consumidor
despertou  críticas  e  desconfiança.  O  reajuste  nas  refinarias  foi
motivado  pela  defasagem  de  preços  cobrados  pela  estatal  em
relação ao praticado no mercado internacional.

1 Extraído de http://oglobo.globo.com/economia/consumidor-cre-em-reajuste-da-gasolina-tambem-nos-
postos-5298707. Consulta: 26.04.2017, às 13:10 hs.
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(...)

Segundo a PETROBRAS, os aumentos não serão repassados ao
consumidor porque o governo zerou a Contribuição de Intervenção
no  Domínio  Econômico  (Cide),  tributo  cobrado  sobre
combustíveis. Assim, evita impacto na inflação.

Ressalte-se  que  não  se  verifica  irregularidade  no  simples  fato  de  o
Governo Federal abrir mão da arrecadação da CIDE para controlar a inflação, uma
vez que não há vedação para o uso deste tributo para fins extrafiscais.  A ilegalidade
começa justamente a partir do momento em que foi zerada a alíquota da CIDE, de
forma que, não podendo mais renunciar àquela receita tributária para segurar o preço
dos combustíveis, o Governo Federal, na qualidade de acionista controlador e através
dos membros do Conselho de Administração por ele indicados, passou a sacrificar o
caixa da própria PETROBRAS com o propósito de controlar a inflação.

Assim, com a redução das alíquotas da CIDE a zero a partir de junho de
2012, os aumentos dos preços dos combustíveis no mercado internacional passaram a
ser absorvidos, notadamente a partir de 2013, pelo caixa da própria PETROBRAS,
pois o Conselho de Administração da empresa se negava a promover o reajuste dos
preços dos combustíveis no mercado interno.

Essa resistência em promover os aumentos dos preços a partir de 2013
configura um atuar ilícito, doloso e injustificado por parte dos membros do Conselho
de Administração da PETROBRAS ora demandados, como será analisado a seguir.

1.3  Dos atos de improbidade que dão ensejo ao ajuizamento desta demanda: a
política  de  preços  dos  combustíveis  praticada pela  PETROBRAS a partir de
2013:

Como visto,  ao  longo dos  anos  de  2011 a  2012,  o  Governo Federal
utilizou-se da redução das alíquotas da CIDE para impedir ou reduzir o reajuste do
preço dos combustíveis e, consequentemente, o aumento da inflação. 

Acontece que, nos anos posteriores, não podendo mais manobrar com a
alíquota da CIDE, já que ela havia sido zerada em junho de 2012, o Governo Federal
serviu-se  de  seus  indicados  ao  Conselho de Administração da  PETROBRAS para
tentar  continuar  segurando  as  taxas  de  inflação.  Os  membros  do  Conselho  de
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Administração da PETROBRAS indicados pelo Governo Federal vedaram, de forma
sistemática e intencional, a concessão de reajuste de preços dos combustíveis, em que
pesem os diversos alertas da Diretoria da própria empresa acerca da necessidade desse
reajuste,  sobretudo  para  se  atingir  as  metas  de  endividamento  (EBITDA)  e
alavancagem divulgadas ao mercado.

Para se ter melhor noção dos acontecimentos à época, vale reproduzir os
quadros comparativos abaixo colacionados2, os quais demonstram claramente que, a
partir de 2011, o preço de venda dos derivados de petróleo ficou bem abaixo do preço
de  importação,  o  que  gerou  resultados  negativos,  que  chegaram  a  atingir  R$
602,00/m³ de defasagem do diesel e R$ 543,00/m³ de defasagem no preço da gasolina,
em Novembro/2012. 

CONTINUAÇÃO (ANO 2012)

2 Fonte: http://www.investidorPETROBRAS.com.br/pt/resultados-financeiros/holding
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jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
preço revenda R$/m³ 1139 1142 1144 1144 1141 1144 1147 1143 1142 1144 1156 1184

custo de aquisição R$/m³ 1232 1135 1242 1304 1389 1282 1268 1251 1310 1346 1510 1460
resultado da importação R$/m³ -93 7 -97 -159 -247 -138 -122 -108 -167 -202 -354 -276
preço revenda R$/m³ 1045 1077 1060 1058 1057 1058 1058 1066 1057 1058 1163 1157

custo de aquisição R$/m³ 1092 881 1003 1294 1333 1257 1270 1188 1255 1282 1455 1328

resultado da importação R$/m³ -46 195 57 -236 -276 -199 -212 -122 -198 -224 -292 -170

jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
1175 1175 1179 1180 1178 1191 1267 1299 1301 1302 1302 1304

1496 1450 1504 1560 1624 1547 1621 1725 1638 1722 1905 1610
-321 -274 -325 -380 -446 -356 -354 -426 -337 -420 -602 -305
1164 1152 1167 1167 1165 1187 1258 1256 1257 1263 1257 1257

1393 1362 1423 1507 1610 1623 1603 1502 1556 1698 1800 1499
-228 -210 -256 -340 -445 -436 -345 -246 -299 -435 -543 -242

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina
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O gráfico acima, por sua vez, revela que os reajustes realizados ao longo
desse período3 não foram suficientes para eliminar a diferença entre os preços internos
e os  internacionais  seja por  força da elevação do valor  do óleo seja por  força da
variação cambial. O Lucro Líquido Consolidado da Companhia que, no ano de 2011,
havia sido de 20,1 bilhões de reais, decaiu acentuadamente para 11 bilhões de reais no
ano  de  2012, tendo  a  Área  de  Abastecimento  sentido,  nesse  mesmo  ano,  um
prejuízo 105% maior do que aquele verificado em 2011 (cf. planilha de fl. 212 do
ICP).

3 10% na gasolina e 2% no diesel, em 01.11.2011; 7,83% na gasolina e 3,94% no diesel, em 25.06.2012; 6% 
no diesel, em 16.07.2012; 6,6% na gasolina e 5,4% no diesel, em 30.01.2013; 5% no diesel em 06.03.2013; 
e 4% na gasolina e 8% no diesel, em 30.11.2013, cf. fl. 169 do ICP 1.30.000733/2015-34
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Lucro Líquido Sistema Petrobras (US$ bilhões)

2011 2012

Abastecimento -5,7 -11,7

Consolidado 20,1 11,0

Neste sentido: 

O lucro líquido total foi de R$ 35,2 bilhões, em 2010, e R$ 33,3 bilhões,
em 2011. Em 2012, observou-se uma queda expressiva          (-36,4%),
resultando  em  R$  21,2  bilhões.  No  2º  trimestre  de  2012  houve  um
prejuízo de R$ 1,3 bilhão. Este foi o pior resultado da empresa desde o
primeiro  trimestre  de  1999.  Segundo  declarações  da  presidente  da
Petrobras  à  época,  o  resultado  negativo  deveu-se  à  “expressiva
depreciação do real frente ao dólar, despesas extraordinárias com poços
secos e o  desalinhamento de preços dos derivados vendidos no
mercado brasileiro em relação aos parâmetros internacionais”4  -
grifos  originais  (estudo  econômico  feito  pela  TENDÊNCIAS
CONSULTORIA INTEGRADA -  fl.  54  do  Apenso  IV  do  PA MPF  n°
1.00.000.007679/2014-16)

Perceba-se que esses dados econômicos e os motivos que levaram a tais

resultados financeiros também foram amplamente divulgados na mídia, conforme se

verifica do artigo publicado no site da BBC Brasil em 07.02.2013:

Na última segunda-feira, a Petrobras anunciou ter obtido, em 2012, seu
pior lucro em oito anos, R$ 21,18 bilhões, o que representou uma queda
de 36% em relação ao ano anterior.

Também no ano passado, de abril a junho, a estatal registrou prejuízo de
R$ 1,346 bilhão, algo que não acontecia desde o primeiro trimestre de
1999.
O lucro da Petrobras, de R$ 21,18 bilhões, também foi inferior ao da BP,
mesmo depois de a gigante britânica ter sofrido uma forte sangria devido
a um vazamento em uma plataforma de petróleo no Golfo do México em
2010 e visto seus lucros se reduzirem à metade no ano passado.
No Brasil, a estatal também deixou de ser a maior empresa do país em
valor de mercado, posição que ocupava há anos, sendo substituída pela

4 Gl, Petrobras tem prejuízo de RS 1,346 bilhão no segundo trimestre, 03/08/2012. Disponível em 
http://rn.gl.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/08/lucro-da-petrobras-alcanca-r-7868-bilhoes- segundo-
trimestre.html. Acesso em 30/04/2014. 
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Ambev, do setor de bebidas.
Motivos

Segundo a presidente da Petrobras,  Maria das Graças Foster,  os
resultados  da  companhia refletem  o  impacto  principalmente  da
defasagem  nos  preços  dos  combustíveis  no  Brasil  e da
desvalorização do real.
Isso porque, para atender à crescente demanda interna por gasolina e
diesel,  a gigante brasileira compra os combustíveis no exterior a
preços de mercado e depois vende mais barato no país.

(…)
A decisão de não repassar aos consumidores a diferença entre o
preço dos derivados do petróleo no mercado internacional e o
preço no mercado doméstico,  ainda que nociva  às  contas da
estatal, segue uma determinação do governo, que quer evitar a
todo custo o aumento da inflação.
Os  dois  últimos  reajustes  nos  combustíveis  também  não  foram
suficientes para eliminar a defasagem dos preços, acrescentou Foster
na última segunda-feira.5

Esses  fatos  acabaram  sendo  reconhecidos  no  próprio  Formulário  de
Referência da PETROBRAS de 2013, no qual restou consignado o seguinte: 

A nossa política de preços no Brasil busca alinhar o
preço  do  petróleo  e  derivados  de  petróleo  aos  preços
internacionais  a longo prazo,  no  entanto,  não necessariamente
reajustamos  os  nossos  preços  de  diesel,  gasolina  e  outros
produtos  para  refletir  a  volatilidade  do  preço  do  petróleo  nos
mercados internacionais ou as oscilações de curto prazo no valor
do real.  Com base nas decisões do governo federal,  nosso
acionista  controlador,  estamos  passando,  e  talvez
passaremos  por  períodos  em  que  os  preços  dos  nossos
produtos  não  estarão  alinhados  aos  preços  internacionais
(Vide  Item  b.  "Fatores  de  Risco  –  Riscos  relacionados  ao
controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle – O governo
brasileiro,  na  qualidade  de  nosso  acionista  controlador,
poderá  nos  exigir  o  alcance  de  certas  metas
macroeconômicas e  sociais  que  poderão  ter  um  impacto
negativo  nos  nossos  resultados  operacionais  e  posição
financeira”).   

5 BBC Brasil, Com lucro menor, Petrobras se afasta das gigantes de petróleo em valor de mercado, 
07/02/2013.
Disponível em http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/02/130206_petrobras_queda_lgb.shtml. Acesso 
em 22.06.2016. 
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Ou seja, a própria Companhia reconheceu no mencionado documento a
intervenção do Governo Federal  na fixação dos preços dos combustíveis a fim de
alcançar  metas  macroeconômicas.  Entretanto,  tal  prática,  além  de ignorar  o
compromisso  de  independência  na  fixação  de  preços  assumido  no  Código  de
Conduta  Concorrencial  da  empresa  (anexo),  afronta  a  legislação  em  vigor,
configurando  evidente  ilegalidade,  conforme  será  demonstrado  no  item  4
adiante. 

No âmbito do Conselho de Administração da PETROBRAS, a questão
da política de preços dos combustíveis passou a receber maior atenção a partir de abril
de 2013, após a posse do então novo membro, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha6,
que passou a provocar frequentemente a discussão do tema nas reuniões do órgão.

Até meados de 2013, os limites de endividamento divulgados nos Planos
de  Negócios  e  Gestão  (PNG)  da  PETROBRAS estavam  sendo  observados.  Com
efeito, da análise das Atas do Conselho de Administração, verifica-se que, na reunião
do dia 26.04.2013 (Ata de Reunião nº 1.378), o Conselho de Administração tomou
conhecimento de que: a) o indicador endividamento líquido/EBITDA havia atingido
2,32 ao fim do trimestre anterior e as projeções indicavam que o Limite de 2,5 seria
superado nos trimestres seguintes de 2013; e b) a Diretoria contava com o reajuste
do diesel e da gasolina em julho daquele ano, conforme previsto no PNG 2013-
2017, de forma que este Indicador retornasse ao limite definido.

Cabe  esclarecer  que  os  Planos  de  Negócios  e  Gestão  (PNG)  da
PETROBRAS, de horizontes quinquenais, contemplam estimativas diversas, inclusive
de investimentos e endividamento, e são objeto do denominado fato relevante7, além
de orientar outras informações veiculadas pela Companhia ao mercado. 

6 Mauro Cunha é um dos reclamantes no processo da CVM.
7 Considera-se  ATO OU FATO RELEVANTE qualquer  decisão  de  acionista  controlador,  deliberação  da

assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus
negócios  que  possa  influir  de  modo  ponderável  na  cotação  dos  valores  mobiliários  de  emissão  da
companhia  aberta  ou  a  eles  referenciados;  na  decisão  dos  investidores  de  comprar,  vender  ou  manter
aqueles  valores  mobiliários;  ou  na  decisão  dos  investidores  de  exercer  quaisquer  direitos  inerentes  à
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
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Neste  sentido,  o  PNG  2013-2017  previa  como  pressupostos  de
financiabilidade a convergência com os preços internacionais de derivados. Em outras
palavras, a concessão de reajustes estava prevista como uma das principais premissas
para geração de caixa e manutenção do nível de investimento da empresa. Veja-se o
que previa o Plano8:

No  entanto,  na  reunião  do  Conselho  de  Administração  ocorrida  em
17.05.2013 (cf. Ata nº 1.379), em que o tema foi novamente discutido, não houve
deliberação pelo reajuste, conforme pretendido pela Diretoria.

A partir  daí,  o  que  se  verificou  foi  o  descumprimento  dos  referidos
Limites nos trimestres seguintes, notadamente a partir de 30.06.2013 – data em que os
Limites  foram excedidos  pela  primeira  vez  -,  com os  respectivos  indicadores  em
trajetória ascendente ao longo de 20139: 

8 Extraído de: 
http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/222/PETROBRAS_PNG_2013_2017.pdf?
sequence=1

9 Extraído de <http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-financeiros/holding>, data do acesso: 
26.04.2017
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Registre-se  que  o  tema  voltou  a  ser  discutido  pelo  Conselho  de
Administração na reunião de 09.08.2013 (Ata nº 1.381), quando alguns Conselheiros
já demonstravam a preocupação com a falta dos reajustes nos preços dos combustíveis
diante dos resultados negativos da companhia, o que pode ser extraído da opinião
manifestada pelo conselheiro José Rangel, no sentido de que “a política de preços
estrangula a Petrobras” (fl. 08 da Ata).

No entanto,  o Conselho de Administração, mesmo tomando ciência
naquela  reunião  de  que  o  limite  máximo  projetado  do  indicador  de
endividamento  (2,50)  tinha  sido  ultrapassado  (chegou  a  2,57  no  final  do  3º
trimestre de 2013) e que, assim, permaneceria nos próximos trimestres de 2013 e
ao  longo  de  todo  o  ano  de  2014  (cf.  consignado  à  fl.  10  da  Ata  nº  1.381),
continuou deliberadamente evitando promover os necessários reajustes.
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Neste contexto, restou consignado na Ata daquela reunião do Conselho
de Administração que a Diretoria Executiva estava contando,  em seus cenários de
planejamento,  que os reajustes originalmente previstos para julho/2013 ocorressem
em setembro/2013 (fl. 10 da Ata  nº 1.381):

Destaque-se que, diante da controvérsia relativa ao reajuste e do fato de
que  alguns Conselheiros, como Luciano Coutinho, ainda mantinham, mesmo com os
resultados negativos, o entendimento de que a PETROBRAS “deveria ser avaliada
sob  a  perspectiva  de  médio  e  longo  prazos,  quando  se  materializará  a  curva
ascendente  de  produção  que  se  refletirá  favoravelmente  nos  indicadores  de
endividamento” (cf. fl. 08 da Ata  nº 1.381), foi decidido que “a Diretoria Executiva
se [responsabilizaria] por apresentar aos conselheiros levantamento jurídico sobre a
matéria, ou seja, se a Petrobras (...) tem autonomia para fixar a política de preços de
seus produtos”, conforme consignado na Ata da reunião daquele dia (fl. 08 da Ata  nº
1.381).
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Entre essa reunião de agosto/2013 e a reunião seguinte do Conselho de
Administração, realizada em 13.09.2013, a questão ganhou repercussão na mídia, já
que diversas notícias foram veiculadas na imprensa criticando a política de preços da
PETROBRAS. Confira-se, neste sentido, notícia publicada em 25.10.2013:

Lucro da Petrobras recua 39% no 3o tri com defasagem de
preços10

RIO DE JANEIRO, 25 Out (Reuters) - A Petrobras registrou lucro
líquido de 3,395 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 39
por  cento  na  comparação  com o mesmo período  do  ano passado,
sendo afetada mais uma vez pelo prejuízo na área de Abastecimento.

O resultado divulgado nesta  sexta-feira  veio abaixo da expectativa
média de analistas ouvidos pela Reuters, de 5,84 bilhões de reais, com
o  impacto  negativo  da  defasagem  de  preços  de  combustíveis  em
relação aos valores internacionais e por conta do dólar mais forte, que
também encareceu as importações.

Na  comparação  com o  segundo  trimestre,  o  lucro  recuou  45  por
cento.

"Ainda que tenhamos tido quatro reajustes de preço de diesel e dois
de gasolina nos últimos 16 meses, totalizando 21,9 por cento e 14,9
por cento de aumento, respectivamente, a forte depreciação do Real
verificada  desde  maio  de  2013,  chegando  a  22  por  cento  de
desvalorização,  fez  com  que  a  defasagem  voltasse  a  crescer  nos
últimos meses",  afirmou a presidente da estatal,  Maria  das  Graças
Foster, em nota.

Mas a executiva reafirmou que a empresa busca a convergência de
preços,  ao  mesmo  tempo  em  que  prevê  aumentar  a  produção  de
petróleo e gás.

A estatal informou nesta sexta-feira que apresentou ao Conselho de
Administração uma nova política de preços de combustíveis pela qual
buscará  ter  maior  previsibilidade  do  alinhamento  dos  preços
domésticos  do  diesel  e  da  gasolina  com os  valores  praticados  no
exterior. Detalhes não foram revelados.

"Estamos implantando os projetos de desenvolvimento da produção
os  quais  aumentarão  nossa  entrega  de  petróleo  e  gás,  trazendo  a

10 http://oglobo.globo.com/economia/lucro-da-petrobras-recua-39-no-3o-tri-com-defasagem-de-precos-1-
10548682?versao=amp
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devida elevação da geração operacional de caixa, somando a esta o
efeito  positivo  da  convergência  de  preços  que  buscamos",  disse  a
presidente.

"Assim  planejamos  reduzir,  ao  longo  dos  próximos  meses,  os
indicadores de alavancagem e endividamento".

DÍVIDA CRESCE

Outra  preocupação  apontada  por  analistas,  além da  defasagem de
preços,  a  alavancagem  da  estatal  voltou  a  subir.  A  relação
dívida/patrimônio líquido subiu de 31 por cento, em 31 de dezembro
de 2012, para 36 por cento em 30 de setembro.

O endividamento total  da  petroleira,  por  sua  vez,  disparou 28 por
cento  em  2013,  passando  de  196,3  bilhões  de  reais  em  31  de
dezembro  do  ano  passado  para  250,8  bilhões  de  reais  em  30  de
setembro.

A dívida de curto prazo da companhia cresceu 19 por cento neste
período, para 18,1 bilhões de reais.

A  revisão  do  rating  da  Petrobras  para  baixo  pela  agência  de
classificação  Moody´s  reflete  a  alavancagem  financeira  e  a
expectativa de fluxo de caixa negativo nos próximos anos, lembrou a
própria executiva na nota.

Mas,  segunda Graça Foster,  o robusto plano de investimentos para
implantar  projetos,  sobretudo  do  pré-sal,  promoverão  "a  devida
elevação de caixa operacional."

PERDAS NO ABASTECIMENTO

A divisão de Abastecimento da Petrobras registrou perdas de 5,52
bilhões  de  reais  no  terceiro  trimestre,  contra  prejuízo  de  5,65
bilhões de reais no mesmo período do ano passado, numa situação
de defasagem entre os valores internos e externos.

A Petrobras  disse  que  o  consumo  recorde  de  diesel  no  país
provocou  a  disparada  nas  compras  externas,  elevando  o  saldo
negativo  entre  importações  e  exportações  de  petróleo  e
combustíveis para 425 mil barris por dia, um volume bem acima
do déficit de 271 mil barris verificado no mesmo período do ano
passado.

As  importações  de  derivados  da  Petrobras  dispararam  89  por
cento no terceiro trimestre em comparação ao trimestre anterior.
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O  Ebitda  (lucro  antes  de  juros,  impostos,  depreciação  e
amortização)  ajustado,  indicador  do  desempenho  operacional,
somou 13,09 bilhões de reais, ante 14,37 bilhões de reais um ano
antes. (Grifos não originais).

Ainda  em agosto  de 2013,  foi  publicada  uma reportagem,  em que o
então Diretor Financeiro da PETROBRAS, Almir Barbassa, defendia o reajuste de
preço dos derivados diante das perdas com a importação, devido à desvalorização do
real, o que impactava negativamente os indicadores de endividamento da Companhia:

13/08/2013 às 00h00 
Diretor da Petrobras defende reajuste do diesel e gasolina 
Por Cláudia Schüffner, Rodrigo Polito e Marta Nogueira | Do Rio

O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, defendeu ontem o
reajuste nos preços dos combustíveis como forma de garantir recursos
para financiar os bilionários investimentos da empresa. Barbassa fez a
   a  defesa diante  das  perdas  com a importação de combustíveis  e  a
desvalorização do real, o que piorou os indicadores de alavancagem da
companhia,  que  medem  sua  dependência  de  financiamento  de
terceiros  e  permitem  que  mantenha  a  classificação  de  grau  de
investimento. "Em condições estáveis é possível que até o fim do ano
ainda  tenhamos  [um  aumento  do  nível  da  alavancagem].  Isso  na
hipótese  de  não  conseguirmos  aumentar  o  preço  dos  derivados  no
mercado doméstico, atividade e assunto no qual estamos trabalhando
intensamente",  disse.  Segundo  o  diretor,  o  objetivo  é  "buscar o
ajuste  ou  o  alinhamento  dos  preços  domésticos  aos
internacionais".  Assim,  acredita  Barbassa,  mais  recursos  da  área
operacional serão usados para financiar o plano de negócios. Como é
sabido, a companhia não tem liberdade para reajustar seus
preços,  dependendo  de  autorização  do  conselho  de
administração,  presidido  pelo  ministro  da  Fazenda,  Guido
Mantega.  Considerando  as  preocupações  do  governo  com
inflação  e  o  atual  clima  político,  os  analistas  vêm  pouco
espaço para       um aumento, apesar da piora dos números da
maior  estatal  brasileira.  O  momento  da  Petrobras  é  de
intensificação dos dilemas, situação que ficou clara com o resultado
do  trimestre.  Ao  reportar  lucro  de  R$  6,2  bilhões,  a  companhia
informou que economizou R$ 2,9 bilhões em programas de redução
de custos operacionais, mas o mercado não consegue enxergar isso.
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Os custos com a comercialização de produtos e serviços subiram 2,3%
no segundo trimestre, para R$ 54,9 bilhões. Já o investimento de R$
23,173  bilhões  no  trimestre  ficou  R$ 7  bilhões  acima  das  receitas
obtidas com suas atividades operacionais (R$ 16,19 bilhões), resultado
que mede a chamada "queima de caixa". A companhia se prepara para
 o  crescimento  de  sua  produção  de  petróleo  no  momento  em que
também aumenta investimentos. Com isso passa a depender mais de
financiamento externo. Completa o cenário o aumento do consumo de
combustíveis, que levou ao uso de 99% sua capacidade de refino.  A
defasagem dos preços  do  diesel  e  da  gasolina  importados  aumenta
devido  à  desvalorização  do real  frente  ao  dólar.  Pelos  cálculos  do
mercado, a atual defasagem em relação ao mercado internacional é de
22% a 23,5% na gasolina e 18% a 24% no diesel. Ao admitir que os
indicadores  de  alavancagem  (que  mede  sua  dependência  de
financiamento  de  terceiros)  vão  continuar  aumentando,  Barbassa
afirmou  que  a  única  forma  de  evitar  esse  efeito  é  não  fazer  mais
nenhuma captação até dezembro e também não investir. Dessa forma,
manteria  intactos  os  US$  32,8  bilhões  que  tinha  em  caixa.  Pelo
critério  que  considera  a  dívida  líquida  dividida  pelo  Ebitda  (lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) anualizado pelos
últimos 12 meses,  a  alavancagem está  em 2,9 vezes.  A companhia
informa um indicador menor, de 2,57 vezes considerando o indicador
do semestre anualizado. Mas ambos estão acima do limite de 2,5 vezes
estabelecido pela Petrobras em seu plano de negócios. E chega a 3
vezes quando excluído o efeito da venda dos ativos na África, calcula
o Itaú BBA. Já o indicador medido pela dívida líquida sobre o capital
líquido atingiu 34%, também próximo do limite de 35% estabelecido
pela própria Petrobras. Os analistas Luiz Carvalho e Filipe Gouveia,
do  HSBC,  veem  crescer  o  risco  de  a  companhia  precisar  de  um
aumento  de  capital  e  de  perder  a  classificação  de  "grau  de
investimento". Gustavo Gattass, do BTG Pactual, também vê o mesmo
perigo. O analista calcula que a queima de caixa com a atividade, já
descontados investimentos, é de US$ 5,6 bilhões no trimestre, o que
segundo ele é apenas "mais uma confirmação do risco de a companhia
precisar de um novo aumento de capital no futuro". (...). 11

(Grifos não originais).

Na reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 13.09.2013, a
Diretoria  Executiva  apresentou  para  apreciação  dos  Conselheiros  a  “nova”
metodologia de preços da Companhia, tendo sido decidido naquele dia que a Diretoria
reapresentaria o assunto na próxima reunião seguinte do Colegiado.

11 http://www2.valor.com.br/empresas/3230656/diretor-da-petrobras-defende-reajuste-do-diesel-e-gasolina

20



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Nesta reunião,  o Conselho de Administração tomou ciência  de  que a
projeção  dos  indicadores  de  Endividamento  Líquido/EBITDA  e  Alavancagem
apontava  para  a  permanência  destes  acima  dos  limites  máximos  nos  próximos
trimestres de 2013 e ao longo de todo o ano de 2014, caso os reajustes de preços do
diesel e da gasolina fossem concedidos a partir de Outubro de 2013, aplicando-se a
nova metodologia, segundo considerou a Diretoria em seus cenários de planejamento.
(cf. fl. 12 da Ata nº 1.393).

Ainda nesta reunião, foram apresentados os 03 (três) pareceres jurídicos
contratados pela Companhia sobre “Papéis, responsabilidades e riscos na formação
dos preços dos produtos da Petrobras”  e discutidas as atribuições do Conselho de
Administração e da Diretoria quanto à definição da política de preços.

Conforme  registrado  na  respectiva  Ata  (Ata  nº  1.393),  diversos
Conselheiros  emitiram  opinião  sobre  a  questão,  sendo  possível  constatar  uma
polarização  do  entendimento  sobre  a  matéria  entre  os  membros  do  Conselho
basicamente  em  duas  correntes,  capitaneadas  pelos  Conselheiros  GUIDO
MANTEGA, de um lado, e MAURO CUNHA, de outro. 

Em outubro de 2013, o comprometimento dos indicadores (EBITDA e
alavancagem) determinou o rebaixamento da nota da PETROBRAS pela agência de
classificação de risco Moody's 12.

Nesse  cenário,  na  reunião  do  Conselho  ocorrida  em  25.10.2013
acentuaram-se as deliberações sobre uma metodologia de reajuste - já apresentada na
reunião de 13.09.2013 - ante o agravamento da situação financeira da Companhia,
observando-se,  no  entanto,  uma  clara  divisão  entre  a  opinião  da  Diretoria  e  a
opinião majoritária do Conselho de Administração.

Frise-se que o debate sobre a política de preços e sua metodologia surgiu
nessa reunião após a discussão a respeito dos resultados trimestrais, inclusive a queda
do lucro líquido entre o 2º e 3º trimestres e o já aludido rebaixamento do  rating  da
PETROBRAS pela agência de risco  Moody's Investors Service em 3.10.2013, tendo

12 Extraído de <http://veja.abril.com.br/economia/petrobras-completa-60-anos-e-ganha-rebaixamento-de-nota-
da-moodys/>, consulta realizada em 27.04.2017, às 11:00hs.
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ficado  consignado  na  respectiva  Ata  (Ata  nº  1.384)  que  o  resultado  desfavorável
“poderia não ter ocorrido se houvesse paridade de preços da gasolina e do diesel e
com desempenho da produção em linha com a estimativa” (fl. 06 da Ata nº 1.384). 

No  contexto  daquela  reunião,  enquanto  a  Diretoria  informou  ter
aprovado,  de  forma  unânime,  “uma  nova  metodologia  de  precificação  para  a
gasolina e o diesel, através da qual se [teria] maior previsibilidade do alinhamento
dos seus preços no mercado interno aos preços internacionais, em linha ao que já
tinha sido apresentado ao Conselho na reunião de 13-9-2013”13,  os membros do
Conselho de Administração, em sua maioria, manifestaram-se contra a implementação
imediata da metodologia, ao argumento de que a questão demandava maior discussão,
vencido o Conselheiro  Mauro Cunha, que sustentava a necessidade de se permitir à
Diretoria a imediata aplicação da metodologia proposta. (fls. 09/11 da Ata nº 1.384).

Ao fim, o Conselho de Administração “decidiu reconhecer na reunião, e
registrar em ata, a importância da existência de uma metodologia de precificação e
que a Diretoria Executiva possa comunicar essa decisão ao mercado ...” (fl. 11 da Ata
nº 1.384), deliberando, mais uma vez, retomar a discussão na reunião seguinte.

Com  efeito,  no  próprio  dia  25.10.2013  a  Companhia  divulgou  Fato
Relevante dando conta da proposta da Diretoria de uma metodologia de reajustes que
assegurasse  maior  previsibilidade  ao  processo  de  convergência  de  preços  –
metodologia  essa  que  seria  apreciada  pelo  Conselho  na  reunião  originalmente
agendada para o 22.11.2013 e que veio a se realizar em 29.11.2013. Veja-se:

“Fato Relevante - Política de Preços
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013.

–  A  Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  informa  que  sua  Diretoria
Executiva  deliberou  sobre  uma  metodologia  de  precificação  a  ser
praticada pela Companhia, através da qual se tenha maior previsibilidade
do  alinhamento  dos  preços  domésticos  do  diesel  e  da  gasolina  aos
preços internacionais.

Esta  metodologia  foi  apresentada  ao  Conselho  de  Administração,  em
reunião  realizada  hoje,  que  determinou  a  elaboração  de  simulações
adicionais e estabeleceu o prazo de 22 de novembro de 2013 para sua

13 fl. 08 da Ata nº 1.384.
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consideração.

A Companhia  manterá  seus  acionistas  e  demais  partes  interessadas
oportuna e adequadamente informados a respeito do desenvolvimento do
tema”.

Em 30.10.2013, este Fato Relevante foi aditado para esclarecer que a
metodologia  então  referida  contemplava  reajustes  automáticos,  observados
determinados parâmetros:

“ FATO RELEVANTE 
Metodologia de Precificação 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2013. – A Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras,  em  atendimento  à  solicitação  da  Comissão  de  Valores
Mobiliários (CVM) de aditamento ao fato relevante divulgado no dia 25 de
outubro,  esclarece  sobre  as  características  da  metodologia  de
precificação aprovada por sua Diretoria Executiva: 

A metodologia contempla reajuste automático do preço do diesel e
da  gasolina  em  periodicidade  a  ser  definida  antes  de  sua
implantação,  baseado  em  variáveis  como  o  preço  de  referência
desses  derivados  no  mercado  internacional,  taxa  de  câmbio  e
ponderação associada à origem do derivado vendido, se refinado no
Brasil ou importado. 

Também está previsto mecanismo que impede o repasse da volatilidade
dos preços internacionais ao consumidor doméstico. 
A Petrobras  reafirma que a metodologia foi  aprovada pela  Diretoria  e
apresentada  ao  Conselho  de  Administração,  o  qual  solicitou  estudos
adicionais, ora em elaboração.

 A Companhia reitera que o fato relevante em si se refere à introdução de
uma  fórmula  de  precificação  do  diesel  e  da  gasolina  que  dê  maior
previsibilidade  à  geração  de  caixa  e  redução  dos  índices  de
alavancagem da Petrobras.

A  Petrobras  manterá  seus  acionistas  e  demais  partes  interessadas
oportuna e adequadamente informados a respeito do desenvolvimento
do tema”. 14 

14 Extraído:  http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=398330, 
acesso em 06.04.2016, às 13:00

23

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=398330


 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

● A aprovação da “nova” metodologia de preços em 29.11.2013:

Em  meio  à  grande  expectativa  do  mercado  em  razão  da  veiculação
anterior  de  reportagens  acerca  das  perdas  e  do  endividamento  da  PETROBRAS
causados pela  política  de  preços  adotada  e  de  um possível  reajuste  de  preços,  na
reunião do Conselho ocorrida em 29.11.2013 foi  aprovada uma “nova” política de
preços, bem como aumentos de 4% para gasolina e 8% para o diesel (cf. Ata 1.386).

Nesta mesma data, foi divulgado Fato Relevante que trazia os princípios
e  objetivos  da  suposta  “nova”  política  de  preços  e  os  percentuais  de  reajustes,
destacando-se o seguinte trecho:

“Fato Relevante - Política de Preços
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

–  A  Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  informa  sobre  a
implementação de sua política de preços de diesel e gasolina após
apreciação pelo Conselho de Administração, a ser aplicada a partir de
29 de novembro de 2013.

A referida política de preços visa atender aos seguintes princípios e
objetivos:

a)  Assegurar que os indicadores de endividamento e alavancagem
retornem aos limites estabelecidos no Plano de Negócios e Gestão
2013-2017  em  até  24  meses,  considerando  o  crescimento  da
produção de petróleo e a aplicação desta política de preços de diesel
e gasolina;

b)  Alcançar,  em  prazo  compatível,  a  convergência  dos  preços  no
Brasil com as referências internacionais;

c)  Não  repassar  a  volatilidade  dos  preços  internacionais  ao
consumidor doméstico”.

Visando acompanhar a observância do objetivo citado no item “a” acima
transcrito, o Conselho determinou que a eficácia da política de preços ora referendada
seria aferida a partir dos resultados e das projeções dos indicadores de endividamento
e alavancagem da Companhia,  que seriam apresentados mensalmente ao Conselho
pela Diretoria Executiva (cf. fl. 07 da Ata nº 1.386).
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Merece  destaque  ainda  a  manifestação  do  Conselheiro  José  Maria
Ferreira Rangel nesta reunião, em que ficou registrada sua preocupação em evitar que
o reajuste dos preços dos combustíveis pudesse realimentar a inflação, conforme se
observa do seguinte trecho da Ata nº 1.386 (fl. 06):

Poucos  dias  depois  da  divulgação  do  Fato  Relevante  supracitado,  a
PETROBRAS esclareceu,  em atendimento à determinação da Superintendência de
Relações  com  Empresas  da  CVM,  que  essa  política  não  implicaria  reajustes
automáticos,  como  consequência  direta  da  fórmula  de  precificação.  Essa  era,
portanto,  uma  diferença  em  relação  à  metodologia  originalmente  submetida  pela
Diretoria ao Conselho de Administração, conforme havia sido divulgado ao mercado
no Fato Relevante de 30.10.2013.

Na  reunião  posterior  do  Conselho,  ocorrida  em  20.12.2013,  o
Conselheiro  Mauro  Rodrigues  da  Cunha  apresentou  uma  série  de  pontos  sobre
processo  decisório  da  política  de  preços  pelo  Conselho  de  Administração,  onde
criticou  “a prevalência de posições do acionista controlador sobre os interesses da
Companhia, e ressalta a destruição do valor da Companhia, concluindo que estava
convencido de que a política aprovada pela Diretoria Executiva da Petrobras, ainda
que  executada fielmente,  não seja  suficiente  para garantir  a  saúde financeira da
Companhia (...)” - fls. 07/08 da Ata nº 1.387 (grifamos). No  entanto,  consta  da
Ata  que  “houve  fortes  contestações  por  parte  do  presidente  do  Conselho  de
Administração Guido Mantega, pela Conselheira Miriam Belchior, pela Conselheira
e  Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças  Silva  Foster,  e  pelos  Conselheiros
Luciano Galvão Coutinho e José Maria Rangel, argumentando que os comentários do
Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha estavam equivocados, fora de contexto ou
eram inadequados (...)” - fl. 08 da Ata nº 1387. 
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A  despeito  dessa  manifestação  da  maioria,  era  evidente  naquele
momento “a destruição do valor da Companhia”, como afirmara o ex-Conselheiro
Mauro Cunha, e a sua preocupação com a saúde financeira da estatal se mostrava
pertinente  e  razoável,  tendo  em  vista  os  resultados  e  prejuízos  amargados  pela
empresa.

Com efeito, conforme se verá a seguir, a deliberação de 29.11.2013, em
vez de caracterizar uma mudança de rumo da Companhia, representou apenas uma
aparente tentativa de responder às pressões e cobranças que a empresa vinha sofrendo,
já que a política pretensamente “nova” aprovada pelo Conselho de Administração, na
verdade,  apenas confirmou essencialmente a antiga e ratificou os Limites que não
vinham sendo e continuaram a não ser sequer buscados.

E mais: as deliberações posteriores a 29.11.2013 demonstram que, apesar
da  premente  necessidade  de  novos  reajustes  de  preços  dos  derivados  ante  a
continuidade da defasagem de preços e a improvável convergência aos limites dos
indicadores de endividamento    estabelecidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-
2017 dentro do prazo previsto  , a Companhia amargou quase um ano sem reajustes por
decisão infundada da maioria dos membros do Conselho de Administração.

● As deliberações posteriores a 29.11.2013: a manutenção da “velha” política de
preços e a não concessão de reajustes

Após a deliberação de 29.11.2013, a discussão sobre a política de preços
passou  a  ser  feita  mensalmente  no  Conselho  de  Administração,  pautada  por
distribuições de probabilidade de observância dos Limites em diferentes cenários de
níveis de produção, câmbio e preços.

Conforme assinalado no tópico anterior, passou a constar todos os meses
um ponto fixo na pauta das reuniões do Conselho, com o título: “Acompanhamento da
Eficácia da Política de Preços do Óleo Diesel  e Gasolina”,  que tinha por objetivo
analisar a eficácia da política de preços a partir dos resultados e das projeções dos
indicadores de endividamento e alavancagem da Companhia, que seriam apresentados
mensalmente  ao  Conselho  pela  Diretoria  Executiva,  a  fim  de  que  as  metas
estabelecidas fossem alcançadas no prazo previsto, qual seja, dezembro de 2015.
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Nesse contexto, apesar dos cenários desfavoráveis quanto aos limites do
endividamento e da desvalorização cambial, o Conselho de Administração manteve,
nas diversas deliberações posteriores a 29.11.2013, sua decisão de orientar a Diretoria
Executiva a manter os preços dos combustíveis e não conceder novos reajustes.

Tal  fato  se  verificou  nas  reuniões  ocorridas  nos  dias  31.01.2014,
25.02.2014,  21.03.2014,  25.04.2014,  09.05.2014,  13.06.2014,  18.07.2014,
08.08.2014, 12.09.2014.

Importante  destacar  que,  a  partir  de  25.04.2014,  as  reuniões  do
Conselho já ocorreram com a nova composição, em razão da realização de Assembleia
Geral  Ordinária,  na  qual  foram  eleitos  José  Monforte15 e  Silvio  Pinheiro,  em
substituição  a  Jorge  Gerdau  e  José Rangel,  tendo  sido  os  demais  Conselheiros
reeleitos.

Com efeito, o que se pode extrair da análise das Atas de tais reuniões é
que  o  Conselho  de  Administração  manteve-se  dividido  basicamente  entre  dois
entendimentos: 

(i) no lado minoritário, formado pelos Conselheiros Mauro Cunha, José Guimarães
Monforte  e  Silvio  Pinheiro,  enfatizava-se  a  baixa  probabilidade,  segundo  dados
apresentados pela  Diretoria,  de  que  a  convergência  aos  Limites  de  endividamento
ocorresse no prazo originalmente previsto, isto é, ao final de 2015, caso os reajustes
não  fossem  concedidos,  já  que  os  indicadores  se  mantinham  acima  dos  limites
previstos no PNG 2013-2017, citados no Fato Relevante divulgado em 29.11.2013;

(ii) no lado majoritário, composto pelos demais Conselheiros, seguia-se a orientação
da controladora no sentido de não conceder reajustes aos preços dos combustíveis a
fim de não pressionar a inflação, invocando-se, para tanto, a justificativa infundada de
que a convergência aos Limites de endividamento, que permaneciam acima do teto
máximo previsto, estava ocorrendo de modo sustentável, ainda que lentamente, e que
os reajustes de preço deveriam ocorrer no futuro.

15 Assim como Mauro Cunha, José Monforte também é autor da reclamação analisada no processo da CVM.
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Anote-se  que  essa  tentativa  de  simular  cenarizações  favoráveis  à
Companhia e, assim, alcançar as metas previstas colidia com os vários alertas e os
dados  trazidos  pela  Diretoria  quanto  à  mínima  probabilidade  de  atingimento  dos
limites previstos, mesmo com a concessão de reajustes.

Neste  sentido,  na  reunião  do  Conselho  ocorrida  em  31.01.2014,  as
projeções  apresentadas  pela  Diretoria  indicavam  que  os  Limites  não  seriam
observados nos 24 meses seguintes. Mesmo assim, a maioria dos Conselheiros decidiu
novamente pela não concessão de reajuste (cf. fl. 9 da Ata nº 1.389):

Da mesma forma, na reunião de 25.02.2014, o Conselho foi novamente
alertado  pela  Diretoria  de  que  as  projeções  dos  indicadores  Endividamento
Líquido/EBITDA e Alavancagem apontavam para a permanência destes acima dos
limites máximos nos 24 meses seguintes, com probabilidade baixa, dada as projeções
do mercado, de os mesmos retornarem aos limites estabelecidos no Fato Relevante de
29.11.2013. Ainda assim, mais uma vez, não foi liberado o reajuste pelo Conselho de
Administração (cf. fl. 19 da Ata nº 1.390):
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Acresça-se que, também nessa data (25.02.2014), foi  aprovado o PNG
2014-2018, que referenciava e ratificava os mesmos Limites previstos no PNG 2013-
2017, os quais deveriam ser atendidos já a partir de 2015.

O alerta  da  Diretoria  quanto  à  baixa  probabilidade  de  que  os  Limites
fossem alcançados foi repetido na reunião do CA do dia 21.03.2014, quando, mais
uma vez, a maioria dos Conselheiros, sem apresentar fundamentação razoável, decidiu
por não efetuar os reajustes (cf. fls. 11/12 de Ata nº 1.391):
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A partir da reunião seguinte, ocorrida em 25.04.2014, a probabilidade de
os indicadores endividamento/EBITDA e alavancagem retornarem ao limite previsto
nos PNGs e no Fato Relevante de 29.11.2013 (2,5 e 35%, respectivamente) passou a
ser quantificada, de acordo com projeções de câmbio do Boletim Focus do Banco
Central, bem assim conforme a taxa de câmbio verificada naquele momento. 

Assim, naquela data (25.04.2014),   adotadas as projeções de câmbio do
boletim Focus, caso houvesse reajustes de preços no teto da banda da metodologia,
a probabilidade de o indicador endividamento/EBITDA alcançar 2,5 até o fim de 2015
foi quantificada em 22%, sendo que a  meta de 35%  do indicador de alavancagem não
seria atingida de forma alguma.

Considerando-se a taxa de câmbio daquele momento  e os reajustes de
preços ocorrendo no teto da banda da metodologia, o indicador de Endividamento
Líquido/EBITDA  teria  98%  de  probabilidade  de  alcançar  a  meta  de  2,5  e  a
Alavancagem  teria 14% de chance de alcance da meta ao final de 2015.

Apesar dessas previsões, que já mostravam a baixa probabilidade em se
atingir os Limites mesmo com o reajuste no teto da banda, a maioria dos membros do
Conselho  decidiu,  novamente  e  sem  qualquer  fundamentação  técnica,  pela  não
concessão do reajuste  (cf. fls. 18/19 da Ata 1.392):
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Ainda  nesta  reunião,  o  então  Gerente  Executivo  de  Desempenho
Empresarial,  Mario Jorge da Silva,  informou que a defasagem do diesel e  da
gasolina  estava  em  aproximadamente  13%  e  22%,  respectivamente,  tendo
também alertado, junto com outros Diretores, acerca da importância de haver
convergência de preços  com as referências internacionais:

31



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

(fl. 13 da Ata 1.392)

Com efeito, apesar de todos os cenários se mostrarem desfavoráveis ao
alcance das metas e colocarem em risco os investimentos programados da Companhia,
o Conselho de Administração permaneceu indiferente aos alertas da Diretoria e os
preços  dos  combustíveis  continuaram  sem  reajuste. Com  isso,  o  que  se  viu  nas
reuniões  posteriores  foi  a  probabilidade  de  os  indicadores  alcançarem  os  limites
definidos até o final de 2015 se tornar cada vez menor,   até alcançar o patamar de
0%, ainda que se  considerasse  a concessão de reajustes  no teto da banda da
metodologia.

Isso confirma a opinião externada pelo ex-Conselheiro Mauro Cunha na
reunião de Abril/2014 quando manifestou que “em seu entendimento, a política de
preços tornou-se uma peça de ficção, já que o Conselho não toma decisões apesar
dos cenários ruins traçados pela Companhia” (fl. 10 da Ata nº 1.392).

Na  reunião  seguinte  do  Conselho  de  Administração,  ocorrida  no  dia
09.05.2014, em que foram analisadas informações contábeis do primeiro trimestre, foi
destacado que o aumento da defasagem dos preços da gasolina e do óleo diesel tinha
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aumentado entre o 4ª trimestre de 2013 e o 1º trimestre de 2014 de 15% para 18%.
Agravando as cenarizações da Companhia, consta que “a menor produção de petróleo
no 1º trimestre de 2014 em relação ao 4º trimestre de 2013 se refletiu na balança de
importação e exportação de líquidos, que apresentou aumento do déficit em relação
ao trimestre anterior (...)” (fl. 4 da Ata nº 1.393).

Na oportunidade, estimaram-se os eventuais indicadores na ausência de
defasagens de preço (ou seja, com a concessão de reajustes):  

a)  o  endividamento  líquido  /  EBITDA  seria  de  2,62,  em
comparação aos 4,00 apurados no momento; e
b)  a  alavancagem  seria  de  35%,  em  comparação  aos  39%
apurados no momento.

A  então  Conselheira  e  Presidente  da  PETROBRAS,  MARIA  DAS
GRAÇAS FOSTER, enfatizou que a eliminação da defasagem permitiria uma gestão
mais otimizada (cf. fl. 05 da Ata nº 1.393).

Em tal  reunião,  não houve deliberação sobre reajustes  dos  preços  dos
combustíveis. 

Na reunião do Conselho em 13.06.2014, foram novamente atualizados os
cenários  considerados  pela  PETROBRAS,  tornando  ainda  mais  improvável  a
convergência aos Limites, já que, com o câmbio nos patamares previstos no boletim
Focus, nenhum dos indicadores tenderia a retornar à meta até o final de 2015, o que
ocorreria  apenas,  com  probabilidade  de  4%,  com  o  indicador  de  endividamento
Líquido/EBITDA, caso os reajustes fossem concedidos no teto da banda.

Apesar disso,  ciente de que os limites não seriam atingidos mesmo
com os reajustes no teto, o Conselho, pela maioria de seus membros, insistiu na
decisão de vetar os reajustes pleiteados pela Diretoria, sem apresentar qualquer
estudo  ou  fundamento  técnico  para  afastar  os  dados  objetivos  trazidos  pela
Diretoria  que  demonstravam  a  gravíssima  situação  da  empresa  e  a  urgente
necessidade de reajustes no “teto da banda”:
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Acresça-se que nessa mesma reunião a então “Conselheira e Presidente
da Petrobras Maria das Graças Foster (…) deixou claro que o reajuste de preço é
necessário para o alcance dos valores fixados para os indicadores de endividamento
e alavancagem nos 18 meses que restam até dezembro de 2015” (fl.  10 da Ata nº
1.394).

No entanto, ignorando por completo a conjuntura trazida pela Diretoria,
consta da Ata que: 
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“(...)  o  Presidente  do Conselho de Administração Guido Mantega
manifestou que as cenarizações feitas indicavam que era possível
que  a  Companhia  alcançasse  os  objetivos  de  endividamento  e
alavancagem estabelecidos  pelo  Colegiado  para  o  final  de  2015,
com determinados reajustes de preço e o aumento da produção, e
que,  portanto,  sua  sugestão  era  a  manutenção  da  política
praticada  por  estar  adequada  na  direção  dos  resultados
esperados – (fl. 08 da Ata nº 1.394)

Destaque-se que essa posição obstinada do Conselho em não permitir os
reajustes levou o Conselheiro Mauro Cunha a pôr em dúvida, na reunião ocorrida em
18.07.2014, as declaradas motivações para a ausência de reajuste. Veja-se o que foi
consignado na Ata a este respeito:

O  conselheiro  Mauro  Rodrigues  da  Cunha  mencionou  que
gostaria de repetir as palavras do Conselheiro José Guimarães
Monforte,  na  reunião  de  13-6-204,  de  que  haveria  risco  de
prática  de  gestão  temerária  na  Petrobras,  tendo  em conta  a
continuidade  de  se  ter  probabilidade  zero  da  Companhia
alcançar   objetivos  fixados  para  2015,  bem  como  pela
incorreção, na sua visão, das razões alegadas de internalizar as
volatilidades de câmbio e preço do petróleo para não aumentar
os preços da gasolina e do óleo diesel. Citou e distribuiu alguns
estudos, e comentou o estudo do banco JP Morgan a respeito
do  mercado  internacional  do  petróleo,  que  mostra  que  a
volatilidade do câmbio está em nível  muito baixo,  e portanto
conclui  que,  em  seu  entendimento,  não  fazem  sentido  as
menções recorrentes neste  Conselho de que  o  reajuste
não  é  implementado  para  evitar  a  volatilidade.  Na  sua
opinião, a motivação do acionista controlador só pode ter
a ver com a preocupação com o nível de inflação. - fls. 11/12
da Ata nº 1.395

Relate-se  que  reportagens  divulgadas  à  época  reforçam  a  opinião
externada  pelo  ex-Conselheiro,  noticiando  como  fato  notório  que  a  ausência  de
reajustes  dos  combustíveis  estava  atrelada  ao  controle  da  inflação e  às  eleições
presidenciais daquele ano. Veja-se:
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Sem reajuste, Petrobras perde até R$ 4,2 bi no ano
SAMANTHA LIMA
DO RIO

29/06/2014 03h07
A ansiedade da Petrobras em ter o aval do governo para reajustar
preço de combustíveis ganha, com o recém-fechado acordo com a
União  para  produzir  mais  em  áreas  no  pré-sal,  contornos  de
urgência. Eleições e inflação jogam o aumento para o fim do ano
-o que lhe custaria até R$ 4,2 bilhões em 2014.
A  previsão  é  do  CBIE  (Centro  Brasileiro  de  Infra  estrutura),
considerando, hoje, uma defasagem da ordem de 18% no preço da
gasolina  e  de  11,3%  no  do  diesel  em  relação  ao  mercado
internacional.  O  valor  equivale  a  78%  do  lucro  da  empresa  no
primeiro trimestre, de R$ 5,4 bilhões.
Está  em  jogo  o  caixa  da  empresa,  pressionado  por  ter  de
comportar investimentos de R$ 44 bilhões em 2014 e a dificuldade
em aumentar  a  produção de  petróleo  -  que,  no  Brasil,  não  sai  do
patamar de 2 milhões de barris por dia.
(…)

Emitir títulos para levantar dinheiro não é uma opção. A companhia
tem dívida  líquida  de R$ 230 bilhões,  o  que leva  a  relação entre
dívida  e  geração  de  caixa,  importante  indicador  avaliado  pelo
mercado, a 4.
(…)

Trata-se de um risco que o governo não vai querer correr
em período eleitoral, dizem analistas. "O reajuste não vem
nem  neste  ano,  para  não  contaminar  a  meta",  diz
Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria. 
 (...)
Fonte: Folha de S. Paulo, 29.06.2014 (fls. 07/08 do Apenso I  do PA
MPF 1.00.000.007679/2014-16)16

Atente-se  ainda  que  os  próprios  representantes  e  pessoas  ligadas  ao
Governo Federal confirmavam junto aos jornais e   sites   especializados que a retenção
dos preços dos combustíveis tinha o escopo de conter a inflação e que, por isso, não
seriam concedidos novos reajustes até as eleições de 2014:

16 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1478Q94-sem-reajuste-petrobras-perde-ate-r-42-bi-no-ano.shtml
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Governo segura tarifas para conter a inflação, diz
ministro
14/05/2014

O  governo  federal  segura  preços  de  combustíveis  e
energia  para  evitar  impactos  nos  índices  gerais  de
inflação.  A admissão,  rara em ano eleitoral,  foi  feita
pelo  ministro  Aloizio  Mercadante  em  sua  primeira
entrevista  exclusiva  após  assumir  a  Casa  Civil  em
fevereiro.
Embora renegue o termo "controle de preços", ele afirma que a
política federal defende o cidadão. "Preços administrados são
preços administrados. Você administra em função do interesse
estratégico da economia, dos consumidores, não há necessidade
de ser repassado imediatamente", disse.
(…)17

Governo  vai  segurar  reajuste  dos  combustíveis  até  as
eleições
Palácio do Planalto vai segurar o reajuste de combustíveis
antes  de  outubro  com  o  intuito  de  não  prejudicar  a
candidatura  à  reeleição  de  Dilma  Rousseff.  Rui  Falcão,
presidente do PT, diz que Petrobras terá de "se segurar",
para não pressionar ainda mais a inflação

postado em 02/04/2014 06:00 / atualizado em 02/04/2014 00:20 

Com a inflação em disparada, a ponto de estourar o teto da
meta, de 6,5%, às vésperas da eleição presidencial, o governo
praticamente  bateu  o  martelo:  não  autorizará  nenhum
reajuste  da  gasolina  até  que  sejam  proclamados  os
resultados das urnas, em outubro próximo. Mesmo que isso
signifique sacrificar ainda mais  o  caixa da Petrobras,  que
está  no  centro  de  uma  das  mais  graves  crises  políticas  da
administração Dilma Rousseff. “Se a gente não quer inflação e
o  preço  do  combustível  impacta  o  custo  de  vida,  (a

17 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1453855-mercadante-admite-que-governo-segura-precos-da-
gasolina-e-da-energia.shtml
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Petrobras)  segura  mais  um  pouco”,  afirmou  ontem  ao
Correio  o  presidente  nacional  do  PT,  Rui  Falcão.

A ordem  é  não  dificultar  ainda  mais  o  trabalho  do  Banco
Central,  que  hoje  elevará  a  taxa  básica  de  juros  (Selic)  de
10,75% para 11% ao ano, na tentativa de conter a disseminação
de  reajustes.  O  governo  sabe  que,  na  avaliação  dos
consumidores-eleitores, inflação pesa muito mais que juros na
hora  de  eles  votarem.  “Por  enquanto,  não  há  aumento  de
combustíveis à vista. Antes que isso aconteça, teremos de ver
um  quadro  mais  tranquilo  para  a  inflação,  o  que  não  é
possível agora”, disse um técnico da equipe econômica, com
trânsito no Palácio do Planalto. “Inflação alta não combina
com candidatura à reeleição”, acrescentou. (...)18

De  notar  que  o  debate  ocorrido  na  reunião  do  Conselho  do  dia
18.07.2014 aponta que os reajustes, apesar de necessários, dependiam da autorização
de uma instância superior à Presidência da empresa, cujas determinações, ainda que
prejudiciais  aos  interesses  da  PETROBRAS  naquele  momento,  vinham  sendo
acatadas pela maioria dos membros do Conselho (fl. 11 da Ata nº 1.395):

18 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2014/04/02/internas_economia,420824/governo
-vai-segurar-reajuste-dos-combustiveis-ate-as-eleicoes.shtml
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Frise-se que essa alegada 'falta de autorização' para os reajustes citada
pela  Presidente da  empresa  levou o Conselho a novamente decidir,  na reunião de
18.07.2014, não aprovar os reajustes, mesmo ciente que, no cenário de câmbio Focus,
as projeções dos indicadores de Endividamento Líquido/EBITDA e de Alavancagem
apontavam para a permanência destes acima dos limites máximos no final de 2015 e
que, ocorrendo a taxa de câmbio projetada pela PETROBRAS, o valor esperado para
o  indicador  Endividamento  Líquido/EBITDA  para  dez/2015  era  de  2,26,  com
probabilidade de 98% deste ficar em patamar inferior a 2,50,  caso o reajuste fosse
concedido no teto da banda (cf. fl. 22 da Ata 1.395): 

Já na reunião de 08.08.2014, assumindo-se o câmbio do Boletim Focus,
demonstrou-se que havia  probabilidade zero de alcançar ambos os Limites até o
fim de 2015,  mesmo que os reajustes fossem concedidos no teto da banda da
metodologia, ou seja, não mais seria possível a consecução dos objetivos fixados para
aquele ano mesmo com reajustes.
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Foi  destacado,  ainda,  que,  caso  a  taxa  de  câmbio  se  mantivesse  no
patamar  verificado  naquela  data,  o  indicador  de  Endividamento  Líquido/EBITDA
teria 98% de probabilidade de alcançar a meta de 2,50 ao final de 2015, enquanto que
a alavancagem teria 14% de chance de alcance de meta de 35% ao final de 2015, com
reajustes de preços ocorrendo no teto da banda da metodologia:

(fl. 08 da Ata nº 1.392)

40



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Saliente-se  que  esse  comprometimento  das  metas  apresentado  pela
Diretoria levou ao acirramento do debate no Conselho acerca do reajuste de preços,
cabendo  destacar  as  manifestações  dos  Conselheiros  José  Guimarães  Monforte  e
Silvio Sinedino acerca da política de preços e da inação do órgão:

Diante das críticas e das incontestáveis ponderações apresentadas pelos
Conselheiros  acima  citados,  a  então  Conselheira  e  Presidente  da  PETROBRAS,
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER, chegou a reconhecer o sacrifício imposto,
desde  2011  à  Companhia  no  que  se  refere  ao  reajuste  de  preço,  bem  assim  a
necessidade de reajuste,  mas novamente alegou que não tinha poder para fazê-  lo
( fl. 15 da Ata nº 1.396):
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Destaque-se  que  o  então  Diretor  de  Finanças  e  Relações  com
Investidores da PETROBRAS, Almir Barbassa, tornou pública a imprescindibilidade
de  reajuste  em entrevista  dada  no  dia  11.08.2014  à  Folha  de  São  Paulo,  quando
também alegou que a “A palavra final sobre o reajuste dos combustíveis cabe ao
conselho de administração da empresa, instância máxima de gestão da companhia.”
Veja-se: 

Reajuste de combustíveis é "imprescindível, afirma
Petrobras
SAMANTHA LIMA LUCAS VETTORAZZO
DO RIO
11/08/2014 13h55

O  diretor  de  Finanças  e  Relações  com  Investidores  da  Petrobras,
Almir  Barbassa,  disse  que  o  aumento  dos  combustíveis  é
"imprescindível" para que a empresa reduza seu endividamento.
O executivo afirmou, porém, que não tem como prever quando isso
ocorrerá  e  negou  que  a  decisão  esteja  relacionado  ao  calendário
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eleitoral. O último reajuste foi autorizado em novembro de 2013.
De acordo  com o Centro  Brasileiro  de  Infraestrutura,  a  defasagem
atual no preço da gasolina é de 9,6% e do diesel, de 8,4%, em relação
aos  preços  internacionais.  Os  preços  externos  trazem  impacto  à
Petrobras  porque  a  empresa  importa  combustíveis  que  vende  para
atender à demanda interna e também porque importa petróleo, já que o
óleo produzido no Brasil não pode ser todo processado internamente,
devido a questões técnicas das refinarias e do produto.
A palavra final  sobre o reajuste  dos combustíveis  cabe  ao
conselho de administração da empresa, instância máxima de
gestão da companhia. O conselho é formado por dez integrantes,
dos quais sete são representantes do governo, uma vez que a União é o
principal acionista da companhia.
No primeiro semestre de 2014, a Petrobras lucrou R$ 10,4 bilhões,
queda de 25% em relação aos primeiros seis meses de 2013, de 13,9
bilhões.
A dívida  da  Petrobras  cresceu de  R$ 221,6 bilhões  para  R$ 241,3
bilhões entre dezembro de 2013 e junho de 2014. (…)

Fonte: Folha de S. Paulo, 11.08.2014 19

Na reunião seguinte do Conselho, ocorrida em 12.09.2014, seguiram-se
os debates acerca do tema, estando os membros do Conselho cientes de que a política
de  preços  adotada  colocou  em  risco  a  própria  sustentabilidade  financeira  da
Companhia. Neste sentido, o então Conselheiro Silvio Sinedino novamente criticou o
uso da política de preços da PETROBRAS para fins políticos (fl. 16 da Ata 1.397):

19http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2Q14/Q8/1498703-reaiuste-de-combustiveis-e-

imprescindiu3l-seaundo-petrobras.shtml

43



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Como nas  outras  vezes,  nesta  reunião,  o  Conselho  foi  alertado  pela
Diretoria  de  que  as  probabilidades  estimadas  de  convergência  dos  indicadores  ao
Limites até o final de 2015 eram: (i)  zero para a alavancagem  em qualquer dos
cenários de câmbio; (ii) zero para o indicador endividamento líquido / EBITDA
no cenário de câmbio do Boletim Focus; e (iii) 70% para esse indicador no cenário
de câmbio projetado pela PETROBRAS, com reajustes nos patamares máximos (cf.
fls. 18 e 19 da Ata nº 1.397).

No  entanto,  mais  uma  vez,  ciente  de  que  os  limites  não  seriam
atingidos  mesmo com os  reajustes  no  teto,  o  Conselho,  pela  maioria  de  seus
membros,  deliberou  pela  não  concessão  do  reajuste, sem  apresentar  qualquer
estudo  ou  fundamento  técnico  para  afastar  os  dados  objetivos  trazidos  pela
Diretoria  que  demonstravam  a  gravíssima  situação  da  empresa  e  a  urgente
necessidade  de  reajustes  no  “teto  da  banda”,  com  votos  contrários  dos
Conselheiros José Monforte e Silvio Pinheiro.

● Dos aumentos de preços dos combustíveis após as eleições de 2014:

No dia 11.08.2014 foi publicado um artigo no site Reuters Brasil dando
conta de que uma fonte anônima do Governo teria afirmado que, após as eleições de
Outubro daquele ano, o Governo Federal elevaria o preço da gasolina nas refinarias,
tendo em vista o arrefecimento da inflação no segundo semestre de 201420:

Preço  da  gasolina  deve  subir  de  5,5%  a  6%  após
eleições, diz fonte do governo
segunda-feira, 11 de agosto de 2014 19:45 BRT

Por Luciana Otoni
BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal deve elevar o preço da
gasolina nas refinarias entre 5,5 e 6 por cento neste ano após as
eleições de outubro, afirmou à Reuters nesta segunda-feira uma
fonte do governo próxima ao núcleo do Executivo.

20 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0GB27B20140811?
pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
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O cálculo do reajuste ainda é preliminar e servirá para dar
algum alívio aos preços para a Petrobras, segundo a fonte. A
estatal  vem  trabalhando  com  preços  defasados  se
comparados  com  o  mercado  internacional,  o  que  causa
prejuízos na sua área de abastecimento.
A decisão pelo aumento agora leva em conta o arrefecimento
que  a  inflação  deve  dar  neste  segundo  semestre,  a
necessidade de fortalecer o caixa da companhia e a regra de
elevação anual do preço dos combustíveis.
Na  semana  passada,  em  entrevista  à  Reuters,  o  ministro  da
Fazenda,  Guido Mantega,  já  havia indicado que os preços da
gasolina seriam elevados em 2014.
A última vez que houve reajuste nos preços da gasolina foi em
novembro  do  ano  passado,  quando  a  Petrobras  anunciou
aumento médio de 4 por cento da gasolina e de 8 por cento no
diesel nas refinarias. Na época, especialistas calcularam que a
alta  da  gasolina  ao consumidor final  seria  de  cerca  de 3 por
cento.
"O aumento (deste ano) vai dar um colchão à Petrobras que, na
eventualidade  de  disparada  do  preço  do  barril  lá  fora,  não
precisará  fazer  movimentos  bruscos  de  preços  no  mercado
interno. Da mesma forma que não precisará lidar com distorções
de  preços  caso  haja  movimento  de  baixa  da  cotação
internacional", disse a fonte.
Em julho, o preço da gasolina vendida pela Petrobras no Brasil
ficou 14 por cento, em média, abaixo dos valores internacionais,
segundo levantamento da GO Associados.

Com efeito, a     celeuma em torno da política de preços da Companhia
seguiu  até  a  reunião  de    31.10.2014  ,  ocorrida  logo  após  as  eleições  presidenciais,
quando  o  então  Ministro  da  Fazenda  e  Presidente  do  Conselho,  GUIDO
MANTEGA, alterando subitamente e de forma inexplicável o entendimento que
vinha sustentando até então, recomendou à Diretoria Executiva que aumentasse
os preços da gasolina e do diesel. Veja-se o que consta na respectiva Ata:
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O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  Guido
Mantega  comentou  que  as  defasagens  de  preços  da
gasolina e do óleo diesel diminuíram, porém para que se
obtenha uma melhoria nos indicadores de endividamento
e alavancagem é preciso passar um tempo com os preços
acima da paridade a fim de recompor as defasagens do
passado. Recomendou à Diretoria Executiva que aumente,
quando considerar conveniente, ainda no ano em curso,
os  preços  da  gasolina  e  do  óleo  diesel  e  que  procure
mantê-los  acima  do  preço  de  paridade  no  futuro  para
chegar a um equilíbrio financeiro melhor. A Conselheira e
Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças  Silva  Foster
solicitou confirmação dessa orientação, e o Presidente do
Colegiado confirmou e sugeriu que a Diretoria Executiva
observasse a data em que ocorrera o aumento em 2013. O
Conselheiro  Mauro  Rodrigues  da  Cunha  solicitou  que  a
Diretoria  Executiva  não  alterasse  os  preços  nas  datas  das
reuniões  do  Conselho  de  Administração  por  conta  das
especulações que o tema gera. - fl. 15 da Ata nº 1.398 do dia
31.10.2014

Perceba-se pela tabela abaixo, que, de fato, a defasagem dos preços dos
combustíveis  manteve-se  em  queda  durante  a  maior  parte  do  ano  de  2014,
verificando-se em Outubro/2014, quando concedido o reajuste, a menor defasagem,
até então, naquele ano, uma vez que o preço do petróleo no mercado internacional já
havia começado a cair:
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jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
1580 1583 1584 1582 1584 1585 1584 1583 1585 1585 1649 1668

1878 1779 1874 1842 1761 1733 1715 1633 1676 1629 1727 1569
-298 -196 -290 -260 -177 -148 -130 -50 -92 -44 -78 100
1399 1399 1399 1402 1415 1402 1402 1401 1401 1400 1434 1445

1758 1574 1713 1646 1606 1625 1634 1591 1608 1591 1489 1305

-360 -175 -314 -245 -191 -223 -233 -190 -207 -190 -55 140

Diesel

Gasolina
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Assim, em que pesem as probabilidades estimadas de convergência dos
indicadores de endividamento e alavancagem aos Limites previstos terem se mostrado
baixas  durante  todo  o  ano  de  2014,  chegando a  zero21,  conforme informado  pela
Diretoria ao Conselho na reunião de 08.08.2014, a recomendação para que ocorresse o
reajuste apenas veio na reunião de 31.10.2014 – logo após o 2º turno das eleições
presidenciais,  quando  GUIDO  MANTEGA,  então  Presidente  do  Conselho,
encaminhou  deliberação  de  reajuste  “para  que  se  obtenha  uma  melhoria  nos
indicadores de endividamento e alavancagem” e “a fim de recompor as defasagens
do passado”.

Ressalte-se que não houve qualquer fato específico na economia ou na
empresa que justificasse a mudança brusca e repentina de opinião sobre reajustes dos
combustíveis  por  parte  do  Conselho,  especialmente  de  seu  Presidente.  A  única
explicação para i  sto é que o Conselho estava adiando os reajustes, a fim de aguardar
as  eleições  presidenciais,  de  forma  a  evitar  que  eventual  aumento  da  inflação
decorrente de reajustes prejudicasse a candidatura à reeleição da então Presidente da
República, Dilma Vana Rousseff.

Frise-se  que  os  indicadores  de  endividamento  e  alavancagem  da
PETROBRAS  foram  significativamente  afetados  pela  defasagem  persistente  dos
preços ao longo de 2014, razão pela qual ficaram muito acima dos limites previstos
(2,5% e 35%, respectivamente) em 2014 e 2015, não tendo o tardio reajuste dado
em Outubro de 2014 sido suficiente para melhoria dos mesmos, conforme já apontava
a Diretoria. Confira-se o quadro fornecido pela própria Companhia (fl. 213 do ICP):

MÊS EL/EBITDA ALAVANCAGEM

Dez-13 3,52 39

Jan-14 3,73 40

Fev-14 3,60 40

Mar-14 3,76 39

Abr-14 3,82 40

Mai-14 3,92 40

Jun-14 4,07 40

21 assumindo-se o câmbio do Boletim Focus
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Jul-14 4,21 41

Ago-14 4,00 40

Set-14 4,79 43

Out-14 4,62 43

Nov-14 4,34 44

Dez-14 4,77 48

Jan-15 4,57 47

Fev-15 4,95 49

Mar-15 5,01 52

Abr-15 4,66 50

Mai-15 4,73 52

Jun-15 4,64 51

Jul-15 4,93 53

Ago-15 5,16 55

Set-15 5,24 58

Out-15 5,06 57

Nov-15 5,11 56

Dez-15 5,31 60

Assim,  embora  o  Conselho  tenha  divulgado  ao  mercado,  em
29/11/2013,  uma  nova  política  de  preços  da  PETROBRAS,  prevendo  como
novidade “assegurar que os indicadores de endividamento e alavancagem retornem
aos  limites  estabelecidos  no  Plano  de  Negócios  e  Gestão  2013-2017  em até  24
meses, considerando o crescimento da produção de petróleo e a aplicação desta
política de preços de diesel e gasolina”, verifica-se que, ao fim do prazo previsto,
em dezembro de 2015, os referidos índices estavam em 5,31% e 60%, ou seja,
significativamente  superiores  aos  limites  de  2,5%  e  35%.  Tal  disparidade
resultou  do  fato  de  o  Conselho  da  Administração  da  empresa  jamais  ter  se
preocupado, realmente, em atingir tais limites, mas apenas em não reajustar os
preços em 2014 até a realização das eleições, visando controlar a inflação.
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Essa ausência de reajustes em 2014 refletiu ainda no lucro líquido da
Companhia que, na Área de Abastecimento chegou, no ano de 2014, a perda de 15,8
bilhões.

Consigne-se, mais uma vez, que era notório à época que a retenção do
preço dos combustíveis ao longo do ano de 2014 estava relacionado ao controle da
inflação e às eleições daquele ano:

08/04/2014 às 16h50 

Temer  diz  não  ver  espaço  para  aumento  de
combustíveis antes de eleição 

NOVA YORK  O vice-presidente do Brasil, Michel Temer (PMDB),
disse que não vê espaço para um aumento nos preços da gasolina
antes das eleições em outubro e que, se a inflação ultrapassasse
6,5%, seria  um “desastre”. Em entrevista  ontem no escritório  da
Bloomberg  em  Nova  York,  ao  ser  questionado  se  a  Petrobras
aumentaria  os  preços  do  combustível  antes  das  eleições,  Temer
respondeu: “Acho que não. Não vou responder com toda segurança.
Não tenho informações sobre isso, mas não estou vendo possibilidade
de aumento.”  As ações  da  Petrobras  subiram 6,6%,  para  R$ 16,46
ontem, a maior alta em mais de uma semana, depois que uma pesquisa
mostrou um menor apoio à candidatura da presidente Dilma Rousseff
à  reeleição. O governo controla  o  conselho da Petrobras  com a
maioria  das  ações  com  direito  a  voto,  e  os  investidores  foram
estimulados  pela  possibilidade  de  uma  mudança  na
administração,  disse  Paulo  Brito,  gerente  de  investimentos  da
corretora  HPN  Invest,  no  Recife.  A  unidade  de  refino  e
distribuição da empresa registrou US$ 38 bilhões em perdas desde
2011,  quando  começou  a  subsidiar  combustível  importado.
Recentemente, no final do ano passado, a Petrobras aumentou os
preços da gasolina e do diesel em 4% e 8%, respectivamente. 

As consequências 
“As políticas de Dilma Rousseff não foram boas para os negócios e a
Petrobras, em particular, sofreu as consequências”, disse Gianna Bern,
presidente  da  consultoria  de  gestão  de  riscos  Brookshire  Advisory
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Research, com sede em Chicago, em entrevista por telefone. “Dessas
políticas  resultou  uma  economia  disfuncional  dos  preços  do
combustível, que provavelmente não mudará no futuro próximo.” 
(...)
 Inevitável
“É  inevitável  uma  ligação  entre  inflação  e  a  popularidade  da
presidente”, disse Temer, que fez doutorado em Direito na Pontifícia
Universidade Católica, em São Paulo.  “Se a inflação disparar, não
há dúvida de que vai repercutir negativamente para o governo, e
até na eleição.” 
(…).
 (Bloomberg)22 

Assim, a justificativa dada pelo então Ministro da Fazenda e Presidente
do Conselho da PETROBRAS na reunião do Conselho do dia 31.10.2014, além de
contrariar toda a argumentação que vinha sendo sustentada por ele próprio durante o
ano de 2014 no sentido de que  “as cenarizações feitas indicavam que era possível
que  a  Companhia  alcançasse  os  objetivos  de  endividamento  e  alavancagem
estabelecidos  pelo  Colegiado  para o  final  de  2015(...)”  (fl.  08  da  Ata  nº  1.394),
apenas representou uma tentativa de dissimular o verdadeiro motivo para o reajuste
tardio.

Registre-se que nenhum fato novo havia ocorrido no âmbito da Companhia
para  justificar  essa  mudança brusca de posição.  Pelo  contrário,  naquele  momento,  o
preço  dos  combustíveis  no  mercado  internacional  já  havia  começado  a  cair,  o  que
diminuía o prejuízo da empresa na comercialização dos combustíveis.

A essa altura da narrativa, resta enfrentar, conclusivamente, a seguinte
indagação: QUAL ERA, ENTÃO, O REAL OBJETIVO DA POLÍTICA DE PREÇOS
PRATICADA  PELA  COMPANHIA  AO  TOLERAR  UMA  DEFASAGEM
CONTÍNUA  E  SIGNIFICATIVA  ENTRE  PREÇOS  DOMÉSTICOS  E
INTERNACIONAIS,  LEVANDO-A  A  SACRIFICAR  SEU  PATRIMÔNIO  E  A
COLOCAR  EM  RISCO  SUA  PRÓPRIA  SOBREVIVÊNCIA  ENQUANTO
UNIDADE PRODUTIVA?

22 http://www.valor.com.br/politica/3510020/temer-diz-nao-ver-espaco-para-aumento-de-combustiveis-antes-
de-eleicao
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A resposta é evidente e restou amplamente  demonstrada neste capítulo.
Como era de conhecimento notório à época, os ora demandados, Conselheiros indicados
pela  UNIÃO, conduziram a política de preços da PETROBRAS com a finalidade de
controlar  a  inflação,  de  acordo  com  os  interesses  políticos  e  macroeconômicos  do
Governo  Federal,  e  salvaguardar  o  sucesso  da  candidatura  da  então  Presidente  da
República nas eleições que àquela altura se avizinhavam, ignorando, solenemente, os
interesses da Companhia.

2. Dos  principais  depoimentos  prestados  no  bojo  do    Inquérito  Civil
1.30.001.000733/2015-34:

O  Inquérito  Civil  1.30.001.000733/2015-34  foi  instaurado  na
Procuradoria da República do Rio de Janeiro, a partir de  cópia de Justificação de Voto
proferido pela AEPET – Associação dos Engenheiros da PETROBRAS, na qualidade
de acionista minoritário da Companhia. No referido documento, a AEPET insurge-se
contra supostas irregularidades praticadas no âmbito da PETROBRAS, dentre as quais
o  indevido  uso  político  da  empresa  para  combater  a  inflação  mediante  o
“congelamento” dos preços dos combustíveis e a obrigação de importar parte desses
combustíveis e repassá-los para suas concorrentes por um preço inferior ao de custo.

No bojo do referido IC, foram ouvidos alguns membros do Conselho de
Administração da PETROBRAS à época dos fatos, notadamente aqueles que mais se
manifestaram a respeito da política de preços nas reuniões do Conselho.

   Neste  sentido,  o  ex-Conselheiro  Mauro  Gentile  Rodrigues  da  Cunha
(mídia de fl. 207 do ICP), confirmando os debates ocorridos nas reuniões do Conselho
acerca  da política  de  preços  praticada pela  PETROBRAS, assim afirmou, em sua
oitiva, quando indagado acerca da motivação do Conselho, conforme já relatado:

QUE  a maior parte dos membros do Conselho se posicionava em
contraposição à realidade trazida pela Diretoria; e trazia argumentos
que  eu  considero,  muitas  vezes,  platitudes,  desconectados  da
realidade que era mostrada pela diretoria, cujo resultado final era a
inação;  e  a  inação  significava  não  resolver  o  problema  dos
preços finais.
(…)
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QUE muitos argumentos, no meu entendimento, eram argumentos
circulares, palavras de efeito, que não traziam novidades ou fatos
que  justificassem  qualquer  coisa  diferente  do  que  a  Lei  nos
mandava fazer. A lei nos mandava precificar de acordo com a livre
concorrência e não era isso que fazíamos e, se me permite, não era
isso que a Companhia faz até hoje.
(...)
O que posso dizer  como um fato,  e coloquei  isso nas atas,  é que
claramente não era o interesse da Companhia, nem as obrigações
perante a Companhia, de acordo com a Lei das SAs, que motivava
essa decisão. Houve comentários em atas do Conselho, se não me
engano do conselheiro Sinedino, e talvez reverberada por mim (…), de
que seria a motivação do acionista controlador de reduzir os níveis
de inflação. É uma explicação que faz sentido.  
(mídia de fls. 207 do ICP).

A ex-Presidente da PETROBRAS, Maria das Graças Foster, revelou a
mesma percepção quando também questionada   acerca  dos  possíveis  motivos  que
levaram ao adiamento da decisão de reajustes pelo Conselho. Merecem destaque os
seguintes trechos de seu depoimento:

(...), para mim ele [Guido Mantega] tinha uma meta de inflação e
os  preços  tinham  que  caber  dentro  daquela  meta;  então  ele
devia ter um simulador muito melhor que o meu, muito capaz, que
dizia [que] 4,5 e 7,5 fica ainda dentro da meta do Governo que é 6,5.
(…)
PROCURADOR:  (...)  ELE  [Guido  Mantega] TERIA FORÇA PARA
TOMAR ESSA DECISÃO SOZINHO OU ELE TERIA QUE TER A
CHANCELA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Eu acredito que ele tem força para
isso porque ele tinha que dar conta da meta da inflação; (…) esse
é meu entendimento; ele nunca falou isso para mim; mas, o meu
entendimento é que a Petrobras tinha que caber dentro da inflação
dele, que ele pudesse aceitar uma variação e recompor isso mais
tarde. (…)

Mister destacar ainda o que foi dito pela ex-Presidente da Companhia,
Maria  das  Graças  Foster  acerca  da  repentina  mudança  de  posição  do  Réu Guido
Mantega na reunião do Conselho do dia 31.10.2014, quando, diferentemente do que
vinha sustentando até então ao longo de 2014, recomendou à Diretoria Executiva que
aumentasse  os  preços  da  gasolina  e  do  diesel  para  uma  suposta  melhoria  nos
indicadores de endividamento e alavancagem:
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PROCURADOR:  MAS POR QUE A SENHORA ACHA QUE
ELE MUDOU DE OPINIÃO NESSA DATA DE REPENTE, EM
OUTUBRO DE 2014?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: No contexto da economia
brasileira nada; (..)
PROCURADOR:  POR  QUE  A  SENHORA  ACHA,  POR
EXEMPLO,  QUE  ELE  NÃO  FEZ  ISSO  EM  SETEMBRO,
AGOSTO, JULHO … SÓ EM OUTUBRO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Porque tinha eleição; mas
eu acho (…); ele nunca falou e nunca tive essa conversa
com ele.
(…)
PROCURADOR: (…) DENTRO DA EMPRESA TINHA ALGUM
DADO,  QUE  A  GENTE  DESCONHECE,  QUE  PODERIA
LEVAR A ESSA MUDANÇA LOGO APÓS A ELEIÇÃO (...)?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Nenhum fato novo (…); eu
não sei o que o fez fazer esse ato; acho que foi uma forma
dele se eximir de culpa (...)

Apresentados  esses  destaques  iniciais,  cabe  ressaltar  os  principais
momentos dos depoimentos prestados:

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE (mídia de fl. 199 do ICP)

O declarante, Conselheiro da PETROBRAS no período de Abril/2014 a
Março/2015, asseverou que, no final de 2013, o Conselho tinha determinado que a
política de preços seria conduzida com o objetivo de se atingir algumas metas para a
Companhia no prazo de 2 anos. Por isso, instituiu-se que o Conselho periodicamente
iria ser informado acerca das variáveis para atingir essas metas. 

Alegou que a política de preços da Companhia era confidencial,  pois
nunca teve acesso, enquanto Conselheiro, aos detalhes dessa política. Neste sentido,
informou que o Presidente do Conselho fazia menção à existência de uma política de
preços, mas para os membros do Conselho apenas eram apresentadas as variáveis a
fim de verificar se a Companhia estava ou não caminhando em direção à meta, sendo
que esse foi um dos motivos que o levou a fazer a representação junto à CVM. 
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Quando  indagado  acerca  das  discussões  e  do  posicionamento  do
Conselho quanto ao atingimento das metas, assim ponderou:

QUE era uma visão não de uma pessoa prudente, de um gestor
de companhia,  achar  que,  embora tudo indicasse,  com senso do
Banco Central e várias coisas, numa direção não favorável a essa
decisão,  que  não  suportava  essa  decisão,  [mas]  era  o  que
prevalecia; a palavra do Presidente do Conselho, representando
o  controlador  máximo,  e  os  outros  seguiam. Eu,
particularmente, nunca achei razoável e acho incorretas essas
premissas[...].  referia-se à  crise mundial  […],  mas sem uma
fundamentação.

Quando perguntado acerca dos Conselheiros que se manifestavam contra
os reajustes, informou, com base nas próprias Atas, que

“(…) apenas 3 conselheiros votavam a favor de um reajuste e contra
a continuidade do não reajuste. No caso era o Sinedino, que era um
dos funcionários, que não foi o tempo todo assim, [mas] evoluiu para
esse  entendimento  [e]  a  partir  de  um determinado  momento,  ele
votou sempre assim; o Mauro Cunha, que, como eu, era eleito por
minoritários  detentores  de ações ordinárias;  e  eu,  minoritários  de
ações preferenciais.  Todos os outros votaram em consenso. Todos
indicados pelo controlador. (…)”.

Quanto aos objetivos perseguidos por essa maioria ao não conceder os
reajustes e o controle da inflação:

Houve  manifestação  de  quem  votava  contra  a  manutenção  [da
politica de preços] dizendo que não pode ter outro objetivo que não o
melhor interesse da companhia, que não era exatamente só o lucro,
era o desequilíbrio financeiro total porque ele investia mais do que
gerava de caixa  e  se diminuía  a geração de caixa  porque vendia
abaixo do meu custo, eu estava endividando a Companhia; tinha um
maior endividamento porque o investimento era muito alto por causa
do Pré-Sal; (…) acho que há palavras na Ata sim, não sei se minhas,
eu não lembro,  (…), dizendo que só pode ter outro propósito sim;
o melhor benefício da Companhia não é, com certeza não;
(…) o  que  era  claro  para  mim  era  que  não  era  no  melhor
interesse da Companhia. (…)
(…)  Eu  diria  que  há  um  entendimento  limitado  do  que  é  a
responsabilidade  de  um  administrador  (...)  diante  do
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desequilíbrio financeiro da Companhia, você optar por continuar
com uma situação onerosa para a Companhia, que claramente
resulta em maior desequilíbrio financeiro (...)

MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA – mídia de fl. 207 do ICP:

Tendo ocupado o cargo de Conselheiro da PETROBRAS de Abril/2013
a  Abril/2015,  o  ex-Conselheiro  iniciou  suas  declarações  fazendo  uma  análise
cronológica dos fatos relativos à política de preços praticada na Companhia:

QUE os preços derivados deixaram de acompanhar as flutuações
internacionais  em 2011 e,  desde então,  houve um descasamento
que veio causando prejuízo à Companhia. Logo no início da minha
atuação, esse foi um assunto que eu trouxe à tona para a discussão
do Conselho. Apontei vários aspectos que mostravam, de fato, os
prejuízos que estavam sendo impostos à Companhia e, mais do que
isso,  o  aspecto  ilegal  de  como  os  preços  estavam  sendo
determinados. Isso levou a (...) discussões que teve seu ápice em
Novembro  de  2013,  com  a  aparente  deliberação  por  uma  nova
política  de  preços,  que  tem  características  curiosas  de  ter
parâmetros confidenciais (…). O que ocorreu na sequência foi uma
série de fatos e informações que me levaram a conclusão que, na
verdade,  não  estava  sendo  implementada  nenhuma  política  na
prática.  Eu  reiteradamente  trouxe  isso  ao  Conselho  de
Administração  e  quando  senti  que  isso  estava  esgotando  a
capacidade  de  argumentação  eu  levei  ao  órgão  regulador  do
mercado de capitais, que é a CVM.

Quanto ao não atingimento das metas pelo Conselho e os argumentos
declinados pela maioria para desconstituir os dados apresentados pela Diretoria que
alertavam pela necessidade de reajuste, informou:

QUE  a maior parte dos membros do Conselho se posicionava
em  contraposição  à  realidade  trazida  pela  Diretoria;  e  trazia
argumentos  que  eu  considero,  muitas  vezes,  platitudes,
desconectados da  realidade  que  era  mostrada  pela  diretoria,
cujo resultado final  era  a  inação;  e  a  inação significava  não
resolver o problema dos preços finais.
(…)
QUE  muitos  argumentos,  no  meu  entendimento,  eram
argumentos  circulares,  palavras  de  efeito,  que  não  traziam
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novidades ou fatos que justificassem qualquer coisa diferente
do que a Lei nos mandava fazer. A lei nos mandava precificar de
acordo com a livre concorrência e não era isso que fazíamos e,
se me permite, não era isso que a Companhia faz até hoje.

Quando indagado acerca da motivação que levava o Conselho a assim
proceder, colocou que:

O que posso dizer como um fato, e coloquei isso nas atas, é que
claramente  não  era  o  interesse  da  Companhia,  nem  as
obrigações perante a Companhia, de acordo com a Lei das SA,
que  motivava  essa  decisão. Houve  comentários  em  atas  do
Conselho,  se  não  me  engano  do  conselheiro  Sinedino,  e  talvez
reverberada por mim (…), de que seria a motivação do acionista
controlador de reduzir os níveis de inflação. É uma explicação
que faz sentido.

Quando  indagado  se  havia  alguém  no  Conselho  que  capitaneava  a
estratégia de apresentar oposição aos alertas da Diretoria, respondeu positivamente e
informou que  “o Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Guido Mantega.” 

Questionou-se também acerca da existência de algum dado concreto e
objetivo que justificasse a mudança de entendimento percebida nas declarações do
Conselheiro Guido Mantega,  na  reunião de 31.10.14,  a  primeira  após as  eleições,
quando passou a admitir o reajuste ao argumento de que era preciso passar um tempo
com os preços acima da paridade a fim de recompor as defasagens do passado,  o
declarante respondeu negativamente.

Quanto aos prejuízos, informou que a defasagem dos preços internos em
relação aos internacionais remonta ao ano de 2011 até o final de 2014 para o ano de
2015. Alegou, neste sentido, ter feito um estudo sobre os prejuízos da Companhia, que
apurou:

 QUE somando os prejuízos da área de refino, trimestre a trimestre, e
corrigindo  esses  prejuízos  pela  variação  cambial  –  porque  a
Petrobras  se  financia  em  dólar  –  chega  num  número  de
aproximadamente 100 bilhões de reais nesse período (…) de 2011
2014.
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Relativamente aos Conselheiros que também defendiam a necessidade
do reajuste:

QUE no período de 2013 a 2014,  nenhum. No período de 2014 a
2015, os Conselheiros José Guimarães Monforte e Silvio Sinedino.(...)

GUIDO MANTEGA – mídia de fl. 259 do ICP:

O  ex-Presidente  do  Conselho  negou  a  existência  de  prejuízos  à
Companhia em razão da venda, no mercado interno, de combustíveis por um preço
inferior ao preço da importação, tendo atribuído o não atingimento das metas quanto
aos índices de endividamento e alavancagem ao alto investimento e ao câmbio.

Foi  lido  ao  demandado  a  manifestação  por  ele  dada  na  Reunião  de
Outubro de 2014, constante na Ata 1398, no sentido de que “era preciso passar um
tempo  com os  preços  acima  da  paridade  a  fim  de  recompor  as  defasagens  do
passado”  ,  que  culminou na  recomendação  por ele  dada  à  Diretoria  naquela
ocasião para que aumentasse, quando considerasse conveniente, naquele mesmo
ano,  os  preços  da  gasolina  e  do  diesel  para  que  fossem “mantidos  acima  da
paridade  no futuro  para  chegar  a  um equilíbrio  financeiro  melhor”,  sendo lhe
indagado o que o levou a alterar seu entendimento. Em resposta, afirmou:

QUE (..) eu estou sugerindo, a Diretoria poderia aceitar ou não, que
se deixasse acima da paridade;  que o preço brasileiro ficasse um
tempo acima; (…) estou sugerindo para não reduzir o preço (…)
QUE eu nunca fui contra que atingir a paridade; aliás, sempre fui a
favor que a paridade fosse perseguida dentro das regras que tinham
sido estabelecidas (..) porém não a paridade imediata; (…)

Prosseguiu-se,  então,  na  leitura  da  referida  Ata,  tendo  sido  o  Réu
indagado a se manifestar sobre o seguinte trecho: “A Conselheira e Presidente da
Petrobras Maria das Graças Silva Foster solicitou confirmação dessa orientação, e o
Presidente do Colegiado confirmou e sugeriu que a Diretoria Executiva observasse a
data em que ocorrera o aumento em 2013”:

Eu  dei  uma sugestão;  (…)  isso  pode  ter  reforçado  a  posição  da
Diretoria;
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LUCIANO GALVÃO COUTINHO (mídia de fls. 261)

 O declarante, Conselheiro da PETROBRAS no período de Abril/2008 a
Maio/2016, iniciou suas declarações aduzindo que a Companhia seguiu desde 2002
até outubro de 2016 uma política de preços baseada em uma média móvel de longo
prazo, em que há períodos em que os preços domésticos estiveram acima da referência
internacional e períodos em que os preços domésticos estiveram abaixo da referência
internacional. 

Quanto  às  discussões  no  Conselho  acerca  da  política  de  preços  da
Companhia  diante  dos  dados  apresentados  pela  Diretoria  que  alertavam  pela
necessidade de reajuste, afirmou que não cabia ao Conselho decidir sobre aumento de
preços  ou  determinar  que  a  Diretoria  concedesse  reajustes,  tendo  afirmado,  neste
sentido,  que as  discussões  no  Conselho sobre  os  preços  eram “auxiliares”  e  “não
deliberativas” e que se referiam à política de preços de longo prazo e não à concessão
de reajustes. 

Prosseguindo a oitiva, foram lidas ao ex-Conselheiro suas declarações
consignadas  na  Ata  da  reunião  do  dia  27.11.13,  em  que  afirma  que  a  memória
inflacionária  da  economia  brasileira  poderia  ser  estimulada  pela  pré-definição  dos
preços  da  gasolina  e  do  diesel,  sendo-lhe  novamente  indagado  se  o  controle  da
inflação não era considerado na tomada de decisão, ao que respondeu negativamente.

MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER – mídia de fl. 273:

Iniciou-se  a  oitiva  da  ex  Presidente  da  PETROBRAS  indagando-a
acerca  de  quem competia  definir  o  reajuste  de  preços  da  Companhia,  ao  que  foi
respondido ser a Diretoria. Neste sentido, quando perguntada se, enquanto Presidente,
era responsável por definir o reajuste dos preços, respondeu afirmativamente. Porém,
quando questionada se foi sua a decisão de não reajustar os preços dos combustíveis
entre Novembro de 2013 a Outubro de 2014, assim respondeu:

MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: QUE não; não foi minha a decisão
minha; (…)
QUE foi uma decisão do Conselho da Petrobras, na pessoa do
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Senhor Presidente do Conselho de Administração da Petrobras.
O Senhor Guido Mantega.
PROCURADOR: Então foi ele quem decidiu não ter reajuste nesse
período?
MARIA GRAÇAS FOSTER: Exatamente. 

Acerca  das  reuniões  do  Conselho  e  dos  alertas  dados  pela  Diretoria
quanto à necessidade de reajuste, informou:

QUE (…)  quando  eu  passei  de  Diretora  de  Gás  e  Energia  para
Presidente da Petrobras, eu peguei uma empresa com defasagens
de 20% no diesel e um pouco mais na gasolina; essa defasagem
aconteceu durante todo o ano de 2011. Os indicadores econômicos,
tanto de endividamento líquido, o EBITDA, como o de alavancagem
estavam muito bem, mesmo com a defasagem  porque tinha sido
feita  uma capitalização no ano anterior  de 120 bilhões,  que teria
colocado dentro dos cofres da Companhia em torno de 45 bilhões.
(…)
QUE no ano anterior, o Conselho de Administração, por conta dessa
captação, prevista/programa para acontecer em Setembro,  limitou
que o endividamento líquido, EBITDA, quando chegasse em dois era
um  sinal  de  alerta  e  (...)  deveria  ser  comunicado  disso;  quando
chegasse  em  dois  e  meio  deveria  ser  um  alerta  intenso;  então,
quando eu cheguei na Presidência, esse 'dois' estava chegando por
uma própria decisão do Conselho. Por isso, que eu passei a colocar
–  a  Diretoria  -   em  praticamente  todas  as  reuniões  um  resumo
executivo dizendo que a probabilidade estava chegando, chegando
de estourar o indicador. Depois nós mudamos a política de preços e
aí sim que veio a questão do dois e meio em dois anos.
RETIRAR?

Quanto à mudança na política de preços comunicada em novembro de
2013:

QUE nós criávamos cenários (…) e tínhamos um simulador,  uma
planilha  Excel,  jogava  ali  e  na  hora  jogava  ali  e  via  o  que  ia
acontecer; isso durante a reunião do Conselho ou antes da reunião
do Conselho;
QUE  quando  veio  a  política  nova,  ela  tem  todo  embasamento
técnico,  todo  um  embasamento  científico,  do  ponto  de  vista  da
economia: análises determinísticas, probabilísticas, elementos todos
vindos da mesma fonte (câmbio, brent) (…); uma série de elementos
que deu embasamento técnico e que ficava mais difícil para se fugir
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de  um  reajuste,  tanto  para  mais  quanto  para  menos;  se  nós
tivéssemos excesso de convergência, ou seja, preço maior aqui do
que fora, esse mesmo simulador apontaria para o Conselho que era
hora de baixar preço, poderia ser; e o Conselho poderia tomar a
seguinte decisão: 'nós vamos deixar a Companhia três meses
ou quatro com preço maior do que lá fora porque convém gerar
um pouco mais de caixa';
QUE essa era a grande mudança: Nós saíamos de cenários que
poderiam ou não estar interligados com a última simulação feita para
algo conhecido do Conselho (…)
PROCURADOR: Mas, objetivamente, qual a novidade dessa política
divulgada em 2013? Eram os índices, a meta de atingi-los em dois
anos?
MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER: Meta  era  termos  sempre  os
mesmos elementos que configuravam as simulações (…), esse era
um elemento; o segundo elemento era que nós deveríamos chegar
aos indicadores, de 2,5 e 35 na alavancagem, que foram definidos lá
em 2010 (…); e para atingir esses indicadores de março de 2010,
eu tinha que ter necessariamente aumentos de preços do diesel
e  da  gasolina,  se  não  eu  não  conseguiria  alcançar  porque
endividamento líquida por EBITDA – EBITDA é geração de caixa,
traduzindo (…), é tudo que eu ponho de recurso dentro da minha
companhia;  então,  veio  em  2010  os  limites  e  em  2013  veio  a
metodologia de preço;
QUE quando eu  acerto que eu tomo a  Companhia,  tenho de
administrar  para  chegar  no  2,5  e  no  35,  eu  necessariamente
estou  passando  também  pela  formação  de  preços;  então,
formação de preço era uma questão muito importante;
PROCURADOR:  O  AUMENTO  DE PREÇOS ERA CONHECIDO,
ENTÃO,  COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA,  PARA EQUILIBRAR
AS FINANÇAS DA EMPRESA?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: EXATAMENTE.
PROCURADOR:  COMO  UM  TODO,  NÃO  SÓ  DE  UM
DEPARTAMENTO DE REFINO?
MARIA DAS  GRAÇAS  FOSTER:  DA COMPANHIA COMO  UM
TODO; (...)

No que toca ao sigilo da nova metodologia de preços da Companhia,
afirmou que essa decisão de conferir nível 4 de sigilo a tais informações e de colocá-
las no cofre partiu de uma orientação do então Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
de  não  divulgar  essa  metodologia  para  os  demais  membros  do  Conselho  de
Administração. Neste sentido informou:
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QUE quem aprovou e tinha ciência da política era eu, o Diretor
de Abastecimento e o Gerente Executivo Mário Jorge;
QUE para  ter  um aumento  de preço,  tem que levar  para  a
Diretoria; tem que entrar um documento interno da Petrobras
(…) pedindo o aumento de preços; e  a Diretoria vai querer
saber porque que é 3 ao invés de 4; porque que é 9 ao invés
de 15; então, eles têm que fazer uma reunião e mostrar para a
Diretoria do que trata.
PROCURADOR:  QUANDO OS CONSELHEIROS VOTAVAM
SEM TER ACESSO AOS CRITÉRIOS, ELES VOTAVAM COM
BASE EM QUÊ?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: QUE (...)  o Conselho não
aprovava  o  reajuste  em  si,  teoricamente;  ele  aprovava  a
essência da política, as premissas, as condições de contorno,
suas teses, era isso que ele aprovava; (…)
QUE teoricamente o reajuste de preços é dado pela Diretoria e
não dado pelo Conselho.
PROCURADOR: PARECE QUE NA TEORIA, ENTÃO, TINHA
UMA METODOLOGIA E  O  REAJUSTE  ERA DADO  PELA
DIRETORIA.  MAS,  PELA LEITURA DAS  ATAS,  PARECE
QUE FOI COMPLETAMENTE DIFERENTE 
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: COM CERTEZA

Quando indagada se era a favor, nas reuniões do Conselho, do reajuste,
tendo em vista que as atas não a registraram como voto vencido, afirmou:

QUE eu levava proposição (…); eu levava – a Gerência ligada a mim
- a situação dos indicadores financeiros; então, se eu levava, eu era
a favor desses elementos, tanto do documento interno da Petrobras,
quanto do resumo executivo e quanto da Carta porque eu cheguei a
mandar duas cartas ao Conselho informando a situação; eu era com
certeza a favor do reajuste.
PROCURADOR:  MAS  A  SENHORA  SE  MANIFESTAVA
CLARAMENTE DESSA FORMA NAS REUNIÕES DO CONSELHO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: A melhor forma que eu tinha para
me  manifestar  nas  reuniões  do  Conselho  foi  quando  eu  pedi
demissão  da  Companhia;  avisei  que  eu  estaria  saindo  da
Companhia  no  dia  que  tivemos  o  primeiro  reajuste  ao  aplicar  a
metodologia porque os pontos de partida, não eram aqueles pontos
de partida; [eram] pontos que foram trazidos pelo Presidente do
Conselho; os aumentos eram trazidos por ele; 
QUE Então é  assim:  você é  um dos representantes  do  Governo
naquela mesa e você tem a sua gestão tolhida quando se trata de
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preços;  você  pode  capitalizar  bilhões  de  dólares;  você  pode
contratar bilhões de dólares – com aval da Diretoria, certamente -,
mas não pode tomar decisão em relação ao preço;
QUE  Então  quando  veio  a  aplicação  da  metodologia  e  foi  me
informado os pontos de partida, foi o final para mim.

Questionou-se  ainda  o  motivo  pelo  qual,  na  prática,  a  Diretoria  não
aplicou os reajustes:

QUE (...) os preços, para ser muito objetiva (…), era
trazido  a  mim  pelo  Presidente  do  Conselho  ;    os
aumentos de preço, todos eles, desde o meu primeiro
dia até o último dia eram trazidos pelo Presidente do
Conselho;  eu  não  sei  se  ele  tinha  reuniões  com  os
demais conselheiros; comigo não tinha a não ser essa de
mostrar o que eu iria apresentar, de passar com ele toda
metodologia (…);
QUE eu posso ficar  aqui  30 horas conversando com o
Senhor  que  a  resposta  vai  ser  essa:  os preços  eram
trazidos para mim pelo Presidente do Conselho,  ou
pelo  telefone ou escrito  num pedaço de papel  sem
discussão.
QUE  eu  entendo  que  eles  também  tinham  seus
simuladores,  com  outra  visão;  com  a  visão  da
economia do país;  e nós tínhamos, que eu entendo
que seja correta,   a visão da empresa; mas também
entendo que a Petrobras é a única empresa até hoje com
a maior produção de petróleo, dona de todas as refinarias
(…), [e] que a gente tem que ter certo cuidado ao abordar
o mercado por conta dessas volatilidades americanas que
a economia americana é capaz de suportar, mas um país
que  está  se  desenvolvendo  talvez  não possa  suportar;
então,  eu  entendo  bem  que  a  gente  tinha  que  ter
amortecedores,  mas  eu  nunca  interferi  no  aumento  de
preços enquanto fui Presidente da Petrobras.
PROCURADOR: ESSA ORIENTAÇÃO ERA TRAZIDA PELO
MINISTRO  EM  CONSONÂNCIA COM  OUTROS  SETORES
DO  GOVERNO,  INCLUSIVE  A  PRESIDÊNCIA  DA
REPÚBLICA?
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MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Eu tive sobre aumento
de preços uma única reunião com a Presidenta Dilma e
com o  Ministro  Mantega,  junto  comigo;  foi  quando nós
aprovamos, o Conselho aprovou o Plano de Negócios e
Gestão  2012/2016  e  lá  tinha  15%  de  aumento  em
Junho/Julho  daquele  ano  (…); eu  disse  à  Presidenta
quando  eu  estive  com ela:  'Presidenta,  tem que  haver
outro aumento de preço o mais rápido possível para tirar
essa visão errônea do mercado;    aí o telefone tocou 15
dias depois: '6% no diesel';
PROCURADOR: ERA O MINISTRO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: O Ministro.  Eu nem
chamo de Ministro; era o Presidente do Conselho que
era  Ministro;  com  quem  eu  me  relacionava  sobre
preços era com o Presidente do Conselho.

Insistiu-se,  então,  no  fato  de  que  a  Diretoria,  mesmo  ciente  de  sua
necessidade e tendo atribuição para agir,  não determinou o reajuste,  acabando por
acolher a posição majoritária do Conselho, ao que a ex-Presidente da PETROBRAS
declarou:

QUE (...) existe uma hierarquia;  existiu uma ação efetiva de que
não faríamos o reajuste naquele momento; esperaríamos mais um
pouco e eu tinha sempre a certeza de que nós conseguiríamos com
nossos resumos executivos, com as cartas que passávamos, com as
apresentações  que  nós  fazíamos,  que  nos  ouvissem e  nos
autorizassem aos reajustes; (...)  

Posteriormente acrescentou:

QUE competia à Diretoria,  mas essa competência me era
negada pelo Ministro quando ele vinha me dar o aumento;
(…) 
QUE o meu pedido de saída foi  de que eu era  tolhida pelo
Conselho em exercer o meu poder e dever de administrar preço
dos combustíveis – alguns: diesel e gasolina.
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Questionou-se  os  possíveis  motivos  que  levavam  ao  adiamento  da
decisão de reajustes pelo Conselho por parte do então Presidente do Conselho Guido
Mantega, tendo a Ré assim respondido:

QUE Eu dizia: 'aonde o Senhor quer levar essa empresa? Eu
disse  para  ele  -  constrangida,  mas  disse  para  ele  –  nessa
reunião. Qualquer pessoa que o Senhor chamar lá da minha
Diretora é capaz de confirmar. (…)
PROCURADOR: E ELE ESCLARECIA O POR QUÊ DESSA
POLÍTICA SUICIDA (…)?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Não, [falava]: 'vamos esperar
um pouco, o câmbio vai descer, o brent vai descer'; ele tinha as
teorias dele, que ele entendia que eram as teorias corretas (…)
PROCURADOR:  E  ESSA DELIBERAÇÃO  DELE  ERA UMA
DELIBERAÇÃO TOMADA ISOLADAMENTE OU TINHA UMA
ESTRUTURA GOVERNAMENTAL?
MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER:   Ele  ligava  para  mim  e
falava: '3 e 5, 3 no diesel e 5 na gasolina', e desligava;   a
minha impressão – só para responder a pergunta dos senhores
– apenas impressão porque ele nunca disse -,    para mim ele
tinha uma meta de inflação e os preços tinham  que caber
dentro daquela meta  ; então ele devia ter um simulador muito
melhor que o meu, muito capaz, que dizia [que] 4,5 e 7,5 fica
ainda dentro da meta do Governo que é 6,5

Quanto  aos  membros  do  Conselho  que  expressamente  aderiram  à
posição capitaneada pelo ex Ministro Guido Mantega nas reuniões:

QUE (…) quem primeiro trouxe o assunto para a Ata foi o Doutor
Quintella, que ele disse: 'já que estamos [com] preços controlados
vamos trazer de volta a conta do petróleo'. Ali deliberaram contra; ele
foi o primeiro a dizer que havia controle de preços (…)
QUE  tem  um  momento  (…)  que  a  Miriam  Belchior,  que  estava
representando o Ministro (…) que não estava presente, ela disse: 'o
aumento  de  preço virá';  quer  dizer,  então  (…)  são eles  que  dão;
concordando com o Coutinho, Luciano Coutinho, que disse: 'virá o
aumento de preço'. Quando o Ministro voltou, na outra semana, aí
ele disse novamente: 'o aumento virá'; (…) e eu ficava ali meio [que]
enxugando o gelo; (…)
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Foi também questionada acerca de sua declaração, dada na Reunião do
Conselho de Julho de 2014 e constante na Ata 1395, no sentido de que não havia sido
autorizada a efetuar os reajustes, especificamente a quem se referiu naquela ocasião,
tendo respondido: “AO MANTEGA”.

Em sequência se indagou se a empresa era usada como um instrumento
de combate à inflação, ao que respondeu: “ACREDITO QUE SIM.”

Em seguida, foi lido à ex Presidente da PETROBRAS a manifestação
dada por Guido Mantega na Reunião de Outubro de 2014, constante na Ata 1398, no
sentido de que “era preciso passar um tempo com os preços acima da paridade a fim
de recompor as defasagens do passado” , que culminou na recomendação por ele dada
à  Diretoria  naquela  ocasião  que  aumentasse,  quando  considerasse  conveniente,
naquele mesmo ano, os preços da gasolina e do diesel para que fossem “mantidos
acima da paridade no futuro para chegar a um equilíbrio financeiro melhor”, sendo
indagado  se  a  depoente  entendeu  essa  mudança  repentina  de  posição  do  então
Presidente do Conselho. Neste sentido, afirmou: 

Foi ele que liberou o aumento de preço, no valor que ele
achava que tinha que dar.
PROCURADOR: MAS POR QUE A SENHORA ACHA QUE
ELE MUDOU DE OPINIÃO NESSA DATA DE REPENTE, EM
OUTUBRO DE 2014?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  No contexto da economia
brasileira nada; (..)
PROCURADOR:  POR  QUE  A  SENHORA  ACHA,  POR
EXEMPLO,  QUE  ELE  NÃO  FEZ  ISSO  EM  SETEMBRO,
AGOSTO, JULHO … SÓ EM OUTUBRO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Porque tinha eleição; mas
eu acho (…); ele nunca falou e nunca tive essa conversa
com ele.
PROCURADOR:  MAS  TAMBÉM  NÃO  TEM  NENHUMA
OUTRA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA ISSO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Já pensei muito sobre esse
assunto, mas eu acho que (…) não sei.
PROCURADOR: (…) DENTRO DA EMPRESA TINHA ALGUM
DADO,  QUE  A  GENTE  DESCONHECE,  QUE  PODERIA
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LEVAR A ESSA MUDANÇA LOGO APÓS A ELEIÇÃO (...)?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Nenhum fato novo (…); eu
não sei o que o fez fazer esse ato; acho que foi uma forma
dele se eximir de culpa (…)
(…)
PROCURADOR:  (...)  ELE  TERIA  FORÇA  PARA  TOMAR
ESSA  DECISÃO  SOZINHO  OU  ELE  TERIA  QUE  TER  A
CHANCELA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Eu acredito  que ele  tem
força para isso porque ele tinha que dar conta da meta da
inflação;  (…) esse é meu entendimento;  ele  nunca falou
isso para mim; mas, o meu entendimento é que a Petrobras
tinha que caber dentro da inflação dele, que ele pudesse
aceitar uma variação e recompor isso mais tarde. (…).

Por fim, foi realizada a oitiva do Senador da República Edison Lobão,
que ocupava o cargo de Ministro de Minas e Energia à época dos fatos tratados nesta
ação, cujo depoimento encontra-se gravado na mídia acostada à fl. 324 do ICP (em
anexo).

3.  Dos procedimentos instaurados para apuração dos fatos em exame 

3.1) O Processo Administrativo Sancionador nº RJ-2015-2386 da CVM

Diante do cenário de defasagem de preços dos derivados do petróleo no
mercado doméstico em comparação aos preços praticados no mercado internacional, o
acionista minoritário ANTARES ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/C LTDA
apresentou  reclamação  junto  à  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM)  para  a
apuração  dos  fatos23,  dando  ensejo  a  instauração  do  Processo  Administrativo
Sancionador nº RJ-2015-2386.

O  cerne  desta  reclamação  dizia  respeito  aos  sucessivos  prejuízos
verificados ao longo dos anos, tendo em vista o não repasse para o mercado doméstico
dos aumentos decorrentes da variação do preço do petróleo e derivados praticados no
mercado externo. Neste sentido, alegou a Reclamante que a Companhia, ao evitar o

23fls. 02/16 do referido Processo CVM
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repasse das variações do preço do petróleo e derivados ao mercado interno, buscou
controlar  os  índices  inflacionários.  Segundo  a  ANTARES,  tais  prejuízos  estariam
diretamente relacionados (i) ao processamento de carga de óleo nacional e importado
em  suas  refinarias  domésticas  para  transformação  em  derivados,  vendidos
posteriormente no mercado doméstico abaixo do preço de paridade, e (ii) à importação
direta de derivados, sendo pago o valor praticado no exterior, seguindo-se pela venda
no mercado doméstico por preço abaixo da paridade.

Posteriormente,  os  membros  independentes  do  Conselho  de
Administração da PETROBRAS, José Guimarães Monforte e Mauro Rodrigues da
Cunha, também apresentaram à CVM pedido de investigação (fls. 215/225 do volume
2 do Processo CVM)  acerca da política de preços praticada pela Companhia e sobre a
eventual violação de deveres e responsabilidades de administradores e do acionista
controlador (UNIÃO) quanto à falta  de reajustes para adequação dos custos e aos
prejuízos  bilionários  suportados  pela  empresa.  Os  então  Conselheiros  da
PETROBRAS instruíram a Representação com a notícia publicada no Jornal Folha de
São  Paulo,  em  15/05/14,  onde  o  então  Ministro-Chefe  da  Casa  Civil,  Aloizio
Mercadante, teria dito que o Governo Federal controla os preços dos combustíveis.

Superada a instrução, sobreveio termo de acusação da CVM, no sentido
de que houve infração ao dever de lealdade, conforme previsto no art. 155, caput, da
Lei nº 6.404/76 (fl. 2017 - vol. 10 do processo CVM):

“203.  Essa  dissonância  entre  a  prática  e  os  objetivos
declarados na condução da política de preços representa
um tratamento  desleal  dos  administradores,  causadores
dessa  discrepância,  em  relação  aos  acionistas,  que
pautavam  decisões  de  investimento  com  base  nas
informações suscetíveis de levá-los a erro.”

No tocante à definição das responsabilidades, a CVM, com base  nas
atas das reuniões do Conselho de Administração da PETROBRAS, também concluiu
pela responsabilização de parte dos membros do Conselho de Administração (GUIDO
MANTEGA,  MIRIAM  APARECIDA BELCHIOR,  FRANCISCO  ROBERTO  DE
ALBUQUERQUE,  LUCIANO  GALVÃO  COUTINHO,  MARCIO  PEREIRA
ZIMMERMANN,  SÉRGIO  FRANKLIN  QU  INTELLA,  JORGE  GERDAU
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JOHANNPETER, JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL),  pelos fatos ocorridos  no
período de 30/06/13 a 12/09/14, ressalvando a situação dos conselheiros MAURO
CUNHA, JOSÉ MONFORTE e MARIO PINHEIRO (que se manifestaram contra a
forma como a política  de  preços  vinha sendo administrada,  tendo proferido  votos
vencidos  sobre  o  tema),  e  da  conselheira  MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER,
salientando peculiaridades envolvendo a atuação da mesma, e asseverou (fls. 2021 do
vol. 10 do processo CVM):

“c) os demais membros do conselho de administração, ainda
que  eventualmente  tenham  feito  observações  pontuais
reconhecendo  a  importância  dos  Limites  e  afirmado  suas
convicções de que a convergência a esses Limites ocorreria no
futuro, não agiram de modo consistente com essas declarações
e, ao contrário, participaram das maiorias que conduziram as
decisões em sentido oposto à observância de tais Limites.

218. Desse modo, os conselheiros referidos no item “c” acima
devem ser responsabilizados por infração ao art. 155, caput, da
Lei 6.404/76.”

No que diz respeito aos responsáveis pela infração,  a CVM isentou a
Diretoria da PETROBRAS da responsabilidade, ao argumento de que ela exerce suas
atribuições sob a orientação do Conselho de Administração.

Ainda segundo o termo de acusação da CVM, o descasamento entre
os objetivos publicamente declarados e a condução da Companhia de modo a
inviabilizar a consecução deles é possivelmente o aspecto mais relevante a ser
considerado na análise da conduta dos administradores. Neste sentido, concluiu a
Autarquia  que  “Ao menos desde  30.06.2013,  o  conselho de administração (…)
postergou  decisões  sobre  reajustes  de  preços  e  tentou  fazer  transparecer  uma
política que, na verdade, não existia” - fl. 2083 do v. 11 do Processo CVM.

Não obstante,  até o momento do ajuizamento desta ação,  o  Processo
Administrativo Sancionador em questão aguarda julgamento pela Diretoria Colegiada
da CVM. 
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3.2)  O  Procedimento  Administrativo  n°  1.00.000.007679/2014-16  da  3ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal

Em cumprimento  às  diretrizes  estabelecidas  pelo  Grupo  de  Trabalho
(GT) de Energia e Combustíveis, da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,o
qual teve como tema prioritário o “Acompanhamento da discussão para criação de
critérios técnicos de reajuste do preço da gasolina”, foi instaurado o procedimento
administrativo em epígrafe (fls. 01/11 do PA), com o escopo de apurar a política de
preços  praticada  pela  PETROBRAS  em  relação  aos  derivados  do  petróleo,  mais
especificamente  sobre  um  possível  controle  do  preço  da  gasolina  por  parte  do
Governo Federal com o objetivo de controlar a inflação.

Ao longo daquele  PA foram reunidos  diversos  documentos  contendo
informações técnicas sobre o assunto, dos quais se destaca: i) informações e estudos
técnicos (fls. 15/27, 35/57, 60/65); ii) estudo do professor e jurista especialista em
direito econômico ARY OSWALDO MATTOS FILHO (fls. 68/74;  iii) o resultado do
julgamento  proferido  pela  CVM  nos  autos  do  procedimento  administrativo
sancionador  nº  RJ2013/6635 (fls.  81/102);  iv)  cópia  do Acórdão nº  1616/2013 do
TCU proferido no processo nº TC 041.275/2012-8, em que foi abordada a questão
relativa à política de preços adotada pela PETROBRAS em relação a derivados (fls.
106/139); v) matérias jornalísticas ligadas ao tema (Apenso I);  vi) cópia em mídia
digital do já citado do PAS nº RJ-2015-2386; informações técnicas encaminhadas pela
UNICA (Apenso  IV);  e  vii)  informações  técnicas  encaminhadas  pela  ABIQUIM
(Apenso V).

As  investigações  culminaram  com  um  Relatório  Final,  no  qual  os
Procuradores integrantes do GT Energia e Combustíveis concluíram pela ocorrência
de  controle  de  preços  dos  combustíveis  da  PETROBRAS  como  instrumento  de
política anti-inflacionária.  Com efeito, apurou-se naquele procedimento que: 

[Enfim],  a  companhia  tentou  passar  ao  mercado  o
recado  de  que  praticava  uma  política  de  preço  de  longo  prazo.
Contudo,  o que se viu na prática foi  o  contrário.  O Conselho de
Administração reiteradamente deliberou contrariamente àquilo  que
teria aprovado, ou seja, o cumprimento da política de longo prazo
em  consonância  com  o  PNG  e  seus  limites,  conduta  esta  que
colocou em risco a sustentabilidade financeira da companhia.
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Tudo  isso  corrobora  a  conclusão  de  que  as
decisões  do  Conselho  de  Administração  eram  influenciadas
pelo Governo Federal para não impactar a inflação.   E isso pode
ser notado a partir  de algumas declarações dos conselheiros nas
reuniões que se seguiram nos anos de 2013 e 2014. - grifamos (  fls.
192, verso do PA.)

Diante disto, fez-se constar no Relatório Final daquele procedimento que:

Sob  a  perspectiva  estritamente  técnica,  os
elementos contidos nos autos demonstram, em tese, a prática
de ato com abuso de poder por parte do acionista controlador
na definição da política de preços praticada pela PETROBRAS
até, no mínimo, o final de 2014. - fl. 195, verso do PA.

Em síntese, os motivos que levaram a tal conclusão foram assim listados
no Relatório:

“1)  adiamento  das  decisões  sobre  os  reajustes  de  preços  pela
PETROBRAS mesmo que passando por uma situação totalmente
adversa no tocante ao aspecto financeiro da companhia e quanto
aos limites do endividamento e da desvalorização cambial,  sob o
argumento da busca de uma suposta política de convergência de
limites de endividamento que, na realidade, não foram perseguidos
na prática;

2) aprovação de uma “nova” política de preços ocorrida na reunião
do  Conselho  de  Administração  em  29/11/13,  o  que,  na  verdade,
nada mais era que a antiga política adotada pela companhia.

3)  o  poder  conferido  à  União  como  acionista  controlador  da
PETROBRAS nas decisões sobre a política de preços de derivados
da  companhia,  assim  como  bem  observado  por  FLORIANO  DE
AZEVEDO MARQUES NETO (fl. 31 do vol. 10 da mídia de fl. 155):
“De  qualquer  forma,  entendo  relevante  mencionar  que  essas
competências  específicas  do  Conselho  de  Administração  e  da
Diretoria  Executiva  são,  no  fim,  manejadas  pela  União,  como
controladora da Petrobras – e, pois, com maioria dos representantes
no  Conselho  de  Administração  e  Diretoria  Executiva.  Em  outras
palavras,  a  União  detém  poder  de  ingerência  determinante  na
fixação da política de preços da Petrobras, tanto no estabelecimento
das diretrizes gerais pelo Conselho, como na efetiva implementação
dos preços da Companhia pela Diretoria.” - fls. 193,verso/194 do PA.
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Saliente-se que o Relatório Final, após analisar amplamente os pareceres
encomendados  pela  própria  PETROBRAS,  o  processo  sancionador  da  CVM,  os
demais documentos reunidos na instrução e a Lei nº 6.404/76, concluiu que “houve
por parte do acionista controlador abuso do poder de controle, diante da violação
dos deveres e responsabilidades previstos nos artigos 116 e 117 da Lei nº 6.404/76,
em razão de:

(i) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social
ou  lesivo  ao  interesse  nacional,  ou  levá-la  a  favorecer
outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da
participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no
acervo da companhia, ou da economia nacional;

ii)  promover  alteração  estatutária,  emissão  de  valores
mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não
tenham  por  fim  o  interesse  da  companhia  e  visem  a
causar  prejuízo  a  acionistas  minoritários,  aos  que
trabalham  na  empresa  ou  aos  investidores  em  valores
mobiliários emitidos pela companhia;

 iii)  induzir,  ou  tentar  induzir,  administrador  ou  fiscal  a
praticar  ato  ilegal,  ou,  descumprindo  seus  deveres
definidos  nesta  Lei  e  no  estatuto,  promover,  contra  o
interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia-
geral. .” - fls. 209/209, verso do PA.

3.3) Do Inquérito Civil MPF/PR/RJ   1.30.001.000733/2015-34:

Conforme já relatado, o citado ICP foi  instaurado na Procuradoria da
República do Rio de Janeiro a fim de apurar o uso indevido da política de preços da
PETROBRAS  para  combater  a  inflação.  No  decorrer  das  investigações  foram
colacionados, em especial, os seguintes documentos:

(i)  planilha com os valores de venda e de importação desde janeiro/2011
até junho/2016 (mídia de fl. 174 do Anexo I do ICP);

(ii) tabela discriminando o Lucro Líquido por Segmento verificado nos
anos de 2011 a 2015;
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(iii) tabela contendo os indicadores de endividamento e alavancagem da
Companhia, no período entre dezembro/2013 a dezembro/2015;

(iv)  cópias  das  atas  das  reuniões  do  Conselho  de  Administração,
realizadas entre fevereiro e dezembro de 2015 – (mídia de fl. 216 do Anexo I do ICP ).

Diante de todos os elementos colhidos, sobretudo das atas das reuniões
do Conselho de Administração ocorridas nos anos de 2013 e 2014, dos depoimentos
dos principais envolvidos e do teor dos demais procedimentos acima mencionados,
constata-se que  não  havia  justificativa  para  o  Conselho  adiar o  reajuste  dos
preços  dos  combustíveis  que  não  o  controle  da  inflação,  conforme  já
demonstrado, de forma exaustiva, nos capítulos anteriores.

4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4.1. DA ORIENTAÇÃO DA COMPANHIA PARA FIM ESTRANHO AO SEU OBJETO
SOCIAL E AOS OBJETIVOS ANUNCIADOS NO FATO RELEVANTE DE 29.11.2013 E
NO  PNG  2013-2017:  DESVIO  DE  PODER  NO  USO  DA  PETROBRAS  PARA
IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICA  MACROECONÔMICA  DE  COMBATE  À
INFLAÇÃO

Como amplamente demonstrado nos capítulos anteriores, a PETROBRAS,
por  decisão do seu Conselho de Administração e  sob orientação do seu  acionista
controlador (UNIÃO FEDERAL), postergou os reajustes dos preços da gasolina e do
diesel para evitar o aumento do índice de inflação, gerando prejuízo significativo à
Companhia.

Entretanto,  é  evidente  a  ilegalidade  de  tal  conduta  dos  membros  do
Conselho de Administração, conforme os seguintes dispositivos da Lei 6404/76:

Dever de Diligência

Art.  153.  O  administrador  da  companhia  deve  empregar,  no
exercício  de  suas  funções,  o  cuidado  e  diligência  que  todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos
seus próprios negócios.
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Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a
lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da
função social da empresa.

§  1º  O  administrador  eleito  por  grupo  ou  classe  de
acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que
os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse
dos que o elegeram, faltar a esses deveres.

Dever de Lealdade

Art.  155.  O  administrador  deve  servir  com  lealdade  à
companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe
vedado:

(...)
II  -  omitir-se  no  exercício  ou  proteção  de  direitos  da

companhia ou, visando à obtenção de vantagens,  para si  ou
para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de
interesse da companhia;

Responsabilidade dos Administradores

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável
pelas  obrigações  que  contrair  em nome  da  sociedade  e  em
virtude de ato regular de gestão;  responde, porém, civilmente,
pelos prejuízos que causar, quando proceder:

I -  dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou
dolo;

II - com violação da lei ou do estatuto.

Em relação à administração das companhias de economia mista, o
art. 239 da Lei 6404/76 estabelece que:

Administração

Art.  239.  As  companhias  de  economia  mista  terão
obrigatoriamente  Conselho  de  Administração,  assegurado  à
minoria  o  direito  de  eleger  um  dos  conselheiros,  se  maior
número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo.
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Parágrafo  único.  Os  deveres  e  responsabilidades  dos
administradores das companhias de economia mista são os
mesmos dos administradores das companhias abertas. 

Transcritos  os  dispositivos  que  tratam  dos  deveres  e
responsabilidades  dos  administradores  de  uma sociedade de economia mista,  cabe
destacar os artigos da Lei 6404/76 referentes ao acionista controlador:

Art.  116.  Entende-se  por  acionista  controlador  a  pessoa,  natural  ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que:

a)  é  titular  de  direitos  de  sócio  que  lhe  assegurem,  de  modo
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral
e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e

b)  usa  efetivamente  seu  poder  para  dirigir  as  atividades  sociais  e
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o
fim de fazer  a companhia realizar  o seu objeto  e cumprir  sua
função social,  e tem deveres e responsabilidades para com os
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com
a  comunidade  em  que  atua,  cujos  direitos  e  interesses  deve
lealmente respeitar e atender.

Art.  117.  O  acionista  controlador  responde  pelos  danos
causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou
lesivo  ao  interesse  nacional,  ou  levá-la  a  favorecer  outra
sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação
dos  acionistas  minoritários  nos  lucros  ou  no  acervo  da
companhia, ou da economia nacional;

Acionista Controlador

Art.  238.  A pessoa  jurídica  que  controla  a  companhia  de
economia  mista  tem  os  deveres  e  responsabilidades  do
acionista controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar
as atividades da companhia de modo a atender ao interesse
público que justificou a sua criação.
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Pela  leitura  dos  dispositivos  acima  transcritos,  resta  claro  que  os
membros do Conselho de Administração de uma sociedade de economia mista devem
exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para  lograr os fins e no
interesse da companhia.

 Quanto  à  figura  do  acionista  controlador  de  sociedade  de  economia
mista,  verifica-se  que  este  tem  os  deveres  e  responsabilidades  do  acionista
controlador (artigos 116 e 117), mas poderá orientar as atividades da companhia de
modo  a  atender  ao  interesse  público  que  justificou  a  sua  criação. Portanto,  a
legislação  sobre  sociedades  anônimas  é  expressa  ao  reconhecer  na  sociedade  de
economia mista a existência de um interesse público específico, que estará sempre
incorporado ao interesse social da companhia. 

Ou  seja,  é  possível  ao  acionista  controlador  de  uma  estatal
eventualmente adotar medidas que não sejam do interesse direto da empresa, desde
que tenham como objetivo  atender ao interesse público que justificou a sua criação.

Assim,    a questão que se impõe é se a decisão adotada pelo Conselho de
Administração, sob orientação do acionista controlador, em postergar os aumentos dos
preços dos combustíveis visando combater a inflação está ou não relacionada com o
interesse público que justificou a criação da Companhia e, assim,   abrangida na ressalva
constante da parte final do art. 238 da Lei das SA.

Pois bem, acerca do objeto da PETROBRAS, cabe transcrever o artigo
61 da Lei nº 9.478/1997 (que revogou a Lei 2004/1953, a qual autorizou a criação
desta empresa):

Art.  61.  A  Petróleo  Brasileiro  S.A.  -  PETROBRÁS  é  uma  sociedade  de
economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como
objeto  a  pesquisa,  a  lavra,  a  refinação,  o  processamento,  o  comércio  e  o
transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de
seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como
quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei.

§ 1º As atividades econômicas referidas neste artigo serão desenvolvidas pela
PETROBRÁS  em  caráter  de  livre  competição  com  outras  empresas,  em
função das condições de mercado, observados o período de transição previsto
no Capítulo X e os demais princípios e diretrizes desta Lei.
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Disposições semelhantes constam de seu Estatuto Social (art. 3º):

Art. 1º A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é uma sociedade de economia
mista, sob controle da União com prazo de duração indeterminado, que se
regerá pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) e pelo presente Estatuto.

Art.  3º  A Companhia  tem como objeto  a  pesquisa,  a  lavra,  a  refinação,  o
processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de
xisto  ou  de  outras  rochas,  de seus  derivados,  de  gás natural  e  de  outros
hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à energia, podendo
promover  a  pesquisa,  o  desenvolvimento,  a  produção,  o  transporte,  a
distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem como
quaisquer outras atividades correlatas ou afins.

§  1º  As  atividades  econômicas  vinculadas  ao  seu  objeto  social  serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter  de livre competição com outras
empresas,  segundo  as  condições  de  mercado,  observados  os  demais
princípios e diretrizes da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002.

Portanto, fica claro que o controle da inflação não integra o objeto da
PETROBRAS nem está incluído no interesse público que justificou a criação da
estatal, de forma que a utilização da empresa com o intuito de controlar a inflação
não está abrangida na ressalva constante da parte final do art. 238 da Lei das SA. 

Sobre o tema, o Conselho de Administração da PETROBRAS solicitou 03
(três) pareceres jurídicos, a saber:

a)  parecer  elaborado  pelo  Departamento  Jurídico  interno  da
PETROBRAS (JURÍDICO/JF – 4344/13) – fls. 1697/1733 do v. 9 do Processo CVM ;

b)  parecer  elaborado  pelo  professor  FLORIANO  DE  AZEVEDO
MARQUES NETO - fls. 1734/1789 do v. 9 e 10 do Processo CVM;

c)  parecer  elaborado  pelos  advogados  Luiz  Cantidiano  e  Eli  Loria  do
escritório Motta, Fernandes Rocha Advogados - fls. 1790/1806  do v. 10 do Processo
CVM.
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● Dos  pareceres  jurídicos  solicitados  pelo  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS:

Inicialmente, merece destaque o seguinte trecho do Parecer elaborado pelo
Departamento Jurídico da Petrobras (fls. 1705/1706 do Processo CVM):

16. Fundamental notar que, nos termos do artigo 238 da Lei
de Sociedades por Ações, não é qualquer interesse público
que permite à União orientar as atividades da sociedade
de  economia  mista,  mas  apenas  um  interesse  público
específico, qualificado: o interesse público que justificou
a  sua  criação.  No  caso  da  PETROBRAS,  este
interesse foi a persecução do suprimento regular
de  derivados  de  petróleo  de  que  dependem  o
desenvolvimento  econômico  e  a  segurança
nacional,  refletido  no  objeto  social  da  Companhia,
limitando  hoje  as  atividades  que  esta  desenvolver,
nos termos do artigo 237 da Lei  de Sociedade por
Ações: 

“Art.  237.  A  companhia  de  economia  mista
somente poderá explorar os empreendimentos ou
exercer  as  atividades  previstas  na  lei  que
autorizou a sua constituição.” 

Quanto ao fim social da Companhia, nas precisas palavras de Floriano
de Azevedo Marques Neto, “A Petrobras foi criada como garantidora do suprimento
energético ao país, voltada para o petróleo e derivados, sendo que seu fim social é,
conforme previsto na Lei nº 9.478/97   (art. 61, caput)   e em seu estatuto social (art.
3º), justamente, executar atividades compreendidas na cadeia do petróleo” (p. 1756
do v. 10 do processo CVM).

No tocante aos fins sociais que a Companhia deve perseguir,  é de se
destacar  ainda  o  seguinte  trecho  do  parecer  elaborado  por  Floriano  de  Azevedo
Marques Neto: 
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“(...) Conforme visto acima, a Petrobras foi criada para atuar
no setor petrolífero e pode ser utilizada como braço de seu
controlador para o exercício da política energética conforme
ao  petróleo  e  seus  derivados  –  desde  que  observados
limites, tal  como  o  respeito  à  forma  empresarial  híbrida,
conforme visto acima. É isso que determina o art. 238, da LSA
– que, no mais, não difere da consequência de se tratar de
uma sociedade de economia mista, ente criado e controlado
pelo Poder Público para o alcance de um interesse público
relevante.” (fl. 1757 do vol. 10 do PROCESSO CVM).

Neste contexto, destaca-se o alerta feito pelo Departamento Jurídico da
PETROBRAS no parecer elaborado a pedido do Conselho de Administração:

“70.  Mais  um aspecto  delicado  da  situação  é  que  se  a
PETROBRAS mantém indefinidamente o preço de venda
de um derivado abaixo de seu preço de custo/importação,
é preciso haver uma lógica justificante por trás disto, para
não  ficar  configurada  uma situação  onde  a  Companhia
esteja simplesmente subsidiando este derivado,  à  custa
de  seus  acionistas  e  em  contradição  com  a  própria
legislação de regência do setor, já que a Lei do Petróleo
determina  que  qualquer  subsídio  incidente  sobre  os
preços dos derivados só pode ser concedido se proposto
pelo CNPE e aprovado pelo Congresso Nacional.

71.  Quanto  mais  a  União,  enquanto  acionista  da
PETROBRAS,  através  do  exercício  de  seu  poder  de
controle,  eventualmente  posterga,  sem  fundamento
relacionado  com  o  interesse  público  que  justificou  a
criação da Companhia, aumentos de preços de produtos
da  Companhia,  aumentando  a  defasagem  entre  preços
internos  e  internacionais,  mais  ela  aumenta  o  risco  de
questionamentos quanto à configuração de tal subsídio de
fato.

72.  Não  pode,  ainda,  ser  ignorado  o  compromisso  de
proteção  da  livre  concorrência  assumido  no  Código  de
Conduta  Concorrencial,  onde  a  PETROBRAS
comprometeu-se  publicamente  a  tomar  decisões
empresariais no melhor interesse da Companhia,  com o
estabelecimento de preços e de políticas comerciais de
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maneira  independente,  levando  em  conta  os  custos  da
empresa,  as condições do mercado e a competitividade
dos preços.
[…]

74.  A  gestão  dos  preços  dos  produtos  da  PETROBRAS,
portanto,  demanda  muita  cautela  e  o  equilíbrio  de  diversos
fatores,  sob  pena  de  dar  ensejo  a  toda  uma  variedade  de
possíveis  repercussões  negativas:  processos  contra  a
Companhia  e  seus  Administradores  no  país  e  no  exterior;
reclamações na CVM e na SEC; questionamentos perante o
SBDC;  queda  no  valor  das  ações;  críticas  quanto  à
Governança da Companhia; dificuldade de acessar o Mercado
de  Capitais  para  buscar  captações;  maior  custo  nestas
captações; dificuldade para obter parceiros no refino etc.
[…]

76.  Aos  Administradores  da  PETROBRAS  cabe  atentar
para,  em  suas  deliberações,  decisões  e  atos,  não  se
afastar do interesse público específico que a Companhia
foi  criada  para  realizar,  sob  pena  de  acarretar
questionamentos  de  abuso  de  poder  de  controle  e
violação de seus deveres pessoais perante a sociedade.” -
fl. 1727/1728 do v. 9 do processo CVM.

No mesmo sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto24 aponta que a
sociedade de economia mista deve perseguir  o interesse público que justificou sua
criação, esclarecendo que, em razão disso, a sociedade jamais pode ser utilizada como
instrumento  de  política  governamental  alheia  ao  seu  fim,  sob  pena  de  desvio  da
finalidade:

“Disso  de  forma  alguma  decorre  que  o  art.  238,
acima  mencionado,  autorizaria  que  a  sociedade  de
economia  mista  seja  utilizada  como  instrumento  de
política governamental alheia ao seu fim, o que equivaleria
a  um  desvio  da  finalidade  legal  e  social  incumbida  à
empresa.  O  interesse  público,  repiso,  satisfaz-se  com  o
cumprimento dos fins sociais da companhia, conforme descrito
em  sua  lei  criadora  e  em  seu  estatuto  social.  Outros

24 Professor Associado de Direito Administrativo da USP e Doutor e Livre Docente em Direito Público pela 
USP.
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interesses públicos, não compreendidos no objeto social,
não poderão ser perseguidos por meio da sociedade de
economia mista – por mais relevantes e nobres que sejam
-, simplesmente porque isto equivaleria a desviar a estatal
de sua função social, legal e estatuariamente prevista.” -
(fls. 1751/1752 do vol. 10 do PROCESSO CVM)

Assim,  entende  o  parecerista  que  o  art.  238 da  Lei  nº  6.404/76  não
autoriza a PETROBRAS a implementar, por exemplo, políticas macroeconômicas:

“Segunda consequência é que o fato de a Petrobras ser uma
sociedade  de  economia  mista  não  autoriza  que  seu
controlador – a União – impute-lhe objetivos alheios aos
seus  fins  sociais.  Conforme  visto  acima,  a  Petrobras  foi
criada para atuar no setor petrolífero e pode ser utilizada como
braço  de  seu  controlador  para  o  exercício  da  política
energética  conforme ao petróleo  e  seus derivados –  desde
que  observados  limites,  tal  como  o  respeito  à  forma
empresarial  híbrida,  conforme  visto  acima.  É  isso  que
determina o art. 238, da LSA – que, no mais, não difere da
consequência  de  se  tratar  de  uma sociedade  de  economia
mista,  ente  criado  e  controlado  pelo  Poder  Público  para  o
alcance de um interesse público relevante. Por outro lado, o
art. 238 não autoriza a União, como acionista controlador
da  Petrobras,  imponha-lhe  o  ônus  de  implementar
políticas públicas de ordem geral (por exemplo políticas
macroeconômicas)  ou  de  cumprir  deveres  não
relacionados  com  seu  fim  social,  isto  é,  ao  setor
petrolífero.” - fl. 1757 do v. 10 do processo CVM.

No tocante à fixação dos preços dos combustíveis, discorre Floriano de
Azevedo Marques Neto que a PETROBRAS deve observar duas balizas, ou seja, que
i) não implique em danos desarrazoados aos acionistas minoritários e à Companhia; e
ii) a fixação dos preços esteja relacionada com o setor petrolífero:

“Uma,  que  tal  imposição  não  pode  ensejar  danos
que prejudiquem, para além do razoável, as expectativas
dos minoritários ou da própria Petrobras – isto é, a lógica
empresarial  pode  ser  modulada,  mas  não  tolhida  por
completo. […]
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Desta forma, a imposição de uma política de preços por
demais  desconectada  de  aspectos  mercadológicos  pode
trazer prejuízos indevidos aos acionistas minoritários e ensejar
dificuldades  operacionais  à  própria  Petrobras.  Em  outras
palavras,  é  possível  que  a  determinação  de  preços  dos
produtos  leve  em  conta  medidas  necessárias  para  a
implementação  de  políticas  do  setor,  desde  que  elas  não
impliquem em ônus econômicos desarrazoados, o que poderia
trazer consequências negativas para a própria Companhia e
seus acionistas minoritários.

Duas,  não é  possível  que a  política  de preços da
Petrobras  esteja  balizada  para  a  implementação  de
políticas  outras,  não  relacionadas  ao  setor  petrolífero.
Moldar  a  política  de  preços  da  Companhia,  de  modo a
internalizar  objetivos diversos de seu setor  de atuação,
implicaria em direcionar a gestão da estatal visando a fins
externos ao seu objeto social. Não é possível, assim, nem
que  (i)  a  União,  como  acionista  controladora,  faça
ingerências  no  sentido  de  estabelecer  uma  política  de
preços da Petrobras que leve em conta interesses outros
que  não  aqueles  abrangidos  pelo  objeto  social  da
Companhia e que se refiram ao setor petrolífero, e nem
que (ii)  os membros do Conselho de Administração e a
Diretoria Executiva tracem diretrizes e implementem uma
política de preços moldada por fatores exógenos aos fins
sociais  da  Petrobras.” - fls.  1775/1776  do  v.  10  do  processo
CVM.
(…)

“Disso decorre que a política de preços da Petrobras deverá
ser concebida a partir da lógica econômica. Ainda que essa
racionalidade econômica sofra mitigações pelo fato de se tratar
de um ente estatal (por exemplo, evitando a elevação exagerada
de preços tendente a maximizar margens), ela não poderá ser
tolhida  por  completo  (por  exemplo,  congelando  preços  e
vendendo produtos em valor inferior aos custos por tempo
prolongado),  sob  pena  de  desconfiguração  da  natureza
empresarial determinada pelo legislador. Em outras palavras,
é  possível  a  modulação  da  lógica  econômica  na
determinação da política de preços da Petrobras, mas não a
eliminação completa de tal racionalidade.”- (fl. 1774 do vol. 10
do processo CVM).
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Especificamente quanto ao uso da política de preços de uma sociedade
de  economia  mista  para  fins  de  combate  à  inflação,  em  detrimento  do  lucro  da
companhia, o Departamento  Jurídico  da  PETROBRAS,  em  parecer  elaborado  a
pedido do Conselho de Administração, atentou para o risco da caracterização do abuso
de poder na determinação dos preços de derivados:

“64.  Um  dos  mais  evidentes  riscos  envolvidos  na
determinação dos preços dos produtos da PETROBRAS é o
de eventual configuração de abuso de poder de controle,  já
que não é qualquer interesse público que permite à União
orientar  as  atividades  de  uma  sociedade  de  economia
mista,  mas  apenas  um  interesse  público  qualificado  e
específico: aquele que justificou a criação da empresa.

65. Trata-se, inclusive, de alerta feito pela doutrina societária:
“As  políticas  públicas  e  sociais  atendidas  pela  atuação  do
Estado como acionista controlador somente são aquelas que
justificaram  a  instituição  da  sociedade  de  economia  mista;
caso  contrário,  ficará  caracterizado  o  abuso  do  poder  de
controle.  Não é aceitável, exemplificado, que se determine
o  'congelamento'  do  preço  de  bens  produzidos  por
determinada sociedade de  economia mista,  reduzindo a
sua margem de lucro frente às concorrentes, com vistas a
combater  a  inflação.”[Nelson  Eizirik,  A  Lei  das  S/A
Comentada,  São  Paulo,  Quartier  Latin,  2011,  v.  III,  p.  315;
grifos nossos.]” - fl. 1728 do v. 9 do processo CVM

Ao final,  a  conclusão  do  parecer  foi  no  sentido  da  possibilidade  de
responsabilização dos  administradores  e  do acionista  controlador  por  violação aos
deveres e responsabilidades impostos na legislação:

“(e)  Os  riscos  para  os  Administradores  (os  membros  do
Conselho  e  da  Diretoria)  envolvidos  na  apreciação  da
formação  dos  preços  dos  produtos  da  PETROBRAS são  a
possibilidade  de  questionamentos  e  responsabilização,
inclusive  por  prejuízos  devidamente  comprovados,  pela
eventual inobservância dos deveres impostos pela legislação.
Os riscos especificamente no caso de não serem feitos os
reajustes no momento oportuno, trazendo perda de receita
para a Companhia, são potencializados pela existência de
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tal perda, abrindo margem à discussão subjetiva do que
seja momento oportuno e do quanto o interesse público
que  justificou  a  criação  da  PETROBRAS  está  sendo
atendido pelo adiamento de eventuais reajustes.

(f)  Conforme  o  caso,  condutas  que  violem  os  deveres
impostos pela legislação podem dar ensejo a uma, algumas ou
todas  as  seguintes  sanções:  condenação  ao  ressarcimento
dos  prejuízos;  afastamento  das  funções;  penalidades
administrativas; penalidades criminais. É necessário, contudo,
identificar as circunstâncias de cada situação específica, para
avaliar  tais  condutas  e  aferir  se  efetivamente  existe
possibilidade de aplicação de penalidade ou sanção no caso
concreto, sempre com observância de devido processo legal. -
grifamos (fls. 1731/1732 do v. 9 do processo CVM).

(g)  Por  parte  do  Acionista  Controlador,  pode  haver
configuração de eventual abuso do poder de controle caso
ocorra violação dos deveres e responsabilidades previstos
nos artigos 116 e 117 da LSA (transcritos no parágrafo nº 15
deste parecer). Dentre as modalidades de exercício abusivo de
poder trazidas pela LSA, pode-se citar: (i) orientar a companhia
para fim estranho ao objeto social  ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira
ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas
minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da
economia nacional; (ii) induzir, ou tentar induzir, Administrador
ou  Fiscal  a  praticar  ato  ilegal,  ou,  (iii)  descumprindo  seus
deveres  definidos  na  LSA e  no  estatuto,  promover,  contra  o
interesse da companhia, sua ratificação pela Assembleia Geral.”

Conforme  consignado  nos  pareceres  encomendados  pela
PETROBRAS,  não  é  qualquer  interesse  público  que  permite  à  União  e  seus
administradores orientar as atividades de uma sociedade de economia mista, no
caso, da PETROBRAS, mas sim o interesse público específico que justificou sua
criação, o qual se encontra previsto na Lei nº 9478/97 (art. 61) e no Estatuto da
Companhia,  ou seja,  aquele  ligado à  cadeia  do  petróleo  e  seus  derivados,  de
forma que a utilização da empresa com o intuito de controlar a inflação não está
abrangida na ressalva constante da parte final do art. 238 da Lei das SA. 
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Assim,  conclui-se  que  a  decisão  do  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS de manter uma sistemática de preços desalinhada dos custos efetivamente
incorridos pela Companhia, com o claro propósito de controlar a inflação,  desviou-se da
real finalidade da estatal e do interesse público para o qual fora criada.

Acresça-se que, para manter a diretriz do ente controlador atinente ao
controle dos preços dos combustíveis, as decisões do Conselho de Administração da
PETROBRAS desviaram-se ainda dos princípios e objetivos da política  de preços
divulgados ao mercado no Fato Relevante do dia 29.11.2013 (e no PNG 2013-2017) e
que foram posteriormente ratificados no PNG 2014-2018, quais sejam: 

a)  assegurar  que  os  indicadores  de  endividamento  e
alavancagem retornem aos limites estabelecidos no Plano
de Negócios e Gestão 2013-2017 em até 24 meses; 
b) alcançar, em prazo compatível, a convergência dos preços
no Brasil com as referências internacionais; e 
c)  não  repassar  a  volatilidade  dos  preços  internacionais  ao
consumidor doméstico. Ainda na mesma reunião, a companhia
informou o reajustes nos preços do diesel e da gasolina

Neste sentido, veja-se a conclusão a que chegou a Superintendência de
Relações com Empresas da CVM no procedimento administrativo sancionador: 

“107.  A  percepção  geral  que  emerge  da  cronologia
anteriormente descrita é que a Petrobras se desviou, de modo
intencional,  dos  objetivos  originalmente  comunicados  aos
investidores.  Apesar  disso,  essa mudança de objetivos,  que
não é ilícita por si só, deixou de ser exposta de modo claro.
108.  E  quando  essa  dissonância  entre  os  objetivos
declarados e os efetivamente perseguidos se tornou muito
perceptível  para  continuar  a  ser  ignorada,  a  Petrobras
agravou o problema ao criar uma “nova” política, que na
verdade  apenas  reafirmou  compromissos  com  índices
financeiros que não vinham sendo – e continuaram a não
ser – buscados.
[…].” - fls. 2067/2068 do v. 11 do Processo CVM.
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Conforme já relatado, o Conselho de Administração da Companhia,
além  de  ter  levado  um  prazo  considerável  para  aprovar,  em  29.11.2013  –
considerando-se  que  a  defasagem  nos  preços  vinha  ocorrendo  desde  2011  -,  a
“nova”  política  de  preços,  divulgou  uma  metodologia  de  cálculo  que,
essencialmente, apenas confirmava a antiga e ratificava limites que não vinham e
continuaram a não ser buscados.

Consigne-se, por oportuno, as seguintes ponderações feitas pela referida
Superintendência da CVM:

122.  De  fato,  a  deliberação  de  29.11.2013  foi  uma  aparente
tentativa de resposta às pressões e cobranças que a Petrobras vinha
sofrendo,  mas  sem  apresentar  objetivamente  uma  mudança  em
relação  à  defasagem  de  preços  ou  negar  claramente  que  essa
mudança ocorreria.

123. Agravando o problema, a Petrobras anunciou na mesma data
um  aumento  dos  preços  dos  derivados,  já  supostamente  em
decorrência  da  “nova”  política,  o  que  induzia  os  investidores  a
acreditar que algo poderia ter mudado.

124. Na realidade, porém, o aumento foi aprovado após avaliação
casuística  das  circunstâncias  naquela  ocasião  pelo  conselho  de
administração quanto ao câmbio, níveis de produção esperados etc. -
ou seja, do mesmo modo que os aumentos aprovados no passado
sem nenhuma relação direta com a “nova” política

125. Não houve nada de concreto nessa “nova” política que
justificasse  o  conselho  de  administração  ter  reiteradamente
adiado sua decisão, a um custo relevante para a Petrobras. Pelo
menos  dois  conselheiros  relatam não  ter  tido  sequer  acesso  aos
parâmetros da metodologia de reajustes. Por isso, é difícil creditar a
inação do conselho de administração somente ao desejo de entender
melhor a questão antes de decidi-la.

126. Uma  interpretação  mais  provável  desses  fatos  é  que  o
conselho  de  administração  não  estivesse  disposto  a  aprovar
reajustes,  ainda  que  isso  efetivamente  representasse  o
descumprimento dos Limites previstos no PNG 2013-2017.
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Inegável que  o direcionamento da política de preços da PETROBRAS
para fins diversos da real finalidade da estatal e do interesse público para o qual fora
criada e que essa dissonância entre a prática e os objetivos declarados na condução da
política  de  preços  representam abuso do poder  de  controle  por  parte  do  acionista
controlador (no caso, a UNIÃO FEDERAL), previsto no art. 117 da Lei 6.404/76 e
uma  clara  violação  aos  deveres  legais  impostos  àqueles  que  administram  uma
sociedade, notadamente daquele previsto no art. 154 da LSA25.

4.2.  Do  papel  do  Conselho  de  Administração  na  formação  dos  preços  dos
produtos da Companhia:

É  cediço  que  “as  sociedades  anônimas  manifestam-se  mediante  a
atuação de seus órgãos, cabendo ao Conselho de Administração e\ou à Diretoria, por
intermédio das pessoas físicas dos conselheiros e diretores, a função de conduzir os
negócios sociais e representar a sociedade.”26

Neste sentido, José Waldecy Lucena atenta que “A Lei n. 6.404/1976 –
ao  contrário  do  Decreto-Lei  n.  2.627/1940,  que  concentrava  a  administração  da
companhia exclusivamente na diretoria,  (…) - (...) adotou, (…) o sistema dualista,
segundo o qual a administração das companhias é exercida através de um conselho de
administração – um órgão de deliberação colegiada – e de uma diretoria – um órgão
dotado de poderes de gestão e de representação (arts. 138, § 2, e 143, IV)”.27

Assim,  na  linguagem  legal,  como  observou  Rubens  Requião,
administrador será tanto um membro do conselho de administração como um membro
da diretoria28, conforme evidenciado pelo art. 145 da Lei 6.404.

No  tocante  às  atribuições  e  responsabilidades  do  Conselho  de
Administração e da Diretoria Executiva da PETROBRAS, o Parecer elaborado pelo
Jurídico da Companhia apresentou a seguinte análise:

25Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

26 Eirizik, p. 393
27 p. 350
28 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial , 2 vol., n. 404, ps 169\170.
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30.  A  administração  de  uma  sociedade  anônima  como  a
PETROBRAS compete ao Conselho de Administração e à Diretoria
Executiva.  Os  membros  de  ambos  estes  colegiados  são,  em
conjunto, tratados como os Administradores da sociedade. É o que
dispõe o artigo 138 da Lei de Sociedade por Ações:

Art.  138.  A  administração  da  companhia  competirá,
conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração
e à diretoria, ou somente à diretoria. 

(…)
44.  O  Estatuto  Social  da  PETROBRAS  (estatuto),  documento
aprovado  pelos  acionistas  da  Companhia  em  Assembleia  Geral,
estabelece  o  papel  e  as  responsabilidades  do  Conselho  de
Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, iniciando, em
seu  artigo  17,  com a  determinação  de  que  a  PETROBRAS será
dirigida  por  um  Conselho  de  Administração,  com  funções
deliberativas, e uma Diretoria Executiva

45.  Dentre  os  membros  do  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS,  é  escolhida,  pelo  próprio  CA,  a  Presidente  da
Companhia (art. 20 do estatuto), que então, por fazer parte de ambos
os órgãos, CA e DE, cumpre o importante papel de canal direto entre
tais colegiados.
(…)

48. Conforme estabelecido nos artigos 28 e 29 do estatuto social, o
Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  orientação  e  direção
superior da PETROBRAS, competindo-lhe, entre outras atribuições,
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo
sua missão,  seus objetivos estratégicos e diretrizes;  (b)  aprovar o
plano  estratégico,  bem  como os  respectivos  planos  plurianuais  e
programas  anuais  de  dispêndios  e  de  investimentos;  (c)  eleger  e
destituir os Diretores, fiscalizando sua gestão; (d) avaliar resultados
de desempenho; (e) aprovar o valor acima do qual os atos, embora
de competência da DE, deverão ser submetidos à aprovação do CA;
(f) fixar as políticas globais da PETROBRAS, incluindo a de gestão
estratégica comercial, financeira, de investimentos, de meio ambiente
e  de  recursos  humanos;  (g)  aprovar  o  PBO,  Plano  Básico  de
Organização  da  Companhia;  (h)  deliberar  sobre  o  relatório  da
administração  e  as  contas  da  DE.  -  fls.  1719/1720  do  v.  9  do
processo CVM.

Especificamente quanto às atribuições e responsabilidades do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva da PETROBRAS na formação dos preços
dos produtos da Companhia, o referido Parecer bem delimita as atribuições de cada
órgão:
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OS  PAPEIS  E  RESPONSABILIDADES  DO  CONSELHO  DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA PETROBRAS
NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DA COMPANHIA

53. A PETROBRAS é, em última instância, uma empresa que não só
explora  e  produz  petróleo  e  gás,  mas  uma  empresa  que  vende
produtos,  o  que  permite  uma  geração  de  caixa  sustentável  para
suportar toda a gama de atividades desenvolvidas pela Companhia,
viabilizando  o  atendimento  do  interesse  público  que  justificou sua
criação.

54. Diante de tal importância, não é de surpreender que os acionistas
da  PETROBRAS  tenham  tratado  expressamente  da  questão  dos
preços dos produtos no estatuto social, estabelecendo que cabe à
Diretoria  Executiva  aprovar  a  política  de  preços  e  as  estruturas
básicas de preço dos produtos da Companhia – artigo 33, II, “c”:

“Art. 33 – Compete à Diretoria Executiva:
(…)
II – aprovar:
(…)
c) política de preços e estruturas básicas de preço dos
produtos da Companhia”

55.  Portanto,  em  um  ambiente  de  preços  livres,  como  é  o  dos
derivados  de  petróleo  no  Brasil  desde  2002  por  força  da  Lei  do
Petróleo, o rito normal da PETROBRAS seria a Área de Negócios –
por  exemplo,  no  caso  de  gasolina  e  diesel,  o  Abastecimento,  via
Gerência  Executiva  do  AB-MC  (Marketing  e  Comercialização)  –
construir uma proposta de política de preços e/ou de estrutura básica
de preço de determinado ou de determinados produtos e submetê-la
ao Diretor de Contato para este, se de acordo, então submetê-la à
apreciação da Diretoria Executiva. Uma vez aprovada a proposta pela
DE, restaria então à Companhia simplesmente executá-la, praticando
os preços de tais produtos conforme os parâmetros estipulados na
política e na estrutura.

56. Resta, contudo, um fator decisivo a ser analisado na questão
do  preço  dos  produtos  da  PETROBRAS,  que  é  o  papel  do
Conselho  de  Administração,  cujas  estratégias  e  diretrizes
efetivamente  condicionam  e  limitam  a  atuação  da  Diretoria
Executiva.

57.  Não só por ser o órgão que determina a orientação geral dos
negócios da PETROBRAS, elege e destitui os Diretores, fiscaliza sua
gestão e avalia os resultados de desempenho, mas também por ter
competência expressa para fixar política global de gestão estratégica
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comercial da Companhia (art. 29, I e VII do estatuto), o Conselho de
Administração tem, na prática, uma forte ingerência na definição
dos  preços  dos  produtos,  questão  possivelmente  das  mais
estratégicas  para  a  PETROBRAS,  da  qual  depende  não  só  a
geração  de  caixa  da  Companhia,  como  todo  o  planejamento
financeiro que suporta a execução do Plano de Negócios.

Art.  29-O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de
orientação e direção superior da Petrobras, competindo-
lhe:
I-  fixar a orientação geral dos negócios da Companhia,
definindo  sua  missão,  seus  objetivos  estratégicos  e
diretrizes;
(…)
VII- fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a
de gestão estratégica comercial, financeira, de riscos, de
investimentos,  de  meio  ambiente,  de  divulgação  de
informações,  de  distribuição  de  dividendos,  de
transações com partes relacionadas, de porta-vozes e
de recursos humanos; 

O Departamento Jurídico da PETROBRAS, atento às discussões que se
seguiam nas  reuniões  do  Conselho de  Administração quanto à  política  de  preços,
abordou  com precisão  o  que  ocorria,  de  fato,  entre  os  órgãos  administrativos  da
estatal:

58.  Tem-se  então  que,  embora  o  estatuto  determine  ser  da
competência da DE aprovar a política e as estruturas básicas de
preços  dos  produtos  da  PETROBRAS,    o  CA,  através  da
determinação  da  orientação  geral  dos  negócios,  de  seu
poder de fato sobre os Diretores, de seu acompanhamento
dos  resultados  de  desempenho  e  da  fixação  da  política
global de gestão estratégica comercial, limita a liberdade da
DE  estabelecer  os  preços  dos  produtos  da  Companhia,
especialmente se a DE pleiteia alterações de preços ao CA e
este não permite ou ainda, de forma indireta, quando a DE,
mesmo sem pleitear expressamente um aumento de preço,
demonstra os impactos negativos da situação e aponta a
necessidade de aumento ao CA, que permanece inerte.

59. Cabe lembrar que o Administrador não pode omitir-se no
exercício ou proteção de direitos da Companhia (art. 155, II,
LSA).
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Essa limitação da liberdade da Diretoria Executiva para estabelecer os
preços  dos  produtos  fica  evidenciada  em  diversos  momentos  das  reuniões  do
Conselho,  em  que  Diretoria  colocava,  por  diversas  vezes,  a  necessidade  de
reajustamento  de  preços  e  o  Conselho  acabava  por  deliberar  pela  postergação  do
assunto. Destaque-se, neste sentido, o seguinte trecho da Ata nº 1.384 - reunião de
outubro de 2013:

(…)  A  Conselheira  e  Presidente  Maria  das  Graças  Silva  Foster
informou  que  a  Diretoria  Executiva,  por  ser  responsável  pela
precificação  dos  produtos  da  Companhia,  aprovou  uma  nova
metodologia de precificação para a gasolina e o diesel,  através da
qual se tenha maior previsibilidade do alinhamento dos seus preços
no mercado  interno  aos  preços internacionais,  em linha ao que já
tinha  sido  apresentado  ao  Conselho  na  reunião  de  13.9.2013,
incorporando ajustes sugeridos.  (…)  O Presidente  do Conselho de
Administração Guido Mantega observou que o Colegiado não estava
deliberando sobre a metodologia cuja avaliação precisa de discussão
e amadurecimento, até porque tem grandes repercussões, e que tal
matéria não estava prevista na agenda, e por isso não a colocaria em
votação. A conselheira e Presidente da Petrobras Maria das Graças
Silva Foster considerou a metodologia consistente estruturalmente e
testada pela realização de dezenas de simulações, restando, para ela,
como dúvida, o valor de partida,  mas que reconhecia a autoridade
do Conselho de Administração sobre a implementação da nova
metodologia. (…) A conselheira e Presidente da Petrobras Maria das
Graças Silva Foster, após consultar os diretores, que ratificaram por
unanimidade  ser  inteiramente  favoráveis  à  metodologia  de
precificação  submetida  à  apreciação  do  Conselho,  concordou  que,
embora a Diretoria Executiva tenha autonomia par aprovar tal matéria,
o  Conselho  de  Administração  deve  ter  tempo  que  definir  como
necessário  para  a  sua  apreciação (…)  -  fls.  337/338  do  v.  2  do
processo CVM.

Essa “autoridade do Conselho” foi posteriormente confirmada pela ex-
Presidente da PETROBRAS no bojo do ICP 1.30.000733/2015-34 quando indagada
se foi sua a decisão de não reajustar os preços dos combustíveis entre Novembro de
2013 a Outubro de 2014:

MARIA DAS  GRAÇAS  FOSTER:  QUE  não;  não  foi  minha  a
decisão (…)
QUE foi uma decisão do Conselho da Petrobras, na pessoa do
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Petrobras.
O Senhor Guido Mantega. (…)
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Acresça-se que o dever em que o  “Administrador não pode omitir-se no
exercício ou proteção de direitos da Companhia (art. 155, II, LSA)”, como colocado
no Parecer Jurídico da PETROBRAS, fora ressaltado pelo então Conselheiro Mauro
Cunha  que,  diante  das  abstenções  em proceder  análise  da  metodologia,  assim  se
manifestou acerca da responsabilidade do Conselho:

(…)  O  Conselheiro  Mauro  Rodrigues  da  Cunha,
considerando  que  a  política  de  preço  é  de  competência
exclusiva  da  Diretoria  Executiva  cumpriu  sua
responsabilidade ao aprovar a metodologia, observou que,
caso o Conselho impeça sua implementação,  passará ser
responsável  pelos  efeitos  dessa  decisão,  como  também
cada  conselheiro,  pessoalmente  se  torna  responsável,
perante as instâncias regulatórias e da ordem econômica, e
afirmou que se reservava o direito e a obrigação de buscar
uma assessoria jurídica por conta dessa responsabilidade. 

 
Dada a relevância do assunto, o Parecer do Jurídico da PETROBRAS,

atentando para o que ocorria nas reuniões do Conselho, assim prosseguiu no alerta
acerca dos deveres dos administradores:

60. Como já pontuado, a Lei de Sociedade por Ações impõe uma
série de deveres aos Administradores, não dando liberdade de estes
prejudicarem o retorno financeiro dos acionistas. Isto só é viável na
situação  peculiar  e  específica  antes  descrita:  nas  sociedades  de
economia  mista,  quando  o  ato  for  aderente  e  justificado  pelo
interesse  público  qualificado  que  permitiu  a  criação  da  referida
empresa.

61.  A  Diretoria  Executiva,  portanto,  tem  a  responsabilidade  de
aprovar e dar cumprimento à política de preços da PETROBRAS,
buscando maximizar  seus resultados e realizar  o objeto  social  da
Companhia,  sempre  atenta,  contudo,  ao  interesse  público  que
justificou  a  criação  da  PETROBRAS.  Seu  papel  na  questão,  em
essência, é o de definir preços coerentes com custos e margens de
lucro que sustentem o Plano de Negócios divulgado ao Mercado e
baseado no qual acionistas tomam suas decisões de investimento na
Companhia. - fl. 1735 do processo CVM.
62.  Se o Conselho, formal ou informalmente, retira a
liberdade  da  Diretoria  Executiva  alterar  os  preços,
cabe a esta reportar Àquele os impactos negativos da
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política de preços na Companhia – tendo a Presidente
da Companhia, em especial, papel fundamental nesta
relação,  já  que,  como  integrante  de  ambos  os
colegiados,  constitui  o  elemento  de  ligação  mais
direto entre tais órgãos.

63.  Ao  Conselho  de  Administração,  por  sua  vez,  ao
apreciar, de forma direta ou indireta, a questão do preço
dos produtos da PETROBRAS, cabe deliberar sempre de
maneira  aderente  ao  objeto  social  da  Companhia  e  ao
interesse  público  que  justificou  sua  criação.  A questão,
delicada envolve ordens diversas, (….) - fls. 1735/1736 do v.
9 do processo CVM.

 

De notar  que,  em linha  com o parecer  elaborado pelo Departamento
Jurídico da PETROBRAS, não há como imputar, no presente caso, aos membros
da  Diretoria  a  responsabilização  pela  política  de  preços  adotada  pela
Companhia, uma vez que esse órgão exerce suas atribuições  sob a orientação do
Conselho  de  Administração,  ao  qual  cabe  fixar  a  orientação  geral  dos  negócios
sociais, como prevê o art. 142, I, da Lei 6.404/76, bem como por ter ficado patente
que  o  Conselho  barrou,  inúmeras  vezes,  o  reajuste  de  preços  recomendado  pela
Diretoria.

Ademais,  como  bem  ressaltado  no  Termo  de  Acusação  da  CVM,  a
submissão  da  diretoria  às  orientações  do  Conselho  de  Administração  delimita  a
responsabilidade entre os órgãos administrativos, fazendo-a recair sobre os membros do
Conselho. Neste sentido, veja-se o que consta no Termo de Acusação da CVM:

158. Neste sentido, remetendo mais uma vez à cronologia dos fatos
apresentada anteriormente,  é possível  perceber  que a diretoria  (i)
alertou reiteradas vezes para a necessidade de reajustes superiores
aos que vinham sendo concedidos e, (ii) quando estavam em curso
as discussões culminaram com a deliberação de 29.11.2013, propôs
uma  metodologia  de  reajustes  automáticos,  observadas
determinadas  condições.  Em ambos  os  casos,  foi  o  conselho  de
administração que se opôs a e tais iniciativas.
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159.  A responsabilidade  do  conselho  de  administração  ficou
ainda mais clara  após a  deliberação de  29.11.2013,  quando  o
acompanhamento  da  política  de  preços  passou  a  ser  feito  pelo
órgão  em reuniões  mensais.  Essas  reuniões  eram pautadas  por
dados apresentados pela diretoria,  mas a decisão sobre o tema
era efetivamente do conselho de administração.

(...)

161. Em relação à questão temporal, conservadoramente, eventuais
imputações  devem  estar  limitadas  ao  período  (i)  posterior  a
30.06.2013,  data  em  que  os  Limites  foram  pela  primeira  vez
excedidos e o conselho de administração eximiu-se de endereçar a
questão, e (ii) anterior a 12.09.2014, última reunião do conselho de
administração de que se tem registro nos autos. Isso significa partir
de um conjunto de potenciais acusados que compreende todos os
efeitos assembleias gerais ordinárias realizadas em 2013 e 2014.” -
fls. 2078/2080 do v. 11 do processo CVM.

Essa responsabilidade dos membros do Conselho de Administração está
estampada  nos  termos  das  atas  de  suas  reuniões  entre  30/06/2013  e  31/10/2014,
denotando, claramente, que esse órgão era quem, de fato, decidia acerca dos reajustes na
PETROBRAS.

Ocorre que esse atuar contumaz colidiu frontalmente com o interesse da
Companhia e também implicou em violação aos Princípios da Administração Pública,
causando  prejuízos  materiais  ao  erário,  já  que  a  PETROBRAS é  uma  sociedade  de
economia  mista  e,  enquanto  pessoa  jurídica  integrante  da  Administração  Indireta,
encontra-se vinculada não apenas às normas da LSA, mas também está submetida aos
princípios e regras da Administração Pública, conforme será examinado a seguir.

4.3 D  as ações e omissões dos réus como atos de improbidade administrativa

O dirigente  de  uma empresa  estatal  está  envolvido em dois  sistemas
jurídicos: o primeiro, diz respeito ao Direito Societário, que corresponde ao conjunto
de  regras  que disciplina  o funcionamento dessa  espécie  de  empresa;  o  segundo é
derivado da característica especial de seu acionista controlador, o Estado, e, por isso,
deve respeitar as regras que integram o Direito Administrativo.
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Regras de Direito Penal incidem concomitantemente com as regras dos
demais.  Em  cada  um  dos  sistemas  descritos  está  previsto  um  modo  próprio  de
responsabilização, de modo que a responsabilidade que decorre de um sistema não
elide a possibilidade de responsabilização de acordo com as normas do outro sistema.

Na espécie,  é  inegável  que as condutas narradas  violaram as  normas
pertinentes a, pelo menos, dois sistemas jurídicos citados:  do Direito Societário e do
Direito Administrativo.

No  tocante  ao  campo  societário,  a  responsabilidade  de  parte  dos
membros do Conselho de Administração que figuram como Réus nesta demanda já foi
amplamente demonstrada nesta peça, ao tomarem decisões sobre reajustes de preços
visando  ao  controle  da  inflação,  ignorando,  por  completo,  os  interesses  da
Companhia, em flagrante violação aos já mencionados dispositivos da Lei 6404/76,
especialmente os arts. 153, 154, 155, 158 e 239.

Importante repisar que o dever de lealdade (standard of loyalty), previsto
no art. 155 da LSA, se traduz no dever de o administrador sempre agir no melhor
interesse da companhia e seus acionistas e não movido por algum ganho pessoal ou
em prol de interesses alheios.

O legislador da Lei 6404/76 se preocupou tanto com o dever de lealdade
que,  no  parágrafo  primeiro  de  seu  art.  154,  vetou  a  possibilidade  de  atuação  do
administrador para favorecer grupos específicos de acionistas, notadamente aqueles
responsáveis  por  sua  eleição,  norteando-o  a  sempre  colocar  em primeiro  plano  o
interesse da companhia. Explicando o sentido e o alcance desse dispositivo, sob o
enfoque do dever ético-social que ela impõe, Nelson Eizirik assim leciona:

O § 1 do artigo 154 da Lei Societária estabelece um dever
ético-social da maior relevância ao impor ao administrador eleito por
determinado grupo ou classe de acionistas os mesmos deveres que
os demais,  não podendo sacrificar os interesses da companhia
para beneficiar os de seus eleitores. Desse modo, os interesses
da  sociedade  deverão  sempre  prevalecer  em  relação  às
pretensões de grupos ou classes de acionistas.29

29 p. 424.
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Sob este enfoque, a violação do dever de lealdade por parte de membros
do Conselho de Administração da  PETROBRAS, na espécie, decorre da quebra, de
modo intencional, da legitima expectativa dos investidores e acionistas minoritários
quanto à consecução dos fins sociais por parte do Conselho de Administração, em
especial no que tange aos objetivos da política de preços que deveriam ser perseguidos
pela Companhia e que haviam sido originalmente comunicados ao mercado.

Perceba-se  ainda  que, além  da  violação  ao  dever  de  lealdade,  os
membros do Conselho de Administração se desviaram, no exercício de suas funções,
dos fins, interesse e função social da Companhia, não guardando, ainda o cuidado e
diligência na tomada de decisões referentes à política de preço da estatal. 

Insculpido no art. 153 da Lei 6.404/76, o dever de diligência impõe ao
administrador padrões, denominados  standards, que representam modelos gerais de
comportamento  no  trato  da  gestão  empresarial,  que  a  doutrina,  socorrendo-se  do
direito norte-americano (Model Business Corporation Act, de 1984) que inspirou o
legislador brasileiro, expressa como o dever de os administradores agirem: “(1) com
boa-fé;  (2)  com  o  cuidado  que  uma  pessoa  ordinariamente  prudente  em  uma
semelhante posição exerceria sob circunstâncias similares; e (3) de uma maneira que
eles razoavelmente acreditem estar agindo no melhor interesse da companhia”.30

Neste sentido, Waldecy Lucena coloca que
(…)  todos  esses  standards –  dever  de  cuidado,  dever  de
diligência, dever de lealdade - traduzem a exigência de que deve
o  administrador  de  uma  sociedade  empregar  o  melhor  de  si,
pessoal  e  profissionalmente,  na  consecução  dos  propósitos
sociais,  isto  é,  velando  pelo  interesse  social  e  buscando  a
realização integral do objeto social, sem jamais desmandar-se em
excesso ou desvio  de poder,  seja em proveito  próprio,  seja  de
terceiro.31 - grifamos.

Juntamente aos standards acima mencionados, a doutrina aponta ainda a
regra da “reasonable decision-making process”, a qual exprime a necessidade de o
administrador  se  preparar  obtendo  as  informações  pertinentes,  razoavelmente
disponíveis, com vistas a tomar as decisões corretas para o bem-estar da companhia32.

30 LUCENA, Waldecy. p. 449.
31 p. 451-452
32 Saddy. Rev. Direito Econ. Socioambiental, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 70-113, jan./jun. 2016 . p. 79.
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Deve-se,  neste  ponto,  destacar  que,  em  que  pese  não  se  exigir  do
administrador uma obrigação de resultado ou que sempre alcance a melhor decisão
para a companhia, o dever de diligência impõe ao administrador uma obrigação de
meio,  qual  seja,  que  este  adote  sempre  um comportamento  diligente  no  processo
decisório.

Neste sentido, verifica-se que as decisões do Conselho de Administração
contrariaram reiteradamente as informações que eram sistematicamente trazidas pela
Diretoria acerca da necessidade de reajuste, de maneira injustificada, utilizando-se de
argumentos  sem  qualquer  embasamento  técnico  (a  fim  de  mascarar  a  verdadeira
motivação da conduta), caracterizando a violação ao dever de diligência por parte dos
membros do Conselho que assim agiram.

O  dever  de  diligência  atua,  portanto,  não  apenas  como  um  limite
negativo à atuação do administrador, já que veda atos de gestão contrários ao objeto
social, mas também exige do administrador uma obrigação positiva, qual seja, a de
que ele efetivamente atue de modo a lograr os fins e interesse da companhia. 

No entanto, o que se verifica no caso concreto é que os Conselheiros
ora demandados, mesmo cientes de que o comando da controladora no sentido de
não permitir o reajuste dos preços dos combustíveis era manifestamente contrário
aos  interesses  da  PETROBRAS,  não  demonstraram a  atuação  diligente,  leal  e
cuidadosa que a lei lhes exige; ao contrário, intencionalmente permitiram-se servir
de mero instrumento de manobra dentro da Companhia, com o principal propósito
de atender à política macroeconômica do Governo Federal.

Reforçando o ora exposto, cabe transcrever o seguinte trecho do Relatório
Final do GT Energia e Combustíveis da 3ª CCR do MPF (PA n° 1.00.000.007679/2014-
16), que demonstra a responsabilidade dos réus sob a ótica do “business judgment rule”:

“3.2 DO USO DA “  BUSINESS JUDGMENT RULE  ”

A chamada “business judgment rule” ou “regra da decisão negocial” é
fundamental  para  se  entender  a  “ilicitude  originária”  da  conduta  do  Conselho  da
Administração da PETROBRAS de direcionar a companhia para o controle da inflação por
meio de subsídio da gasolina e do diesel.
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Para a doutrina e para a jurisprudência, a “business judgment rule”
pode ser extraída dos arts. 153 e 159, §6°, da Lei n°. 6.404/1976:

 Art.  153.  O  administrador  da  companhia  deve  empregar,  no
exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.

Art.  159.  §  6°  O  juiz  poderá  reconhecer  a  exclusão  da
responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de
boa-fé e visando ao interesse da companhia.

A vantagem da utilização desta regra no presente caso, é que ela é
extremamente favorável à exclusão de responsabilidade dos administradores. Ou seja, se nem
a “business judgment rule” for aplicável ao presente caso, é porque é realmente inequívoca a
responsabilidade por parte dos conselheiros do Conselho de Administração da PETROBRAS
pelo abuso de poder do acionista controlador.

Outra  grande  vantagem  do  uso  da  “business  judgment  rule”  no
presente  caso  é  que  a  análise  da  presença  ou  não  de  seus  requisitos  sintetiza  todos  os
argumentos que foram apresentados acima.

No Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2005/1443,  o
Voto  do  Relator,  Pedro  Olivio  Marcilio  de  Sousa  traz  uma  explicação  bem didática  da
“business judgment rule” ou “regra da decisão negocial”. 

Segundo o Relator Pedro Olivio Marcilio de Sousa em seu Voto33,
para evitar os efeitos prejudiciais da revisão judicial, o Poder Judiciário americano criou a
chamada "regra da decisão negocial" (business judgment rule), segundo a qual, desde que
alguns cuidados sejam observados,  o  Poder  Judiciário  não irá  rever  o  mérito  da decisão
negocial em razão do dever de diligência. 

A proteção especial garantida pela regra da decisão negocial também
tem por  intenção encorajar  os  administradores  a  servir  à  companhia,  garantindo-lhes  um
tratamento justo, que limita a possibilidade de revisão judicial de decisões negociais privadas
(e que possa impor responsabilidade aos administradores), uma vez que a possibilidade de
revisão  ex  post pelo  Poder  Judiciário  aumenta  significativamente  o  risco  a  que  o
administrador  fica  exposto,  podendo  fazer  com  que  ele  deixe  de  tomar  decisões  mais
arriscadas, inovadoras e criativas (que podem trazer muitos benefícios para a companhia),
apenas para evitar o risco de revisão judicial posterior34. 

33 Disponível online: [http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2006/20060510_RJ20051443.html]. 
34 Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2005/1443.
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Em razão da regra da decisão negocial, o Poder Judiciário americano
preocupa-se apenas com o processo que levou à decisão e não com o seu mérito35.  Para
utilizar a regra da decisão negocial, o administrador deve seguir os seguintes princípios:

(i)  Decisão  informada:  A decisão  informada  é  aquela  na  qual  os
administradores  basearam-se  nas  informações  razoavelmente  necessárias  para  tomá-la.
Podem os administradores, nesses casos, utilizar, como informações, análises e memorandos
dos diretores e outros funcionários, bem como de terceiros contratados. Não é necessária a
contratação de um banco de investimento para a avaliação de uma operação;

(ii)  Decisão refletida: A decisão refletida é aquela tomada depois da
análise das diferentes alternativas ou possíveis conseqüências ou, ainda, em cotejo com a
documentação  que  fundamenta  o  negócio.  Mesmo  que  deixe  de  analisar  um negócio,  a
decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso, informadamente, tenha
o administrador decidido não analisar esse negócio; e

(iii)  Decisão desinteressada: A decisão desinteressada é aquela que
não resulta em benefício pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo expandido
para incluir  benefícios  que não sejam diretos  para o administrador ou para instituições  e
empresas  ligadas  a  ele.  Quando o  administrador  tem interesse  na  decisão,  aplicam-se os
standards do dever de lealdade (duty of loyalty)36.

Existem, no entanto, situações em que, além de operações em que se
tenha interesse, o Poder Judiciário não aceita a aplicação da regra da decisão negocial. Por
exemplo,  não se aceita a completa alienação das decisões negociais,  alegando-se falta de
competência ou de conhecimento. Também não são protegidas pela regra da decisão negocial
as decisões tomadas visando a fraudar a companhia, ou seus acionistas, ou aquelas que não
tenham sido tomadas em boa fé.

A  construção  jurisprudencial  norte-americana  para  o  dever  de
diligência em nada discrepa do que dispõe o art. 153 da Lei 6.404/76, sendo possível utilizar-
se, no Brasil, dos mesmos standards de conduta aplicados nos Estados Unidos. A utilização
desses standards poderia fazer com que a aplicação do art. 153 fosse mais efetiva do que é
hoje, pois poderíamos passar a observar o processo que levou à tomada da decisão para ver se
os cuidados mínimos, que demonstram a diligência do administrador, foram seguidos, não
nos limitando a simplesmente negar  a  possibilidade de reanálise  do conteúdo da decisão
tomada.

MELVIN  EISENBERG  e  JAMES  COX  explicam  de  forma  bem
objetiva,  em obra  clássica  sobre  o  assunto  no  âmbito  internacional,  os  requisitos  para  a
aplicação da “business judgment rule”:

35 Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2005/1443
36 Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2005/1443
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“A regra da decisão negocial consiste em quatro condições e, se as
quatro condições forem cumpridas,  um padrão especial de revisão
aplicável aos pedidos que se baseiam na qualidade de uma decisão.
As quatro condições são as seguintes:
Primeiro,  o  diretor  deve  ter  tomado  uma  decisão.  Assim,  por
exemplo, a falha de um diretor em fazer a devida averiguação, ou
qualquer outra falha simples em praticar uma ação (em oposição a
uma decisão deliberada de não agir), não se qualifica para proteção
sob a regra da decisão negocial.
Em segundo  lugar,  o  diretor  deve  ter  se  informado a  respeito  da
decisão negocial na medida em que ele acredite ser razoavelmente
justificada pelas circunstâncias – ou seja, ele deve ter empregado um
processo razoável de tomada de decisão.
Em terceiro lugar, a decisão deve ter sido tomada de boa-fé –   uma
condição que não é satisfeita se, entre outras coisas, o diretor sabe
que a decisão viola a lei.
Em quarto lugar, o diretor não pode ter um interesse financeiro no
assunto  da  decisão.  Por  exemplo,  a  regra  da  decisão  negocial  é
inaplicável  à  decisão de  um diretor  de  aprovar  a  compra de  sua
propriedade pela companhia.
Se as condições da regra da decisão negocial não forem satisfeitas,
então o padrão pelo qual a qualidade de uma decisão é revista é
comparável ao padrão de conduta para tomar a decisão – ou seja, o
padrão de revisão é baseada em equidade ou razoabilidade. Isto é
bem ilustrado pela decisão da Suprema Corte de Delaware de 1993,
no  Cede  &  Co.  v.  Technicolor,  Inc.,  634  A.2d  345,  seguido  por
inúmeras ações (remands) e apelações.”37

Primeira condição: tomada de uma deci  são (informada e refletida).

O  Conselho  de  Administração  deliberadamente  decidiu  não  agir
diante dos prejuízos bilionários sofridos pela PETROBRAS. 

Este expediente fraudulento foi utilizado para  eludir a proibição de
direcionar a companhia para controlar a inflação por meio de subsídio ao preço da gasolina e
do diesel e foi claramente descrito pela CVM, conforme já exposto.

(...)

Não é  por  outra  razão que  o  mesmo termo de acusação da CVM
entendeu que houve violação ao dever de lealdade por parte dos membros do Conselho de
Administração da PETROBRAS (fls. 61/65 do vol. 11 da mídia de fl. 155):

37 EISENBERG, Melvin Aron; COX, James D.  Business Organizations: Cases and Materials,  11th ed. St.
Paul: Thomson Reuters/Foundation Press, 2014, p. 623 (University Casebook Series). Tradução livre.
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“148. Essa dissonância entre a prática e os objetivos declarados na
condução da política de preços representa um tratamento desleal
dos  administradores,  causadores  dessa  discrepância,  em  relação
aos acionistas,  que pautavam decisões  de investimento  com base
nas informações suscetíveis de levá-los a erro. Trata-se, portanto,
de infração ao dever de lealdade, previsto no art. 155, caput, da Lei
6.404/76:

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e
manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: 
(…)
(sem grifos no original)
[…] 
160. O conselho de administração aprovou os PNG, inclusive com
os Limites nele referidos,  aprovou a reiteração desses Limites em
29.11.2013  e, paralelamente, tomou reiteradas decisões contrárias
ao cumprimento dos PNG e dos Limites. Logo não há como afastar
a  responsabilidade  desse  órgão.  Resta  somente  atentar  para
circunstâncias  temporais  e  pessoais  que  podem  influir  nas
responsabilidades particulares de cada membro desse órgão.”

Com base nestas conclusões e  nos demais  elementos  destes autos,
notadamente o teor das atas do Conselho de Administração da PETROBRAS, é inequívoco
que a primeira condição para a aplicação da “business judgment rule” não está preenchida.

Segunda condição: decisão razoavelmente justificada.

É preciso  atentar  novamente  para  o  termo  de  acusação  da  CVM.
Segundo o termo de acusação da CVM (SUBSTITUIR POR: “SEGUNDO O REFERIDO
DOCUMENTO” (fls. 289 do vol. 10 da mídia de fl. 155):

“197. Em síntese, esses são alguns exemplos que ilustram a postura
do  conselho  de  administração.  Diante  de  reiteradas  situações
similares, não há espaço para argumentação razoável em prol da
tese de que a companhia estava sendo direcionada para cumprir os
Limites nos prazos fixados.”

Como bem observado por FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES
NETO, a política de preços que foi imposta a PETROBRAS “não pode ensejar danos que
prejudiquem,  para  além  do  razoável,  as  expectativas  dos  minoritários  ou  da  própria
Petrobras”,  muito menos que “esteja balizada para a implementação de políticas outras,
não relacionadas ao setor petrolífero”.  
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Como visto  acima, o  adiamento  das  decisões  sobre  o  reajuste  de
preços  dos  combustíveis  promovido  pelo  Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS
causou prejuízos bilionários à companhia. 

A própria companhia reconheceu um prejuízo de  US$ 29,4 bilhões
entre 2011 e o 1º semestre de 2014 (fl. 156 do vol. 10 da mídia de fl. 155). Em relação à
perda do valor da companhia, estudo da empresa ECONOMATICA apontou uma queda de
valor  na  ordem de R$ 200,6 bilhões (fls.  60/65).  Por  sua vez,  estudo da Associação de
Investidores do Mercado de Capitais (AMEC) informa que o valor da perda foi superior a
US$ 300 bilhões nos últimos quatro anos (fls. 188 do vol. 10 da mídia de fl. 155).

(…)

Ainda  nessa  linha,  como  bem  destacado  por  FLORIANO  DE
AZEVEDO  MARQUES  NETO,  a  política  de  preços  que  a  PETROBRAS  deve  ter  por
fundamento  uma  lógica  econômica,  de  modo  que  não  pode  congelar  preços  e  vender
produtos em valor inferior aos custos por tempo prolongado, sob pena de desconfiguração
da natureza empresarial determinada pelo legislador. 

Cabe ainda  trazer  a  baila  o  entendimento  da Procuradoria  Federal
Especializada da CVM (fls. 187/188 do vol. 1 da mídia de fl. 155):

“Assim, se o Estado exerce o seu poder de controle para induzir a
companhia a suprir sua missão pública compreendida no objeto da
sociedade,  o  impacto  financeiro  não  gera  direito  a  nenhuma
compensação  pecuniária  e,  não  responde  por  abuso  de  poder  de
controle.
No  entanto,  se  o  Estado  controlador  impuser  um  sacrifício
patrimonial à sociedade de economia mista controlada a ponto de
subverter o tipo societário, violar o direito essencial de participar
dos  lucros  sociais,  comprometer  a  capacidade  financeira  da
sociedade para implementar as políticas públicas compreendidas no
seu  objeto  e,  colocar  em  risco  a  sustentabilidade  financeira  da
companhia  no  longo  prazo,  deve  haver  uma  compensação,
conforme doutrina pátria:”

(...)

Logo,  não  há  dúvidas  de  que  a  política  de  preços  adotada  pela
PETROBRAS por influência do acionista controlador causou prejuízos aos acionistas e à
companhia, colocando, inclusive, em risco a própria solvência da empresa.

 Ora,  dada a magnitude da companhia e sua relevância no cenário
nacional, tendo posição dominante no fornecimento dos derivados de petróleo, não se pode
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admitir  uma  conduta  por  parte  do  acionista  controlador  de  postergar  decisões  sobre  os
reajustes  dos  preços  de  forma  a  causar  prejuízos  bilionários  à  companhia,  bem  como
reduzindo a sua margem de lucro com vistas a combater a inflação.

Em suma, não está preenchida a segunda condição para a aplicação da
“business judgment rule”.

Terceira condição: decisão de boa-fé.

O expediente fraudulento adotado pelo Conselho de Administração da
PETROBRAS descrito acima não pode ser considerado boa-fé. Isso porque os conselheiros
sabiam que a  conduta  de  direcionar  a  companhia  para  controle  da  inflação por  meio  de
subsídios à gasolina e ao diesel é ilegal.

E  a  advertência  quanto  a  este  fato  veio  do  próprio  Departamento
Jurídico da PETROBRAS (fls. 191/192 do vol. 9 da mídia de fl. 155):

“70. Mais um aspecto delicado da situação é que se a PETROBRAS
mantém indefinidamente o preço de venda de um derivado abaixo
de  seu  preço  de  custo/importação,  é  preciso  haver  uma  lógica
justificante por trás disto, para não ficar configurada uma situação
onde a Companhia esteja simplesmente subsidiando este derivado,
à  custa  de  seus  acionistas  e  em  contradição  com  a  própria
legislação de regência do setor, já que a Lei do Petróleo determina
que qualquer subsídio incidente sobre os preços dos derivados só
pode  ser  concedido  se  proposto  pelo  CNPE  e  aprovado  pelo
Congresso Nacional.
71.  Quanto  mais  a  União,  enquanto  acionista  da  PETROBRAS,
através  do  exercício  de  seu  poder  de  controle,  eventualmente
posterga, sem fundamento relacionado com o interesse público que
justificou a criação da Companhia, aumentos de preços de produtos
da Companhia, aumentando a defasagem entre preços internos e
internacionais,  mais  ela  aumenta  o  risco  de  questionamentos
quanto à configuração de tal subsídio de fato.
72. Não pode, ainda, ser ignorado o compromisso de proteção da
livre concorrência assumido no Código de Conduta Concorrencial,
onde  a  PETROBRAS  comprometeu-se  publicamente  a  tomar
decisões empresariais no melhor interesse da Companhia,  com o
estabelecimento  de  preços  e  de  políticas  comerciais  de  maneira
independente, levando em conta os custos da empresa, as condições
do mercado e a competitividade dos preços.”
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Há que se destacar que a própria PETROBRAS em seu CÓDIGO DE
CONDUTA CONCORRENCIAL se comprometeu a praticar preços e políticas comerciais de
maneira independente, levando-se em conta os custos da empresa, as condições do mercado e
a competitividade dos preços (fls. 163/164 do vol. 9 da mídia de fl. 155):

“4.  Especificamente  sobre  os  preços,  o  Código  de  Conduta
Concorrencial da Petrobras, aprovado em 2004, determina que:
“Os preços  e  as  políticas  comerciais  praticados pela  Companhia
deverão ser estabelecidos de maneira independente, levando-se em
conta os custos da empresa, as condições do mercado nacional ou
internacional, conforme o caso, e a competitividade dos preços.
(…)
A  Companhia  deverá  adotar,  com  independência,  políticas  de
preços e comerciais para os produtos por ela ofertados.”

Devem  ser  mencionadas,  ainda,  as  declarações  dos  conselheiros
constantes  das  Atas  das  reuniões  do  Conselho  de  Administração.  As  declarações  do
Conselheiro José Maria Ferreira Rangel são mais enfáticas a respeito da preocupação com o
controle  da  inflação:  “[…] chamou  a  atenção  quanto  à  importância  de  se  evitar  que
reajustes de preço da gasolina e do diesel realimentem a inflação e levem à indexação da
economia, a fim de preservar o poder de compra dos trabalhadores.” (fl. 147 do vol. 2 da
mídia de fl. 155). 

As  contradições  entre  declarações  públicas  dos  ministros  à  época
ALOIZIO MERCADANTE e GUIDO MANTEGA, também narradas acima, demostram que
os conselheiros sabiam exatamente que estavam atuando de forma ilegal.

Em suma, é muito claro que a terceira condição para aplicação da
“business judgment rule” não está preenchida.

Quarta condição: decisão desinteressada

Foi demonstrado extensivamente na primeira parte deste Parecer que,
pelo  menos  a  partir  de  2008 até  2014,  o  Governo Federal  influenciou  decisivamente  as
decisões da PETROBRAS em relação aos reajustes do preço da gasolina e do diesel, com
vistas ao controle da inflação. 

(...)

Com a redução das alíquotas da CIDE a zero a partir de junho de
2012, os aumentos dos preços da gasolina nas refinarias começaram então a ser absorvidos,
notadamente  a  partir  de  2013,  pelo  caixa  da  própria  PETROBRAS,  pois  o  Conselho de
Administração da empresa se negava a repassar os aumentos para os consumidores.
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Apesar  de  terem sido frequentes  as  discussões  sobre  a  política  de
preços nas reuniões que se seguiram no ano de 2014, principalmente em relação aos limites
de endividamento líquido/EBITDA que não seriam alcançados no prazo estipulado, conforme
política de preços adotada na reunião do dia 29/11/2013 e depois por meio do PNG 2014-
2018, a PETROBRAS novamente postergou o reajuste dos preços dos combustíveis, tendo
somente autorizado o reajuste em 07/11/2014 (fl. 150 do vol. 10 da mídia de fl. 155), ou seja,
depois do resultado das eleições presidenciais.

De fato, o acionista controlador direcionou a gestão da PETROBRAS
para a satisfação de um interesse público estranho ao seu fim social, qual seja: o controle da
inflação, por meio de subsídios à gasolina e ao diesel.

(…)

Infere-se,  pois,  que  a  PETROBRAS  foi  usada  pelo  acionista
controlador com o objetivo de implementar políticas macroeconômicas do Governo Federal,
ou seja, como instrumento de política anti-inflacionária, por meio de subsídios à gasolina e ao
diesel, em clara ofensa ao art. 73, parágrafo único, da Lei n° 9.478/97 (Lei do Petróleo) e do
238 da  Lei  nº  6.404/76,  conforme assim entendeu também FLORIANO DE AZEVEDO
MARQUES  NETO:  “O  art.  238,  da  LSA,  não  autoriza  que  a  União,  como  acionista
controladora da Petrobras, imponha-lhe o ônus de implementar políticas públicas gerais,
extrasetoriais e de ordem macroeconômica e cumprir deveres não relacionados com seu
fim social.” 

(…)

ARY OSWALDO MATTOS FILHO também sustenta o seguinte (fl.
72v):

“Assim, tal comportamento – controlar o preço do combustível com
a finalidade de segurar a taxa de inflação e conscientemente causar
a quebra de inúmeras companhia produtoras de álcool – fez com
que o acionista estatal controlador tenha se utilizado abusivamente
de  seu  poder  de  controle,  por  tal  respondendo  pelos  danos
indiretamente  causados  aos  produtores  de  álcool,  bem  como
diretamente  aos  demais  acionistas  da  companhia  e  à  própria
Petrobrás. O dano foi causado pelo fato de ter sido a companhia
orientada para a prática de ato estranho ao seu objeto social, já que
do  mesmo,  como  vimos  antes,  não  consta  a  tarefa  de  ajudar  o
controle da inflação em detrimento da Petrobrás e de seus acionistas.
Ou  seja,  o  acionista  controlador  é  passível  de  responsabilização
pelos prejuízos que intencionalmente causou a terceiros.”

Em síntese, não há, no presente caso, decisão desinteressada, e não
foi preenchida a quarta condição para aplicação da “business judgment rule”.”
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Com base nestas  conclusões  e  nos  demais  elementos  dos autos,  é
inequívoco que os réus incorreram, ao menos entre 30.06.201338 a 31.10.201439,
em patente ilegalidade decorrente da violação aos deveres fiduciários impostos
pela Lei Societária, notadamente os deveres de diligência,  cuidado e lealdade,
atentando ainda contra a relação de confiança que deveria ter sido mantida com
os acionistas minoritários, os credores e a própria Companhia.

Ao  ignorarem  suas  obrigações  societárias  enquanto  membros  do
Conselho  de  Administração  de  sociedade  de  economia  mista,  os  ora  demandados
contrariaram também princípios basilares da Administração Pública, incorrendo em
atos de improbidade administrativa. Segundo a doutrina especializada, probidade tem
seu significado relacionado à retidão da conduta, à honradez, à integridade de caráter e
à honestidade. 

Com efeito, a improbidade administrativa tem previsão constitucional,
no artigo 37, §4º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre os atos ímprobos,
elencando algumas de suas consequências, fazendo referência ainda à remissão à lei
que regulamentaria aquele dispositivo constitucional.

Em cumprimento  ao  referido  mandamento  constitucional,  editou-se  a
Lei Federal nº 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa, a qual tipificou, de for-
ma exemplificativa, determinadas condutas praticadas por agentes públicos e também
por particulares que nelas tomem parte. A definição das condutas caracterizadas como
atos de improbidade administrativa são descritas, em rol meramente exemplificativo,
em seus artigos 9º, 10 e 11. O artigo 9º define os atos que importem em enriquecimen-
to ilícito, o artigo 10 dispõe sobre os atos que acarretam lesão ao erário e, por fim, o
artigo 11 prevê os atos que violam os princípios da administração pública, também
chamado de “cláusula de reserva”.

Em relação aos sujeitos de tais atos, a Lei nº 8.429/92 dispõe o seguinte:

38 Data em que ultrapassados, pela primeira vez, os limites previstos, a despeito de a Diretoria já se manifestar
pela necessidade de reajuste para consecução das metas

39 Data em que o então Presidente do Conselho,  Sr.  Guido Mantega,  logo após as eleições presidenciais,
expressamente autorizou os reajustes dos preços da gasolina e do diesel.
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Art.  1° Os  atos  de  improbidade  praticados  por  qualquer  agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de  Território,  de  empresa
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou  custeio  o  erário  haja  concorrido  ou  concorra  com  mais  de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos
na forma desta lei.

Art.  2° Reputa-se  agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática  do  ato  de  improbidade  ou  dele  se  beneficie  sob  qualquer
forma direta ou indireta.

No  caso  em  questão,  os  ora  demandados,  com  assento  no
Conselho de Administração da PETROBRAS, ao retardarem a decisão sobre o
reajustamento  dos  preços  dos  combustíveis  e  direcionarem  a  Companhia  de
maneira contrária aos objetivos declarados no Fato Relevante de 29.11.2013 e no
PNG  2013-2017,  com  o  fim  de  atender  política  macroeconômica  totalmente
estranha ao interesse público que  autorizou a concepção da estatal, causaram
lesão  ao  erário  e  violaram  os  deveres  de  honestidade,  legalidade  e  lealdade,
restando  caracterizada  a  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa,
consoante os arts. 10 e 11 da Lei 8.429/92, verbis:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje
perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, ...”

“Art.  11.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  atenta
contra  os  princípios  da  administração  pública  qualquer  ação  ou
omissão  que  viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições ...”
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Na  hipótese  em  exame,  restou  exaustivamente  demonstrado  que  (i)  a
política  de  preços  dos  combustíveis  da  PETROBRAS foi  usada  como  um meio  de
combater  a  inflação;  (ii)  para  tanto,  a  Companhia  foi  efetivamente  direcionada  a
descumprir  os  limites  de  endividamento  declarados,  induzindo,  assim,  a  erro  seus
investidores; e que (iii)  a perseguição de tal fim pela Companhia, por não representar o
interesse público que autorizou a concepção da estatal, acarreta no desvio da empresa de
sua função social, legal e estatutária. 

Neste sentido, a inobservância pelos Réus de seus deveres fiduciários e
obrigações societárias inerentes ao cargo de administrador implicou em grave afronta a
princípios basilares da Administração Pública, assim definidos pelo Prof. José dos Santos
Carvalhos Filho40:

Princípio da Legalidade:
“Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por
lei. Não o sendo, a atividade é ilícita... havendo dissonância entre a conduta e
a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude.”

Princípio da Moralidade:
“O princípio da moralidade impõe que o administrador público  não dispense
os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só
averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações,
mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.

No presente caso, é inconteste que os Réus violaram o Princípio da
Legalidade,  já  que  pautaram  suas  decisões  de  maneira  contrária  ao  Estatuto  da
PETROBRAS e à Lei.

Saliente-se que a atuação conforme a lei corresponde não só a um
dever genérico dos membros do Conselho de Administração de uma Sociedade de
Economia Mista, mas também a um dever específico, já que, como visto, os arts. 153
a  160  da  LSA trazem normas  de  natureza  cogente,  que  descrevem  standards  ou
padrões de comportamento que devem ser levados em consideração nas tomadas de
decisões,  bem  como  as  consequências  advindas  da  eventual  violação  culposa  ou
dolosa de seus deveres. Conforme observa André Saddy41:

40 In Manual de Direito Administrativo, 16ª ed., revista, ampliada e atualizada até 30/06/2006, Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris Editora, 2006, pp. 16/25.

41 Deveres dos administradores, responsabilidades e business judgment rule nas sociedades anônimas estatais .
Revista de  Direito Econômico e Socioambiental. Curitiba, v. 7, n. 1, p. 70-113, jan./jun. 2016 
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Tais deveres são garantias impostas pelo legislador com o
fim  de  impor  a  relação  de  confiança  entre  os  acionistas,  seus
credores,  os empregados das empresas e a sociedade como um
todo.  Assim  o  é  porque  a  inobservância  de  quaisquer  desses
deveres  gera  violação  à  ideia  de  confiança  e  dá  margem  à
insegurança, o que prejudica a economia nacional. 

Infere-se,  portanto,  que,  atuando  com  observância  a  tais
deveres legais e, também, ao estatuto e documentos internos das
sociedades  anônimas  estatais,  estarão  os  administradores
contribuindo para os objetivos da empresa, da economia nacional e,
de certa forma, também, aos objetivos pessoais, visto que estarão
afastando  sua  responsabilidade  sempre  e  quando  atuarem
respeitando  tais  padrões de comportamento,  mesmo quando  não
lograrem êxito no empreendimento (…)

Existe, assim, um dever genérico à juridicidade, é dizer, ao
Direito, com o fito de atuar especificamente dentro dos limites da lei
e  do  estatuto.  Osmar  Brina  Corrêa  Lima  denomina  tal  dever  de
“dever de obediência” e afirma:  

O dever de obediência ao Estatuto Social significa
que  os  administradores  devem  agir  dentro  dos
limites definidores do objeto social, ou seja, ‘intra
vires’. Quando extrapolam esses limites, eles agem
‘ultra vires’ (CORRÊA LIMA, 1989, p. 60). 

Ademais, ainda sob o aspecto da Legalidade, cabe destacar que os Réus
agiram  com  abuso  de  poder,  já que,  além  de  atuarem  fora  dos  limites  de  sua
competência ao limitarem o poder da Diretoria, impedindo-a de aplicar os reajustes,
afastaram-se também do interesse que deveria nortear seus desempenhos enquanto
administradores de uma sociedade de economia mista.

Destarte,  tem-se que os Réus atuaram tanto com “excesso de poder”
como  com “desvio  de  poder”.  Sobre  o  tema,  precisa  a  lição  de  José  dos  Santos
Carvalho Filho:

Excesso de poder é a forma de abuso própria da atuação
do agente fora dos limites de sua competência administrativa. Nesse
caso, o agente invade atribuição cometidas a outro agente, ou se
arroga o exercício de atividades que a lei não lhe conferiu.
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Já o desvio de poder  é a modalidade de abuso em que o
agente busca alcançar  fim diverso daquele que a lei  lhe permitiu
(…). a finalidade da lei é sempre voltada para o interesse público. Se
o agente atua em descompasso com esse fim, desvia-se de seu
poder e pratica, assim, conduta ilegítima Por isso é que tal vício é
também denominado de desvio de finalidade.42

No que diz respeito ao princípio da moralidade administrativa, exige-se
que o ato do administrador, além de ter apoio em lei, seja moralmente legítimo. 

Sob este prisma, restou amplamente demonstrado que os demandados não
exerceram suas  atribuições  no  Conselho  de  forma  a  lograr  os  fins  e  o  interesse  da
Companhia, tendo ainda se afastado das exigências do bem público e da função social da
empresa (agiram com abuso de poder na vertente desvio de poder ou finalidade, como
mencionado acima).

Ary Oswaldo Mattos Filho,  em parecer acostado às fls.  70/74 do PA
MPF nº 1.00.000.007679/2014-16, sustenta bem a questão: 

“A aceitação da prática perniciosa causada pela deliberação
do  acionista  controlador,  se  convalidada  pelos
administradores,  poderá  ser  considerada,  dentre  outras
transgressões legais, como descumprimento para com o dever
de  diligência  (art.  153),  ou  ato  de  liberalidade  dos
administradores  à  custa  da  companhaia  (art.  154,  §  1),  ou
descumprimento  de  seu  dever  de  lealdade  para  com  a
companhia e seus acionistas minoritários, ao se submeter à
vontade do controlador que o elegeu”  (fl. 73, 73-verso do PA
MPF).

Ora,  não  há  que  se  falar  em  observância  do  Princípio  da  Moralidade
quando os agentes, como in casu, atuam de forma contrária ao interesse da empresa e
divulgam ao mercado práticas  e intenções  que sabidamente  não pretendiam cumprir,
agindo de modo a dissimular a realidade e a manter grande parte dos investidores em
erro.

42 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. rev., ampl. E atualizada. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 51
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Por  fim,  a  violação  aos  deveres  de  honestidade  e  lealdade,  previstos
expressamente no caput do art. 11 da Lei 8429/92, também já foi demonstrada, haja vista
que  os  argumentos  atinentes  ao  sistema  societário  neste  campo  são  perfeitamente
comunicáveis à seara administrativa.

● Do  elemento  subjetivo  do  ato  de  improbidade  previsto  no  art.  11  da  Lei
8.429/92

Quanto ao elemento subjetivo dos atos de improbidade em exame (art.
11 da Lei 8.429/92), constata-se o efetivo atuar doloso dos réus a partir da análise do
expediente  decisório  adotado  pelo  Conselho  de  Administração,  especialmente  em
razão dos seguintes fatos:

(i) o Conselho de Administração foi reiteradamente alertado pela Diretoria acerca da
necessidade de reajustes e da convergência com os preços no mercado internacional
para  que  houvesse  possibilidade  real  de  se  atingir  os  limites  de  endividamento
divulgados no Fato Relevante  de  29.11.2013,  mas,  apesar  disso,  decidiu  manter  a
disparidade  entre  os  custos  de  importação  e  os  preços  praticados  internamente,
agravando o prejuízo da empresa;

(ii)  os conselheiros foram cientificados, na reunião de 13.09.2013  43  ,  por meio dos
pareceres  jurídicos  elaborados  a  pedido  do  Conselho,  acerca  de  sua  atribuição  e
importância estratégica na definição dos preços dos produtos, bem como acerca da
possibilidade de responsabilização dos mesmos em razão da inobservância das balizas
para  determinação dos  preços  da Companhia,  verificada com a implementação de
políticas e metas não relacionadas ao setor petrolífero;

(iii) as diversas declarações dos conselheiros nas reuniões que se seguiram nos anos
de 2013 e 2014 em que reconhecem que as decisões do Conselho de Administração
eram influenciadas pelo Governo Federal para não impactar a inflação.

No que  toca  ao  primeiro  fato,  cabe  aqui  transcrever as  ponderações
feitas pelo Gerente Executivo de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos e pelo
Diretor Financeiro da PETROBRAS, na reunião do dia 25.04.2014:

43 Fls. 314 e seguintes do volume 2 do processo CVM.
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(…) Seguiu-se  a  segunda apresentação  agendada,  “Gerenciamento  de
Riscos  Financeiros”,  pelo  Gerente  Executivo  de  Planejamento
Financeiro  e  Gestão  de  Riscos,  Jorge  José  Nahas  Neto,  com
complementação e explicações do Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores Almir Guilherme Barbassa e da Conselheira e Presidente da
Petrobras Maria das Graças Silva Foster, com a presença do Gerente de
Gestão  de  Riscos,  da  Unidade  Planejamento  Financeiro  e  Gestão  de
Riscos, Antonio Gomes Moura, do Gerente de Planejamento Financeiro
e  Avaliação  de  Portifólio,  da  Unidade  de  Planejamento  Financeiro  e
Gestão  de  Riscos,  Antônio  Luiz  Vianna  de  Souza,  e  do  Gerente
Executivo  de  Desempenho  Empresarial  Mário  Jorge  da  Silva.  Foi
alertada  acerca  da  importância  de  haver  convergência  dos
preços de óleo diesel  e gasolina do Brasil com as referências
internacionais, visando o equilíbrio entre as fontes de receita e
a  estrutura  de  custos  da  Companhia  em moeda  estrangeira
(dólar) e real, de modo a manter em nível confortável o risco
cambial  do  fluxo  econômico  e  financeiro,  bem  como  a
necessidade de captações. (…) O Diretor Financeiro e de Relações
com  Investidores  Almir  Guilherme  Barbassa  acrescentou  que  outra
consequência perniciosa do desalinhamento dos resultados econômicos e
operacional pode gerar situações que se  tenha que pagar dividendo e
não ter caixa.  (grifamos) - fl.  481 do v. 3 do processo CVM. (…) O
Gerente Executivo de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos Jorge
José Nahas Neto expôs na apresentação que a realização do Plano de
Negócios  e  Gestão vigente (PNG 2014-2018) proporcionará  melhoria
dos indicadores financeiros da Companhia (…), tendo, como premissas,
a convergência de preços e a realização das reestruturações de modelos
de negócios e os desinvestimentos. (…) mencionou que outra variável
tão importante quanto a convergência de preço para o êxito do PNG
2014-2018 é a realização da curva de produção (…)
O  último  ponto  da  apresentação  tratou  do  risco  de  classificação  de
crédito  pelas  agências  de  classificação  de  risco  (Standard&Poors,
Mood's  e  Fitch),  tendo  destaque  o  risco  de  rebaixamento  do  rating
intríseco da Petrobras pela S&P em maio próximo (…). A Conselheira
e  Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças  Silva  Foster
relatou as  reuniões  com a  S&P e  comentou que  a  principal
fonte  de  inquietação  permanente  da  agência  é  o  preço  de
derivados praticados pela Petrobras no Brasil (...) - fls. 480/483
do v. 3 do Processo CVM.

Constata-se que os membros do Conselho que figuram como réus nesta
demanda tinham ciência não só acerca da urgente necessidade de convergência dos
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preços  dos  combustíveis,  mas  também  tinham  pleno  conhecimento  dos  efeitos
danosos  que  a  política  de  preços  até  então  mantida  pela  Conselho  causava  à
Companhia, de modo que a conduta por eles adotada não pode ser classificada sequer
como uma hipótese de erro honesto de julgamento, tutelada pela boa-fé. Isso porque
todos  os  pareceres  jurídicos  apresentados  ao  Conselho  de  Administração  foram
unânimes em reconhecer que a conduta de direcionar a Companhia para controle da
inflação  por  meio  da  contenção  dos  preços  da  gasolina  e  do  diesel  era  ilegal  e
contrário ao interesse da estatal.

Coloque-se  ainda  que  o  Conselheiro  José  Guimarães  Monforte44

expressou, na reunião do dia 25.04.2014, preocupação quanto à sua responsabilidade
fiduciária de administrador da PETROBRAS diante da defasagem de preços, tendo
registrado também que a atribuição para decisões neste sentido é do Conselho, o que
revela que os Conselheiros também foram alertados acerca de suas responsabilidades
pela postura até então adotada por um membro do próprio Conselho:

O Conselheiro José Guimarães Monforte (…) considera preocupante
o fato de existir  defasagem de preço pela  sua responsabilidade
fiduciária de administrador da Petrobras, e que, portanto, em razão
das explicações dadas de que ela transcende a autoridade da Diretoria
Executiva,  essa  decisão  é  de  responsabilidade  do  Conselho  de
Administração. - fl. 479 do v. 3 do processo CVM.

Destarte, mister concluir que as circunstâncias que cercavam as decisões
do Conselho de Administração e  o conteúdo das  atas de reuniões revelam que os
membros daquele órgão deliberavam de forma dolosa pelo adiamento do reajuste dos
preços dos combustíveis visando ao controle da inflação, atuando, tão somente, no
interesse do acionista controlador (Governo Federal) e não da própria Companhia. 

Ressalte-se  que  a  orientação  mais  recente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça é no sentido de exigir apenas a demonstração do dolo lato sensu ou genérico
do agente para a caracterização do ato de improbidade administrativa por ofensa a
princípios da administração pública45.

44 Assim como Mauro Cunha, José Monforte também é autor da reclamação analisada no processo da 
CVM.

45 A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da administração pública exige a 
demonstração do dolo lato sensu ou genérico. Precedente da Primeira Seção. (EREsp 772.241/MG, Rel. 
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. 25.5.2011, DJe 6.9.2011) 
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De notar, por isso, que a mera inobservância por parte dos demandados
dos deveres de diligência e cuidado quando da tomada de suas decisões já é suficiente
para  caracterização  da  culpa  e,  assim,  do  dolo  lato  sensu, já  que  denota  atuação
imprudente e negligente no tocante à política de preços da PETROBRAS.

Entretanto, na hipótese em exame, o dolo dos ora demandados é direto,
superando em muito o dolo lato sensu que se revela bastante para o Superior Tribunal
de Justiça.

● Do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92
(lesão ao erário):

Como  se  viu,  o  atuar  dos  ora  demandados  no  Conselho  de
Administração causou prejuízos bilionários à PETROBRAS (vide item 1.3.4). Como
já  relatado,  a  própria  Companhia  expôs  que  “o  resultado  líquido  da  Área  de
Abastecimento no período de 2011 ao 1º semestre de 2014 é negativo em US$ 29,4
bilhões” (fls. 156 do vol. 10 da mídia de fl. 155).

Nesse período,  fato que gerou enorme prejuízo à PETROBRAS (e
que é o objeto da presente demanda) foi justamente a manutenção do preço de venda
de combustíveis aquém da paridade internacional, para fins de controle da inflação,
com significativo comprometimento da empresa. A manutenção do preço dessa forma
partiu de deliberação dos membros do Conselho de Administração da PETROBRAS,
que seguiram posição do acionista controlador,  no sentido de evitar o aumento de
preço  para  controlar  a  inflação.  Essa  atuação  foi  dolosa  e  contrariou  expressa
manifestação da Diretoria da empresa, que alertou para a necessidade de reajustes para
alcançar os limites de endividamento e alavancagem da Companhia.

Com  efeito,  a  decisão  do  Conselho  de  tolerar  por  tanto  tempo  a
defasagem  de  preços  corrompeu  a  trajetória  dos  indicadores  de  endividamento  e
alavancagem, divulgados no Fato Relevante de 29.11.2013 e nos Planos Nacionais de
Gestão (PNG 2013-2017 e 2014-2018), que se mostraram muito acima dos limites
previstos  (2,5% e 35%, respectivamente)  durante  todo o período que havia  sido
definido, qual seja, de dezembro/2013 a dezembro/2015 (24 meses a partir do fato
relevante). Veja-se o quadro fornecido pela própria Companhia (fl. 213 do ICP):
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MÊS EL/EBITDA ALAVANCAGEM

Dez-13 3,52 39

Jan-14 3,73 40

Fev-14 3,60 40

Mar-14 3,76 39

Abr-14 3,82 40

Mai-14 3,92 40

Jun-14 4,07 40

Jul-14 4,21 41

Ago-14 4,00 40

Set-14 4,79 43

Out-14 4,62 43

Nov-14 4,34 44

Dez-14 4,77 48

Jan-15 4,57 47

Fev-15 4,95 49

Mar-15 5,01 52

Abr-15 4,66 50

Mai-15 4,73 52

Jun-15 4,64 51

Jul-15 4,93 53

Ago-15 5,16 55

Set-15 5,24 58

Out-15 5,06 57

Nov-15 5,11 56

Dez-15 5,31 60

Portanto, enquanto foi divulgado ao mercado em novembro de 2013
que a empresa buscaria observar os limites EL/EBITDA de 2,5% e de alavancagem
de 35% até dezembro de 2015, tais indicadores, em tal mês, foram de 5,31% e 60%,
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em decorrência  principalmente  das  condutas  dos  réus  narradas  nesta  ação,  quase
inviabilizando  o  funcionamento  da  PETROBRAS  e  promovendo  sua  dilapidação
apenas  com o  intuito  de  controlar  a  inflação,  especialmente  até  a  realização  das
eleições presidenciais de 2014.

É certo que as metas de endividamento e alavancagem dependiam de
fatores  diversos  externos,  por  vezes  fora  do  domínio  do  CA,  como  a  oscilação
cambial. Seria possível, portanto, que os limites não tivessem sido alcançados, sem
que  disso  decorresse  qualquer  improbidade,  desde  que  os  responsáveis  tivessem
tentado, de fato, atingi-los. No entanto, conforme ponderou a área técnica da CVM, 

(…) o que torna o caso concreto diferente é que não foi tomada
nenhuma  ação  no  sentido  de  buscar  esses  Limites,  o  que
revela a ausência de um propósito genuíno de observá-los.
183. Por lógica similar, a ilegalidade não estaria afastada se os
administradores,  sem  tomar  qualquer  medida  para  buscar  a
convergência de preços domésticos aos internacionais, ainda assim
visse essa convergência ser alcançada por razões sobre as quais
não tiveram influência, como, por exemplo, a queda dos preços do
petróleo e seus derivados” (fl. 2083 do v. 11 do Processo CVM).

É por isso que circunstâncias supervenientes alheias ao controle dos
administradores (variação cambial, cotação do  brent, aumento da produção etc) não
podem  ser  invocadas  em defesa  da  legalidade  de  seus  atos  anteriores,  já  que  os
Conselheiros tinham plenas condições de, ao menos, tentar buscar esses limites, por
meio do reajustamento dos preços,  mas deliberadamente optaram por não fazê-lo,
privilegiando o controle da inflação em detrimento dos interesses da empresa.

Diante  de  tais  constatações,  tem-se  configurada  também  a  prática  das
condutas previstas no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

4.4 Da individualização das condutas

No que toca à individualização das condutas, tem-se que a definição da
responsabilidade  dos  membros  do Conselho de Administração da  PETROBRAS é
facilmente extraída da sequência das reuniões, expostas nas atas correspondentes.
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Neste  sentido,  verifica-se  que  os  demandados  GUIDO MANTEGA,
MIRIAM  APARECIDA  BELCHIOR,  FRANCISCO  ROBERTO  DE
ALBUQUERQUE,  LUCIANO  GALVÃO  COUTINHO,  MARCIO  PEREIRA
ZIMMERMANN,  SÉRGIO  FRANKLIN  QUINTELLA,  JORGE  GERDAU
JOHANNPETER,  JOSÉ  MARIA  FERREIRA  RANGEL  e  MARIA  DAS
GRAÇAS FOSTER, cujas condutas serão a seguir individualizadas, deliberaram, ao
menos desde 30.06.2013  46   até 31.10.2014  47, de forma majoritária no Conselho, pelo
adiamento  dos  necessários  e  urgentes  reajustes  dos  preços  dos  combustíveis,  para
atender interesses do Governo Federal (controle da inflação), causando um prejuízo de
bilhões de reais à PETROBRAS48.

GUIDO MANTEGA

Conforme  evidências  colacionadas  no  incluso  Procedimento
Administrativo Sancionador nº RJ-2015-2386, instaurado na CVM, o então Presidente
do Conselho da PETROBRAS e Ministro da Fazenda, GUIDO MANTEGA, admitiu,
em  entrevista  publicada  na  revista  Veja  em  07.09.2013,  o  uso  dos  preços  dos
derivados para o controle da inflação. Confira-se:

“Revista Veja: Para conter a alta maior da inflação, o governo
decidiu evitar repasses do aumento do custo do petróleo para
os  preços  dos  combustíveis.  A  Petrobras  amarga  grandes
prejuízos com essa política. Não é um contrassenso?
Mantega: Se analisarmos os últimos cinco ou seis anos, os preços
dos  combustíveis  ficaram  acima  dos  preços  internacionais  na
maior  parte  do  tempo.  A  Petrobras  tem  uma  política  de  não
conceder  reajustes  automáticos,  conforme  as  oscilações
internacionais.  Ela  trabalha  com  uma  média.  No  passado,  os
preços  ficavam  mais  tempo  acima  que  abaixo  das  médias

internacionais. Ela estava guardando caixa, podemos dizer assim.

Nesse  momento  a  inflação  é  mais  aguda,  todo  mundo
precisa colaborar” (fl. 06 do vol. 1 do processo CVM).

46 Data em que os Limites foram excedidos pela primeira vez e o Conselho de Administração eximiu-se de 
endereçar a questão

47 Data em que o então Presidente do Conselho, Sr. Guido Mantega, expressamente autorizou a Diretoria a 
efetuar reajustes.

48 reuniões realizadas nos dias 25/02/14,   21/03/14, 25/04/14, 13/06/14, 18/07/14, 08/08/14, 12/09/14 
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As investigações levadas a efeito no referido Processo Administrativo
Sancionador da CVM concluíram que GUIDO MANTEGA foi  um dos responsáveis
“por induzir os investidores a erro, ao aprovar os Planos de Negócios 2013-2017 e
2014-2018 e a política de preços divulgada em 29.11.2013 com o declarado objetivo
de atingir níveis objetivos de endividamento em datas predefinidas, mas optar por
conduzir a política de preços da Petrobras de maneira a tornar o cumprimento dessas
metas improvável” (fl. 2084 do v. 11 do processo CVM).

Conforme  se  observa  das  atas  das  reuniões,  GUIDO  MANTEGA,
desde a reunião do dia 25.10.2013, colocava-se de forma contrária ao reajuste e à
alteração da política de preços pela Companhia, sempre numa visão, a despeito das
cenarizações desfavoráveis, muito otimista e aleatória do mercado, desvinculada de
qualquer embasamento econômico concreto. 

Além do incontestável teor das atas das reuniões, capaz de demonstrar,
por si só, o protagonismo e liderança de GUIDO MANTEGA nas vedações impostas
pelo Conselho,  ele também foi  apontado,  como já relatado nesta  peça,  por  outros
Conselheiros,  como  Mauro  Cunha,  José  Guimarães  Monforte  e  MARIA  DAS
GRAÇAS FOSTER, como o responsável por capitanear a estratégia de menosprezar
e apresentar oposição aos alertas da Diretoria e, assim, impedir o necessário reajuste
de preços. 

Importante destacar novamente os seguintes trechos do Relatório dessa
inicial em que constam os depoimentos do ex-Conselheiro José Guimarães Monforte e
da ex-Presidente da PETROBRAS:

JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE
(…)
QUE era uma visão não de uma pessoa prudente, de um gestor de
companhia, achar que, embora tudo indicasse, com senso do Banco
Central e várias coisas, numa direção não favorável a essa decisão,
que  não  suportava  essa  decisão,  [mas]  era  o  que  prevalecia;  a
palavra  do Presidente  do Conselho,  representando o  controlador
máximo,  e  os  outros  seguiam. Eu,  particularmente,  nunca achei
razoável  e  acho incorretas  essas  premissas[...].  referia-se  à  crise
mundial […], mas sem uma fundamentação.
(…)
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MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER
Porém, quando questionada se foi sua a decisão de não reajustar os
preços dos combustíveis entre Novembro de 2013 a Outubro de 2014,
assim respondeu:

MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: QUE não; não foi minha a decisão
minha; (…)
QUE  foi  uma  decisão  do  Conselho  da  Petrobras,  na  pessoa  do
Senhor Presidente do Conselho de Administração da Petrobras. O
Senhor Guido Mantega.
PROCURADOR: Então foi ele quem decidiu não ter reajuste nesse
período?
MARIA GRAÇAS FOSTER: Exatamente. 
(…)

QUE (...) os preços, para ser muito objetiva (…), era trazido a mim
pelo Presidente do Conselho;  os aumentos de preço, todos eles,
desde o meu primeiro dia até o último dia eram trazidos pelo
Presidente do Conselho; eu não sei se ele tinha reuniões com os
demais conselheiros; comigo não tinha a não ser essa de mostrar o
que eu iria apresentar, de passar com ele toda metodologia (…);
QUE eu posso ficar aqui 30 horas conversando com o Senhor que a
resposta vai ser essa: os preços eram trazidos para mim pelo
Presidente do Conselho, ou pelo telefone ou escrito num
pedaço de papel sem discussão.
(…)

Foi também questionada acerca de sua declaração, dada
na Reunião do Conselho de Julho de 2014 e constante na Ata
1395, no sentido de que não havia sido autorizada a efetuar os
reajustes, especificamente a quem se referiu naquela ocasião,
tendo respondido: “Ao Mantega”.

Mesmo após  a  deliberação  do  Conselho  em  29/11/2013  divulgada  ao
mercado através de Fato Relevante, GUIDO MANTEGA continuou se manifestando de
forma contrária à concessão de reajustes, ainda que isso efetivamente representasse -
como de fato representou - o descumprimento dos limites de endividamento definidos
em tal  reunião e divulgados ao mercado como uma suposta  novidade na política  de
preços da empresa.
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Neste  contexto,  em que  pese  a  concessão  de  reajuste  dos  preços  se
mostrar  reiteradamente como única solução possível para o alcance das metas fixadas
para os indicadores de endividamento e alavancagem até dezembro de 2015, a posição
sustentada por  GUIDO MANTEGA era sempre pela desnecessidade de reajuste dos
preços. Veja-se:

Ata nº1.391, de 21.03.2014:

(…)  O Presidente  do Conselho  de Administração Guido  Mantega
observou  que  o  cenário  atual  de  câmbio  elevado,  que  vem
prejudicando  o  resultado  da  Petrobras,  deverá  ser  invertido,
refletindo o aumento da produção e a queda das importações da
Companhia,  e  que  a  trajetória  que  vem  sendo  seguida  é
adequada e está dentro do possível no momento. 
(…)
DECISÃO:  O  Conselho  de  Administração,  com voto  contrário  do
Conselheiro  Mauro  Rodrigues  da  Cunha,  (…):  a)  tomou
conhecimento  de  que  as  projeções  atuais  de  indicadores  de
endividamento Líquido/EBITDA e de Alavancagem apontam para a
permanência  destes  acima dos limites  máximos nos próximos 24
meses, com probabilidade baixa dos mesmos retornarem aos limites
estabelecidos  pelo  Conselho  de  Administração;  e  b)  o  Conselho
manifestou que, no momento, não há que se alterar a Política de
Preços e orientou a Diretoria a manter o acompanhamento (…)- fl.
450/452 do v. 3 do processo CVM.

Ata 1.392, de 25.04.2014:
(…)
O Gerente Executivo de Desempenho Empresarial Mário Jorge da
Silva  informou  que  a  defasagem  do  preço  do  óleo  diesel  se
encontrava em 13%, e que a do preço da gasolina de 22% a 23%,
em relação aos preços praticados no Golfo Americano.(...)
O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  Guido  Mantega
orientou  que  a  companhia  continue  realizando  seus
investimentos voltados para realizar os objetivos definidos, com
voto contrário do Conselho Mauro Rodrigues da Cunha. - fl.  480 do
v. 3 do processo CVM.
(…)
DECISÃO:  O  conselho  de  Administração,  (…):  a)  tomou
conhecimento das projeções atuais de indicadores de endividamento
Líquido/EBITDA e de Alavancagem nos próximos 24 meses, que, em
caso  de  forte  depreciação  do  Real  (…)  em  2015,  apenas  para
reajustes de preços no teto na banda da metodologia, o indicador de
Endividamento  Líquido/EBITDA retornaria,  com  probabilidade  de
22%, a patamar inferior a 2,50; e b) determinou (…) que a Diretoria
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mantivesse o acompanhamento, observando o comportamento das
variáveis  macroeconômicas,  com  manifestação  contrária  dos
Conselheiros José Guimarães Monforte e Mauro Rodrigues Cunha –
fl. 486 do v. 3 do processo CVM

Ata nº 1.394, de 13.06.2014
(…) Tendo em vista a solicitação de manifestação e orientações do
Conselho de Administração sobre a eficácia da política de preços de
gasolina e óleo diesel,  o Presidente do Conselho de Administração
Guido  Mantega  manifestou  que  as  cenarizações  feitas  indicavam
que  era  possível  que  a  Companhia  alcançasse  os  objetivos  de
endividamento e alavancagem estabelecidos pelo Colegiado para o
final de 2015, com determinados reajustes de preço e o aumento da
produção,  e  que,  portanto,  sua sugestão era a  manutenção da
política praticada por estar adequada na direção dos resultados
esperados – fl. 511 do v. 3 do processo CVM

Perceba-se que, ao contrário do que externava   GUIDO MANTEGA  , as
cenarizações (câmbio, produção e reajuste) e a realidade apresentada pela Diretoria
não sinalizavam que a manutenção da política de preços praticada pela PETROBRAS
estava  adequada  à  consecução  dos  resultados  esperados,  tendo  em  vista  que  os
indicadores  de  endividamento  e  de  alavancagem  pioravam  a  cada  mês  e  a
probabilidade de que fossem alcançados os limites até o prazo estipulado era muito
baixa,    ainda  que  aplicados  reajustes  no patamar máximo   (  chegou a  ser zero  ,
conforme verificado na reunião de 08.08.2014).

Neste contexto, a decisão de manter a política de preços representava
também uma decisão dolosa pelo não atingimento dos níveis de endividamento. Essa
foi,  igualmente,  uma  das  conclusões  a  que  chegaram os  investigadores  da  CVM:
“Esses objetivos não foram alcançados,  não por circunstâncias externas, mas por
deliberada opção daqueles que o definiram.” (fl. 2075 do v. 11 do processo CVM).

Assim, as declarações de GUIDO MANTEGA no sentido de que “em
todos os cenários a companhia estava caminhando para as metas”49 ultrapassam o
limite da temeridade e da leviandade, denotando atuação desleal e irresponsável, e,
portanto, improba.

49 cf. Ata nº 1.396, de  - fl. 563 do v. 11 do processo CVM.
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Ressalte-se  que,  como  sinalizado  pelo  Departamento  Jurídico  da
PETROBRAS no seu parecer, “se a PETROBRAS mantém indefinidamente o preço de
venda de um derivado abaixo de seu preço de custo/importação, é preciso haver uma
lógica justificante por trás disto, para não ficar configurada uma situação onde a
Companhia esteja simplesmente subsidiando este derivado, à custa de seus acionistas
e em contradição com a própria legislação de regência do setor (...)” - fls. 1726/1728
do vol. 9 processo CVM.

Com efeito, o que se viu foi a completa falta dessa “lógica justificante”,
já que o Réu buscou fundamentar a manutenção da política de preços da Companhia
“em  especulações  e  hipóteses  de  cenarizações  de  um  futuro  imprevisível”,  sem
embasamento em qualquer estudo técnico que pudesse confrontar os dados trazidos
pela Diretoria,  conforme bem pontuou o Conselheiro Mauro da Cunha, “enquanto a
Companhia  seguia  com  preços  defasados,  causando-lhe  perdas  como  as  já
demonstradas na Área de Negócio de Abastecimento”50, o que denota  a deslealdade
do comportamento de  GUIDO MANTEGA, em patente violação aos seus deveres
fiduciários enquanto administrador da PETROBRAS.

A  necessidade  de  reajuste  dos  preços  era  tão  latente  à  luz  das
circunstâncias  externas  (defasagem  dos  preços)  e  internas  (indicadores  de
endividamento), que o próprio Réu finalmente reconheceu, na reunião ocorrida em
julho de 2014, o reajustamento em um momento futuro, porém não definido:

O Presidente  do  Conselho de Administração  Guido Mantega  (…)
Expressou que, quando ocorrer o reajuste do preço, a situação
contábil  e  financeira  da  companhia  ficará  normalizada. O
Conselheiro  José  Guimarães  Monforte  manifestou  que  só  falta  o
preço, com a  concordância do Presidente do Conselho [Guido
Mantega] que reconfirmou que o reajuste ocorrerá. - fl. 561 do v.
3 do processo CVM.

Entretanto,  em que  pese  reconhecer  a  premência  do  reajuste,  o  Réu,
Ministro da Fazenda à época, manteve a orientação de não reajustar os preços dos
combustíveis, visto que sua real preocupação era controlar a inflação, especialmente
no período próximo às eleições presidenciais. 

50 fl. 513 do v. 3 do processo CVM
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De notar que essa imprevisibilidade e indefinição quanto a data em que
o reajuste ocorreria, além de extremamente danosa aos cofres da PETROBRAS, já
que a defasagem de preços era mantida, revela quem, de fato, influenciava as decisões
do Conselho pelo adiamento do reajuste.

Ora, (i) se, de fato, o Conselho de Administração da Companhia assumiu
para  si  o  papel  da  tomada de decisões  quanto à  política  de  preços  praticada pela
estatal; (ii) se a Diretoria alertou o Conselho, reiteradas vezes, acerca da necessidade
de  reajustes;  e  (iii)  se  o  Conselho,  a  despeito  de  formalmente  reconhecer  a
necessidade  de  reajuste,  se  negava  a  concedê-lo,  não  há  como  não  concluir  pela
influência direta do acionista controlador nas decisões do Conselho sobre o adiamento
do reajuste, colocando o interesse do Governo Federal acima do interesse da estatal.

Perceba-se  que  o  réu,  na  qualidade  de  representante  do  acionista
controlador,  usou  a  PETROBRAS  como  instrumento  de  realização  da  política
macroeconômica do Governo Federal. 

Fato  é  que  o  réu  GUIDO  MANTEGA,  apesar  de  Presidente  do
Conselho de Administração da PETROBRAS, não se portou como um Conselheiro da
empresa, tendo sempre atuado como o Ministro da Fazenda do Governo Federal, no
tocante ao reajuste dos preços dos combustíveis.

Destaque-se, neste sentido, o contrassenso que resulta em CONFISSÃO
de  propósitos  que  extravasa  do  teor  das  declarações  de  GUIDO  MANTEGA
consignadas na Ata 1398, quando, após o resultado das eleições de outubro de 2014,
subitamente  passou  a  se  posicionar  de  forma  diametralmente  oposta  à  que  vinha
mantendo quanto aos preços dos combustíveis:

O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  Guido
Mantega  comentou  que  as  defasagens  de  preços  da
gasolina e do óleo diesel diminuíram, porém para que se
obtenha uma melhoria nos indicadores de endividamento
e alavancagem é preciso passar um tempo com os preços
acima da paridade a fim de recompor as defasagens do
passado. Recomendou à Diretoria Executiva que aumente,
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quando considerar conveniente, ainda no ano em curso,
os  preços  da  gasolina  e  do  óleo  diesel  e  que  procure
mantê-los  acima  do  preço  de  paridade  no  futuro  para
chegar a um equilíbrio financeiro melhor. A Conselheira e
Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças  Silva  Foster
solicitou  confirmação  dessa  orientação,  e  o  Presidente  do
Colegiado  confirmou  e  sugeriu  que  a  Diretoria  Executiva
observasse a data em que ocorrera o aumento em 2013.

Vale lembrar que não houve no cenário econômico nem no âmbito da
Companhia qualquer alteração que pudesse justificar mudança tão brusca de posição
por  parte  de  GUIDO MANTEGA.  Com efeito,  o  único  fato  diferente  verificado
naquele momento capaz de justificar tamanha reviravolta foi a realização das eleições
presidenciais, com a vitória de Dilma Rousseff. Tal fato foi confirmado, inclusive,
pela  ora  demandada  e  ex-Presidente  da  Companhia,  MARIA  DAS  GRAÇAS
FOSTER, em depoimento prestado no bojo do ICP 1.30.000733/2015-34:

Foi ele que [Guido Mantega] liberou o aumento de preço,
no valor que ele achava que tinha que dar.
PROCURADOR:  MAS POR QUE A SENHORA ACHA QUE
ELE MUDOU DE OPINIÃO NESSA DATA DE REPENTE, EM
OUTUBRO DE 2014?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: No contexto da economia
brasileira nada; (..)
PROCURADOR:  POR  QUE  A  SENHORA  ACHA,  POR
EXEMPLO, QUE ELE NÃO FEZ ISSO SETEMBRO, AGOSTO,
JULHO … SÓ EM OUTUBRO?

MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Porque tinha eleição;
mas eu acho (…); ele nunca falou e nunca tive essa
conversa com ele.
PROCURADOR:  MAS  TAMBÉM  NÃO  TEM  NENHUMA
OUTRA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA ISSO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Já pensei muito sobre esse
assunto, mas eu acho que (…) não sei.
PROCURADOR: (…) DENTRO DA EMPRESA TINHA ALGUM
DADO,  QUE  A  GENTE  DESCONHECE,  QUE  PODERIA
LEVAR A ESSA MUDANÇA LOGO APÓS A ELEIÇÃO (...)?
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MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Nenhum fato novo (…); eu
não sei o que o fez fazer esse ato; acho que foi uma forma
dele se eximir de culpa (…)
(…)
PROCURADOR:  (...)  ELE  TERIA  FORÇA  PARA  TOMAR
ESSA  DECISÃO  SOZINHO  OU  ELE  TERIA  QUE  TER  A
CHANCELA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Eu acredito que ele tem força
para isso porque ele tinha que dar conta da meta da inflação;
(…) esse é meu entendimento; ele nunca falou isso para mim;
mas, o meu entendimento é que a Petrobras tinha que caber
dentro da inflação dele, que ele pudesse aceitar uma variação
e recompor isso mais tarde. (...)
 

Passível, assim, a responsabilização de    GUIDO MANTEGA   por atos
de improbidade administrativa, tal como previstos nos arts. 10 e 11,   caput,   inciso I, da
Lei nº 8.429/92, já que, com seu comportamento doloso e em patente violação aos
deveres  fiduciários  que  deveria  guardar  enquanto  Presidente  do  Conselho  de
Administração,  permitiu a orientação da PETROBRAS e, de fato, dirigiu a estatal
para fim estranho ao seu escopo social, ao impôr à Companhia o ônus de arcar com
política  macroeconômica  do  Governo  Federal  de  combate  à  inflação,  causando
prejuízos bilionários à empresa.

Logo,  deve  GUIDO  MANTEGA ser  condenado  por  improbidade
administrativa  nas  sanções  previstas  no  artigo  12,  incisos  II  e  III,  da  Lei  8.429/92,
notadamente: a) ressarcimento integral do dano; b) perda da função pública; c) suspensão
dos direitos políticos de 5 a 8 anos; d) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor
do dano e/ou de até cem vezes o valor da remuneração percebida à época do ilícito; e e)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.
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LUCIANO GALVÃO COUTINHO:

O demandado  LUCIANO GALVÃO COUTINHO, então Presidente do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, enquanto membro
do Conselho de Administração da PETROBRAS, também se propôs a servir de conduto
para execução dos propósitos do acionista controlador,  votando contra o reajuste dos
preços  dos  combustíveis,  com  manifestações  expressas  neste  sentido  nas  reuniões,
mesmo ciente dos efeitos danosos que tal posicionamento gerava para a Companhia:

Ata nº 1.397, de 12.09.2014:
O  Conselheiro  Luciano  Galvão  Coutinho  (…)  Expressou  que  a
Companhia deve  continuar  a  praticar  política  de  preços  da
gasolina e do óleo diesel  como está determinada,  buscando a
convergência  da  produção  de  petróleo  e  dos  indicadores  de
endividamento,  mensalmente  monitorados  pelo  Conselho  de
Administração (...) - fl. 589 do v. 3 do processo CVM.

Observe-se que, na reunião do CA, ocorrida no dia 29/11/13, o então
Conselheiro  LUCIANO GALVÃO COUTINHO demonstrou, claramente, qual era
sua verdadeira preocupação:

 “[…] observou que o repasse da volatilidade de preços da gasolina e
diesel pela Petrobras não é conveniente dada a sua posição como
grande empresa nacional, com responsabilidade de suprir o mercado
brasileiro  e, sobretudo, porque o processo de estabilização da
economia brasileira é historicamente recente e ainda vulnerável
à memória inflacionária,  que poderia ser estimulada pela pré-
definição dos preços da gasolina e do diesel.” (Ata 1.386 – pg. 3).

Reitere-se que essa posição do Réu, orientada por interesses do Governo
Federal e não da própria PETROBRAS, revela falta de prudência e lealdade enquanto
administrador  da Companhia,  tendo  em  vista  que  essa  “espera  inefável”  por  ele
defendida causou prejuízos bilionários à estatal em razão da defasagem dos preços por
um período considerável.

Destarte,  concluiu-se  que  o  réu    LUCIANO  GALVÃO  COUTINHO  ,
com seu comportamento doloso e em patente violação aos deveres fiduciários que
deveria guardar enquanto membro do Conselho de Administração de uma Companhia,
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permitiu a orientação da PETROBRAS e, de fato, dirigiu a estatal para fim estranho
ao  s  eu  escopo  social,  ao  impôr  à  Companhia  o  ônus  de  arcar  com  política
macroeconômica  do  Governo   Federal  de  combate  à  inflação,  causando  prejuízos
bilionários  à  empresa  ,  praticando,  com  isso,  atos  de  improbidade  administrativa,
previstos nos arts. 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92.

Logo,  deve LUCIANO GALVÃO COUTINHO ser  condenado por
improbidade administrativa nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei
8.429/92, notadamente: a) ressarcimento integral do dano; b) perda da função pública;
c) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; d) pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do dano e/ou de até cem vezes o valor da remuneração percebida à
época do ilícito; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA:

O  demandado  SÉRGIO  FRANKLIN  QUINTELLA,  enquanto
membro do Conselho de  Administração da PETROBRAS,  assim como os  demais
demandados, igualmente se propôs a servir de conduto para execução dos propósitos
do  acionista  controlador,  vinculando-se,  nas  votações  do  Conselho,  à  posição
majoritária  favorável  à  manutenção  dos  preços  dos  combustíveis,  prolongando  a
disparidade com o mercado internacional.

No entanto,  a responsabilidade de  SÉRGIO QUINTELLA fica mais
evidenciada  nas  declarações  por  ele  dadas  na  reunião  do  CA do  dia  08.08.2014,
quando,  após  reconhecer  a  necessidade  de  reajuste  de  preços  para  assegurar  os
interesses da Companhia, expôs o real motivo pelo qual aderia à decisão da maioria do
Conselho em sentido contrário:

Ata nº 1.396:
(…) O Conselheiro Sergio Franklin Quintella comentou que a
Petrobras é uma sociedade de economia mista controlada pela
União e, portanto, de interesse nacional. (…) que concordava
que a política de preço tem de ser benéfica à companhia, e
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para isso é preciso se praticar preço realista,  com paridade
internacional,  que  possibilite  evitar  que  a  companhia  seja
levada novamente à situação atual de forte desequilíbrio dos
indicadores  financeiros  em  relação  ao  padrão  de  mercado.
Contudo,  se  o  preço  realista  não  for  ou  não  puder  ser
praticado  no  mercado,    sobretudo  por  interesse  nacional,
particularmente  nos  períodos  em que  a  conjuntura  requeira
uma administração mais rigorosa do preço da companhia,
ou até que os novos investimentos passem a dar retorno, é
favorável,  como  já  propôs,  ao  uso  temporário  da  conta
petróleo.

Ora,  a  partir  desta  declaração,  não  resta  dúvida  que  SÉRGIO
QUINTELLA aderiu dolosamente aos propósitos de orientação da PETROBRAS para
fim  estranho  ao  seu  escopo  social.  A perseguição  de  interesses  ditos  “nacionais”
estranhos ao objeto social da Companhia, que impuseram a PETROBRAS o ônus de
arcar com “uma administração mais rigorosa do preço” às custas de sua sustentabilidade
financeira, importa em desvio de poder por violação ao dever de exercer as atribuições
que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa (art.  154 da
LSA).

Destarte, concluiu-se que  SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA  , com
seu comportamento doloso e em patente violação aos deveres fiduciários que deveria
guardar  enquanto  membro  do  Conselho  de  Administração  de  uma  Companhia,
permitiu a orientação da PETROBRAS e, de fato, dirigiu a estatal para fim estranho
ao  seu    escopo   social,    ao  impôr  à  Companhia    o  ônus  de  arcar  com  política
macroeconômica do Governo Federal de combate à inflação  , causando-lhe prejuízos
bilionários, praticando, com isso, atos de improbidade administrativa,    previstos nos
arts. 10 e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Logo, deve SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA ser condenado por
improbidade administrativa nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei
8.429/92, notadamente: a) ressarcimento integral do dano; b) perda da função pública;
c) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; d) pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do dano e/ou de até cem vezes o valor da remuneração percebida à
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época do ilícito; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER

Enquanto Presidente, membro da Diretoria e membro do Conselho de
Administração, MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER tinha plena ciência acerca
da necessidade de reajuste dos preços, tanto que em, diversas oportunidades, enquanto
Presidente, expôs aos Conselheiros, nas reuniões do CA, a necessidade premente de
reajustes.  No  entanto,  no  momento  das  deliberações  do  Conselho,  de  forma
contraditória,  sempre  votava  com  a  maioria  pela  manutenção  dos  preços  dos
combustíveis. Confira-se:

Ata 1.392, de 25.04.2014:
A Conselheira e Presidente da Petrobras reconheceu que é real que
quanto mais adiar o aumento de preço, maior será o percentual a
reajustar e que isso traz como desvantagem redução no consumo e
que  a  Companhia  não  quer  prejudicar  o  seu  próprio  mercado
consumidor com a queda do poder de compra – fl. 478 do v. 3 do
processo CVM.
(…)

Acrescentou  que  a  Companhia  vem  empreendendo  importante
esforço de redução dos custos com resultados reais, porém no curto
prazo a saída é via preço, embora a Companhia tenha que observar
as  orientações  do  Conselho  sobre  o  tema.  -  fl.  480  do  v.  3  do
processo CVM.

Ata nº 1.393, de 25.04.2014:
(…)  A Conselheira  e  Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças
Foster  relembrou que a paridade de preços favoreceria uma gestão
mais otimizada (…) - fl. 494 do v. 3 do processo CVM.

Ata nº 1.394, de 13.06.2014:
(…)  A Conselheira  e  Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças
Foster (…) deixou claro que o reajuste de preço é necessário para o
alcance dos valores fixados para os indicadores de endividamento e
alavancagem nos 18 meses que restam até dezembro de 2015. - fl.
513 do v. 3 do Processo CVM.
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Ata nº 1.397, de 12.9.2014: 
“Assim,  a conselheira e  presidente da Petrobras Maria das Graças
Silva Foster concluiu que, no cenário atual, é condição básica para a
sustentabilidade  da  companhia  em  2015  e  para  a  definição  da
proposta do PNG 2015-2019, que ocorra reajuste dos preços do óleo
diesel e da gasolina ainda em 2014” (fl. 588 do v. 3 do processo CVM)

Com efeito, assim define o Estatuto da PETROBRAS:

Art. 34- Compete à Diretoria Executiva: 
(…)
II- aprovar: 
(…)
c) a política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da
Companhia; 
(…)
Art. 36- Compete, individualmente:
§1º- Ao Presidente:
I-  convocar,  presidir  e  coordenar  os  trabalhos  das  reuniões  da
Diretoria Executiva;

Sobre as atribuições  específicas da Presidente da PETROBRAS, vale
destacar o seguinte trecho do Parecer elaborado pelo Jurídico da Companhia:

45.  Dentre  os  membros  do  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS,  é  escolhida,  pelo  próprio  CA,  a  Presidente  da
Companhia (art. 20 do estatuto), que então, por fazer parte de ambos
os órgãos, CA e DE, cumpre o importante papel de canal direto
entre tais colegiados.

46. Entre as atribuições específicas da Presidente da PETROBRAS,
previstas no artigo 38 do estatuto, vale destacar a competência para
acompanhar e supervisionar, através da coordenação da ação dos
Diretores, as atividades de todos os órgãos da Companhia (art. 38,
V); e a atribuição de prestar informações ao Ministro de Estado ao
qual  a  PETROBRAS  está  vinculada,  aos  órgãos  de  controle  do
Governo Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Congresso
Nacional (art. 38, VII)

No  entanto,  MARIA DAS  GRAÇAS  SILVA FOSTER,  em  diversas
oportunidades  no Conselho,  alegou que,  apesar  de  ocupar  os  cargos  de Conselheira,
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Diretora  e  Presidente  da  PETROBRAS, não tinha  poder  ou  não  estava autorizada a
efetuar os reajustes: 

Ata  nº 1395, de 18.07.2014: 

“Concluída a exposição do Gerente Executivo Mário Jorge da Silva,
o Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha dirigiu a palavra à
Conselheira e Presidente da Petrobras Maria das Graças Silva
Foster  questionando  a  razão  da  Diretoria  Executiva  não  ter
efetivado  reajustes  de  preço  de  diesel  e  de  gasolina  até  o
momento, pelo que a Conselheira e Presidente da Petrobras Maria
das Graças Silva Foster  respondeu não ter  sido autorizada a
efetuá-los […]. - fls. 532 do v. 3 do processo CVM.

Ata nº 1.396, de 08.08.2014:

A Conselheira  e  Presidente  da  Petrobras  Maria  das  Graças  Silva
Foster reconheceu que desde 2011 tem havido um sacrifício no
que se refere ao reajuste de preço, e que a companhia está no limite
para ter o reajuste, que era preciso que ocorresse, e completou que
acreditava que virá logo, no teto da banda de preço. Observou que
seria um grande constrangimento elaborar e apresentar o Plano de
Negócios 2015 (PAN 2015), admitindo valores para a defasagem de
preço de combustíveis domésticos em relação ao preço internacional.
Enfatizou que era  preciso  reajustar  os  preços e  que não tinha
poder  de  fazê-lo e  que  não  se  deveria  continuar  com  a  falta  de
previsibilidade  nos  reajustes  destes  preços.  -  fl.  566  do  v.  3  do
Processo CVM.

Mas  não  é  só.  Pelo depoimento  que  MARIA DAS GRAÇAS SILVA
FOSTER prestou no bojo do ICP 1.30.000733/2015-34, é possível depreender que os
ora demandados agiam de forma adredemente planejada, visando controlar os reajustes
dos preços dos combustíveis:

QUE (...) os preços, para ser muito objetiva (…), era trazido
a  mim  pelo  Presidente  do  Conselho;  os  aumentos  de
preço,  todos  eles,  desde  o  meu primeiro  dia  até  o
último dia eram trazidos pelo Presidente do Conselho;
eu não sei se ele tinha reuniões com os demais conselheiros;
comigo não tinha a  não ser  essa de mostrar  o  que eu iria
apresentar, de passar com ele toda metodologia (…);
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QUE eu posso ficar aqui 30 horas conversando com o Senhor
que a resposta vai  ser essa:  os preços eram trazidos
para mim pelo Presidente do Conselho, ou pelo
telefone  ou  escrito  num  pedaço  de  papel  sem
discussão.

QUE eu entendo  que eles  também tinham seus
simuladores,  com  outra  visão;  com  a  visão  da
economia  do  país;  e  nós  tínhamos,  que  eu
entendo que seja correta,  a visão da empresa; mas
também entendo que a Petrobras é a única empresa até hoje
com a maior produção de petróleo, dona de todas as refinarias
(…), [e] que a gente tem que ter certo cuidado ao abordar o
mercado  por  conta  dessas  volatilidades  americanas  que  a
economia americana é capaz de suportar, mas um país que
está se desenvolvendo talvez não possa suportar; então, eu
entendo bem que a gente tinha que ter amortecedores, mas eu
nunca interferi no aumento de preços enquanto fui Presidente
da Petrobras.

PROCURADOR:  ESSA ORIENTAÇÃO ERA TRAZIDA PELO
MINISTRO  EM  CONSONÂNCIA COM  OUTROS  SETORES
DO  GOVERNO,  INCLUSIVE  A  PRESIDÊNCIA  DA
REPÚBLICA?

MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Eu tive sobre aumento de
preços uma única reunião com a Presidenta Dilma e com o
Ministro Mantega, junto comigo; foi quando nós aprovamos, o
Conselho aprovou o Plano de Negócios e Gestão 2012/2016 e
lá tinha 15% de aumento em Junho/Julho daquele ano (…); eu
disse à Presidenta quando eu estive com ela: 'Presidenta, tem
que haver outro aumento de preço o mais rápido possível para
tirar essa visão errônea do mercado;   aí o telefone tocou 15
dias depois: '6% no diesel';

PROCURADOR: ERA O MINISTRO?

MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: O Ministro. Eu nem chamo
de  Ministro;  era  o  Presidente  do  Conselho  que  era
Ministro; com quem eu me relacionava sobre preços era
com o Presidente do Conselho.
(…)

131



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

PROCURADOR: Então, a Senhora, enquanto Presidente era a
responsável pelo reajuste de preços?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Responsável para (sic);
(…)
QUE (...)  existe uma hierarquia;  existiu  uma ação efetiva  de
que  não  faríamos  o  reajuste  naquele  momento;  esperaríamos
mais  um  pouco  e  eu  tinha  sempre  a  certeza  de  que  nós
conseguiríamos com nossos resumos executivos, com as cartas
que passávamos, com as apresentações que nós fazíamos, que
nos ouvissem e nos autorizassem aos reajustes; (...)  

Enfatize-se  ainda  que  MARIA  DAS  GRAÇAS  SILVA  FOSTER
expressamente reconheceu que “desde 2011 tem havido um sacrifício no que se refere
ao reajuste de preço” e que a “a companhia está no limite para ter o reajuste”, porém
nada fez para que ele fosse efetivamente concedido.

Com  efeito,  considerando  sua  posição  na  Companhia  –  enquanto
Presidente integrava tanto o Conselho de Administração quanto a Diretoria Executiva
- e seu conhecimento a respeito das circunstâncias internas e externas da Petrobras, o
que  se  esperava  de  MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER era,  no  mínimo,  o
cumprimento  de  seus  deveres  fiduciários,  mormente  o  seu  dever  se  zelar  pelas
atribuições que a lei e o estatuto lhe conferiam no interesse da Companhia.

Em outras palavras, na hipótese em apreço, a demandada tinha o dever
de  agir  para  impedir  a  continuidade  de  uma  situação  fática  que  contrariava  a
legislação societária e os princípios afetos à Administração Pública. Registre-se que
esse  peculiar  dever  de  agir  dentro  da  Companhia,  notadamente  diante  do  virtual
conflito de atribuições entre o Conselho e a Diretoria na definição dos preços, foi
destacada pelo Departamento Jurídico da PETROBRAS em seu Parecer:

62.  Se  o  Conselho,  formal  ou  informalmente,  retira  a
liberdade da Diretoria Executiva alterar os preços, cabe a
esta reportar Àquele os impactos negativos da política de
preços na Companhia – tendo a Presidente da Companhia,
em  especial,  papel  fundamental  nesta  relação,  já  que,
como  integrante  de  ambos  os  colegiados,  constitui  o
elemento de ligação mais direto entre tais órgãos. - fl. 1735
do v. 9 do processo CVM.
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No entanto, o que se viu foi uma dissonância entre as declarações  que
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER proferia nas reuniões do Conselho e seu
posicionamento final no momento que efetivamente interessava, ou seja, por ocasião
das votações, o que revela uma clara conivência da então Presidente da Companhia no
com a ilegalidade cometida pelo Conselho de Administração, capitaneado pelo seu
Presidente GUIDO MANTEGA, no tocante ao não reajuste dos preços, já que deixou
de agir para impedir essa prática nociva aos cofres da estatal.

A aceitação dessa prática perniciosa imposta pelo acionista controlador
levou  MARIA DAS GRAÇAS FOSTER a descumprir seus deveres de diligência e
lealdade para com a Companhia e seus acionistas minoritários.

No caso em exame, a omissão da ré, por ser reiterada e injustificável,
revela grave falta funcional e desídia na defesa do patrimônio da estatal, configurando
retardo indevido da prática de ato de ofício, previsto nos artigos 34, II, c c/c 36, §1º, I,
do Estatuto da PETROBRAS, o que a faz incorrer não só no caput do art. 11 da Lei nº
8.429/92, como também no seu inciso II. 

Destarte,  concluiu-se que    MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER  ,
com seu comportamento doloso e em patente violação aos deveres fiduciários que
deveria  guardar  enquanto  Presidente  e  membro do Conselho de  Administração da
empresa, permitiu a orientação da PETROBRAS e, de fato, dirigiu a estatal para fim
estranho ao seu escopo social, ao impôr à Co  mpanhia o ônus de arcar com a política
macroeconômica do Governo Federal de combate à inflação, causando-lhe prejuízos
bilionários, praticando, assim,  atos de improbidade administrativa,   previstos nos arts.
10 e 11, incisos I   e II,   da Lei nº 8.429/92.

Logo, deve MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER ser condenada por
improbidade administrativa nas sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei
8.429/92, notadamente: a) ressarcimento integral do dano; b) perda da função pública; c)
suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; d) pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano e/ou de até cem vezes o valor da remuneração percebida à época
do ilícito; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.
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MIRIAM  APARECIDA  BELCHIOR,  FRANCISCO  ROBERTO  DE
ALBUQUERQUE,  MARCIO PEREIRA ZIMMERMANN,  JORGE GERDAU
JOHANNPETER E JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL:

Os  ora  demandados  MIRIAM  APARECIDA  BELCHIOR;
FRANCISCO  ROBERTO  DE  ALBUQUERQUE;  MARCIO  PEREIRA
ZIMMERMANN;  JORGE  GERDAU  JOHANNPETER  e  JOSÉ  MARIA
FERREIRA  RANGEL,  todos  membros  do  Conselho  de  Administração  da
PETROBRAS  à  época  dos  fatos,  muito  embora  não  tenham  se  manifestado
expressamente ou de forma relevante nas reuniões do Conselho quanto à questão dos
reajustes dos preços dos combustíveis, votaram sempre contra a concessão do reajuste
nas  reuniões  ocorridas  entre  30.11.2013  e  30.09.2014,  mesmo  cientes  que  isso
representava o agravamento da situação financeira da Companhia e o descumprimento
dos limites fixados pelo próprio Conselho no PNG 2013-2017 e divulgados como um
objetivo a ser alcançado no Fato Relevante de 29.11.2013.

Como já demonstrado, o Conselho de Administração avocou para si a
atribuição  e  a  responsabilidade  de  autorizar  a  Diretoria  a  conceder  reajustes  dos
preços dos combustíveis.

Neste  sentido,  resta  inequívoco  que  os  membros  do  Conselho  de
Administração, ao se oporem aos alertas emitidos pela Diretoria quanto à necessidade de
reajuste e, com isso, tolerarem o descumprimento dos Limites divulgados inicialmente
no Fato Relevante de 29.11.2013, atentaram contra os deveres fiduciários inerentes ao
cargo que ocupavam, sobretudo os deveres de diligência, cuidado e lealdade (a fim de se
evitar repetições desnecessárias, vide item 4.3 desta Inicial).

Destaque-se que estes fatos também levaram a CVM a concluir, no Termo
de Acusação do seu Processo Sancionador, pela responsabilidade destes réus, já que, na
análise  da  referida  Autarquia,  eventuais  iniciativas  pessoais  destes  Conselheiros  não
indicaram divergência dos mesmos em relação às deliberações majoritárias: 

“c) os demais membros do conselho de administração, ainda que
eventualmente tenham feito observações pontuais reconhecendo
a importância dos Limites e afirmado suas convicções de que a
convergência a esses Limites ocorreria no futuro, não agiram de
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modo  consistente  com  essas  declarações  e,  ao  contrário,
participaram  das  maiorias  que  conduziram  as  decisões  em
sentido oposto à observância de tais Limites.
218. Desse modo, os conselheiros referidos no item “c” acima
devem ser responsabilizados por infração ao art. 155, caput, da
Lei 6.404/76.”

Reitere-se que tal conduta omissiva contumaz ocorreu em sacrifício dos
interesses e patrimônio da Companhia, já que tinha por finalidade o uso da política de
preços  da  PETROBRAS  como  instrumento  de  combate  à  inflação  pelo  Governo
Federal, o que era de notório conhecimento dos requeridos, conforme já demonstrado
nos trechos das atas de reunião do CA acima transcritos.

A este respeito,  destaca-se  a seguinte declaração dada pelo Réu José
Maria Ferreira Rangel, em que expressamente reconhece a ineficácia da política de
preços no tocante aos interesses da PETROBRAS:

Ata de nº 1.381, de 09.08.2013 – pg. 8:

O Conselheiro José Maria Ferreira Rangel concordou que a política

de preços estrangula a Petrobras.

Evidencia-se,  portanto,  que  o  ora  demandado  JOSÉ  MARIA
FERREIRA RANGEL, assim como os demais, omitiu-se e se predispôs a aderir às
deliberações  nefastas  àquela  empresa,  de  forma dolosa,  de  forma a  beneficiar  tão
somente os propósitos do acionista controlador.

Importante insistir que, 

O  administrador  não  se  submete  às  ordens  do
acionista controlador, nem está automaticamente obrigado a seguir
as  determinações  da  assembleia  geral  ou  do  conselho  de
administração  (no  caso  específico  dos  diretores),  cabendo-lhe
exercer o juízo crítico sob a ótica da pertinência com o objeto social
e  da  compatibilidade  com  o  interesse  da  companhia,  ainda  que
interpretado com a devida elasticidade.(…)
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O fato  de  o  ato  lesivo  ter  sido  praticado  no  estrito
cumprimento  de  orientação  superior  não  elide  a  responsabilidade
individual do administrador. Se ficar demonstrado que se tratava de
comando manifestamente ilícito por violar a lei, o estatuto social ou o
interesse da companhia, o administrador estará obrigado a recompor
o  desfalque  causado  ao  patrimônio  social  (cf.  Art.  158).  (…)  O
administrador  tem o  ônus  de  resistir  aos  comandos  considerados
substancialmente contrários ao interesse social.51 

A conduta dos ora demandados é agravada ainda pelo fato de que todas as
deliberações   sobre  o  tema  foram  previamente  informadas  por  dados  técnicos
apresentados pela Diretoria, os quais alertavam acerca das projeções dos indicadores de
endividamento e alavancagem, apontando para a permanência destes acima dos limites
máximos fixados no PNG e da baixíssima probabilidade de retorno aos limites no prazo
estipulado, mesmo com a concessão de reajustes no patamar máximo.

Destaque-se que essa inação em matéria do preço da gasolina e do diesel
foi criticada pelo Conselheiro José Guimarães Monforte, na reunião do dia 08.08.2014,
que atentou, ainda, para a gravidade da conduta dos membros do Conselho:

Ata nº 1.396:
Neste  ponto,  o  Conselheiro  José  Guimarães  Monforte
discordou,  referindo-se  às  cenarizações  apresentadas  e  à
inação em matéria de preço da gasolina e do óleo diesel. Em
sua  opinião,  entendeu  haver  risco  de  gestão  temerária.
Apontou que está faltando tomada de ação do administrador
nas condições atuais, com nenhuma ou baixa probabilidade,
de  realização  das  metas  dos  indicadores  financeiros
acompanhados pelo Conselho de Administração. - fls. 12/13 da
Ata.

Não resta  dúvida,  então,  que a  postura  dos  demandados denota que os
mesmos  deliberadamente  optaram  por  desprezar  os  dados  objetivos  trazidos  pela
Diretoria para dolosamente aderir à orientação capitaneada o tempo todo por  GUIDO
MANTEGA, cuja preocupação era, essencialmente, o controle da inflação.

51 p. 449
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Perceba-se  que a  dinâmica em que se  dava as reuniões  do Conselho
revela que a conduta dos Réus, mesmo adotada em decisões colegiadas, ultrapassa o
mero mau desempenho de suas funções de administradores da Companhia,  já  que
todos  os  Réus  (i)  foram  informados  a  respeito  dos  efeitos  prejudiciais  de  suas
decisões;  (ii)  adotaram  decisões  contrárias  às  necessidades  da  Companhia  e  aos
informes  técnicos  da  Diretoria,  sem a  adequada  justificativa;  e  (iii)  tinham plena
consciência de que estas decisões eram contra os interesses da Companhia.

Por fim, no momento em que houve a brusca mudança de opinião
por  parte  do  então  Ministro  da  Fazenda  e  Presidente  do  Conselho,  GUIDO
MANTEGA, logo após a realização do 2º turno das eleições presidenciais, todos
estes demandados igualmente mudaram de opinião e concordaram com esta nova
visão  sobre  a  necessidade  de  imediatos  reajustes,  sem  fazer  qualquer
questionamento  sobre  tal  fato.  Ou  seja,  todos  que  sempre  foram  contra  os
reajustes,  passaram a ser favoráveis  no fim de outubro de  2014,  mesmo sem
qualquer  alteração  no  cenário  econômico  ou  na  situação  da  empresa  que
justificasse essa mudança. Resta óbvio, assim, que todos estavam cientes e atuando
de  forma conjunta  para  que  as  decisões  do  Conselho  acerca  do  tema,  até  aquele
momento, fossem pautadas no intuito de controlar a inflação, visando especialmente
não prejudicar a candidatura da então Presidente da República Dilma Vana Rousseff. 

Com efeito, in casu os requeridos aderiram formal e intencionalmente à
política de preços que estrangulou e impôs sacrifícios desarrazoados a PETROBRAS,
o que caracteriza prática de ato de improbidade administrativa pelos mesmos.

Ante o exposto, concluiu-se que os ex-Conselheiros da PETROBRAS
MIRIAM  APARECIDA  BELCHIOR,  FRANCISCO  ROBERTO  DE
ALBUQUERQUE,  MARCIO PEREIRA ZIMMERMANN,  JORGE GERDAU
JOHANNPETER  E  JOSÉ  MARIA  FERREIRA  RANGEL,   com  seus
comportamentos dolosos e em patente violação aos  deveres fiduciários que deveriam
guardar  enquanto  membros  do  Conselho  de  Administração  de  uma  Companhia,
permitiram a  orientação da  PETROBRAS e,  de  fato,  dirigiram a  estatal  para  fim
estranho ao seu   escopo   social, ao impôr à Companhia o ônus de arcar com a política
macroeconômica do Governo Federal de combate à inflação, causando-lhe prejuízos
bilionários, praticando, com isso, atos de improbidade administrativa, previstos nos
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arts. 10 e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92.

Logo,  devem  MIRIAM  APARECIDA  BELCHIOR,  FRANCISCO
ROBERTO  DE  ALBUQUERQUE,  MARCIO  PEREIRA  ZIMMERMANN,
JORGE GERDAU JOHANNPETER E JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL ser
condenados por improbidade administrativa nas sanções previstas no artigo 12, incisos II
e  III,  da  Lei  8.429/92,  notadamente:  a)  ressarcimento  integral  do dano;  b)  perda  da
função pública; c) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; d) pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e/ou de até cem vezes o valor da remuneração
percebida à época do ilícito; e e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

4.5  Da  responsabilidade  subsidiária  da  União:  ABUSO  DE  PODER  DE
CONTROLE PELA ACIONISTA CONTROLADORA

De início,  cabe esclarecer  que não se pretende nesta ação o controle
judicial  da  legalidade  de  política  pública,  notadamente  econômica,  do  Governo
Federal. Com efeito, o que se pretende demonstrar é que a União, enquanto acionista
da PETROBRAS, através do exercício de seu poder de controle, postergou, sem
fundamento  relacionado  com  o  interesse  público  que  justificou  a  criação  da
Companhia, os reajustes de preços de seus produtos, aumentando a defasagem
entre  preços  internos  e  internacionais,  o  que  configura  desvio  de  finalidade
(exercício  abusivo  de  poder)  pelo  uso  indevido  da  Companhia  para  fins  de
combate à inflação.

Nos termos do parágrafo único do art. 116 da Lei Societária, é dever do
acionista controlador “usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu
objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os
demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em
que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”.
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Neste sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto52 apontou, no parecer
elaborado  a  pedido  da  PETROBRAS,  que  o  acionista  controlador  deve  sempre
perseguir o interesse público que justificou sua criação, esclarecendo ainda que tal
interesse é justamente fazer cumprir os fins sociais previstos na lei autorizativa e no
estatuto da Companhia, sob pena de desvio de finalidade (fls. 1751/1752 do vol. 10 do
PROCESSO CVM):

“(...)  O  que  fundamenta  a  criação  de  um  ente  empresarial  pelo
Estado é na esteira do que foi  visto acima, um interesse público
relevante,  que  deve  ser  sempre  perseguido  pela  entidade.
Especificamente no caso de sociedade de economia mista, isso gera
consequências inegáveis para a gestão da sociedade,  sendo que
seu  acionista  controlador  –  fundador  da  companhia  –  deverá
perseguir tal interesse público. Essa peculiaridade vem expressa na
LSA, dispondo especificamente sobre o controlador na sociedade de
economia mista:

“Art. 238. A pessoa jurídica que controla a companhia de
economia mista tem os deveres e responsabilidades do
acionista controlador  (artigos  116 e 117),  mas poderá
orientar  as  atividades  da  companhia  de  modo  a
atender  ao  interesse  público  que  justificou  a  sua
criação.”

De fato, a norma citada não inova no que tenho dito: a socie-
dade  de  economia  mista,  com braço  empresarial  do  Estado,
deve perseguir o interesse público que fundamentou sua cria-
ção, sendo certo então que seu acionista controlador poderá
(de fato, deverá) direcionar a gestão da companhia para a satis-
fação desse interesse público, sem que isso caracterize desvio de
finalidade social da companhia.

Sobre o poder do acionista controlador frente a sociedade de economia
mista, o professor aponta que (fls. 1747 do vol. 10 do PROCESSO CVM):

“Na sociedade de economia mista,  conforme visto,  o  controle  da
Companhia é exercido pelo ente estatal criador da empresa. Embora
a tal tipo de sociedade sejam-lhe aplicadas as regras gerais quanto
ao exercício do poder de voto e, mais especificamente, do poder de
controle, é certo também que o exercício do poder de controle na
sociedade  de  economia  mista  é  sujeito  a  peculiaridades,  que

52 Professor Associado de Direito Administrativo da USP e Doutor e Livre Docente em Direito Público pela 
USP.
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decorrem de seu caráter de pertença à Administração e de seu fato
gerador,  qual  seja,  o  alcance  de  um interesse  público  relevante.
Ainda  assim,  contudo,  essas  peculiaridades  hão  de  ser
aplicadas com estrita observância ao fim social da companhia,
que representa, conforme mencionei acima, o interesse público
fundamentador de sua criação.”

Assim,  conforme observa  Mario  Engler  Pinto  Junior  em sua  tese  de
doutorado53, 

O acionista controlador possui deveres e responsabilidades
específicos,  sendo  o  principal  deles  fazer  com que  a  companhia
realize o objeto social e cumpra sua função social. Por se tratar de
atuação no interesse alheio – e não no próprio interesse do titular do
controle  –  traz  implícita  a  relação  de  lealdade  com  os  demais
acionistas, os trabalhadores e a comunidade local. O abuso ocorre
quando o acionista controlador se vale do poder de comando
para atingir objetivo estranho ao interesse da companhia. Tal
comportamento caracteriza desvio de finalidade, que se traduz
na  observância  apenas  aparente  ou  meramente  formal  da
norma jurídica imperativa, porém, frustrando o cumprimento de
seu conteúdo finalístico. (grifamos). 

Com efeito, dentre as modalidades de exercício abusivo de poder por
parte do acionista controlador, destacam-se as seguintes previstas no art. 117 da LSA:

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por
atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a)   orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou
lesivo  ao  interesse  nacional, ou  levá-la  a  favorecer  outra
sociedade,  brasileira  ou  estrangeira,  em  prejuízo  da
participação  dos  acionistas  minoritários  nos  lucros  ou  no
acervo da companhia, ou da economia nacional;

(…)

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou
adoção  de  políticas  ou  decisões  que  não  tenham  por  fim  o
interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas

53 PINTO JUNIOR, Mario Engler. O Estado como acionista controlador. 2009. Tese (Doutorado em Direito
Comercial)  -  Faculdade  de  Direito,  Universidade  de  Sao  Paulo,  Sao  Paulo,  2009.  Disponivel  em:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-17112011-111844/. Acesso em: 2014-3-21.
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minoritários,  aos  que  trabalham  na  empresa  ou  aos
investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;

(...)

e)  induzir,  ou  tentar  induzir,  administrador  ou fiscal  a praticar  ato
ilegal,  ou,  descumprindo  seus  deveres  definidos  nesta  Lei  e  no
estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação
pela assembléia-geral;

Mister observar que a doutrina de Direito Societário,  alinhando-se ao
Direito  Administrativo,  entende  que  “abuso  de  poder  é  expressão  genérica,  que
compreende as espécies desvio de poder e excesso de poder. De fato, abusa do poder
tanto quem o excede como quem dele se desvia.”54

Ainda sobre abuso do poder de controle, adverte Nelson Eizirik:

“O abuso de poder consistente em orientar a companhia para
fim  estranho  ao  objeto  social  ocorre  quando  o  acionista
controlador  vota  em assembleia  geral  ou  orienta  a atuação
dos  administradores  no  sentido  de  desviar  os  negócios  da
companhia para outros, não previstos estatutariamente como
integrantes de seu objeto social”55 

Segundo Mário Engler,

O  abuso  do  poder  de  controle  assume  a  forma  comissiva
quando  o  acionista  controlador  se  vale  da  força  do  voto
majoritário  para  aprovar  matéria  contrária  ao  interesse  da
companhia,  ou quando ostensivamente orienta os órgãos
da  administração  a  adotarem  política  empresarial  no
mesmo sentido.

(…)

A exemplo de qualquer controlador privado, o Estado também
pode praticar  abuso de poder  de controle  quando orienta  a
sociedade de economia mista, seja por meio do exercício do
voto em assembleia geral, seja por meio de qualquer outro

54 LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Anônimas: Comentários à Lei (arts. 1° a 120), vol. 1. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009.  p. 1096.

55EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas.  Mercado de
capitais – regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011  p. 378
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tipo de influência dominante, a agir fora dos limites do seu
objeto ou contrariando o interesse social. 56

Com efeito, o exercício abusivo do poder pelo acionista controlador
(UNIÃO) no presente caso, caracterizado pelo indevido controle de preços dos
combustíveis, com prejuízos bilionários à PETROBRAS, visando ao controle da
inflação,  deriva não de um ou outro evento isolado,  mas de uma sucessão de
fatos,  já  relatados,  pertinentes  à  política  de  preços  da  PETROBRAS,  que
adquirem maior espectro entre os anos de 2013 e 2014, bem como da análise das
atas das reuniões do Conselho de Administração nos anos de 2013 e 2014.

Perceba-se  que  tal  posição  jurídica  privilegiada  decorre  da  própria
definição de acionista controlador contida no art. 116 da LSA57, cabendo  transcrever a
opinião de Floriano de Azevedo Marques Neto em parecer encomendado pela própria
Companhia, no qual aponta que a possibilidade de eleição dos membros representantes
dos empregados, dos minoritários etc. não é suficiente para abalar a preponderância da
UNIÃO FEDERAL no Conselho de Administração da PETROBRAS (fl. 1765 do vol.
10 do Processo CVM):

“Destarte, pode-se perceber que o poder para eleger a maioria
dos  membros  do  Conselho  de  Administração  e,
consequentemente,  para  eleger  a  Diretoria  Executiva  da
Petrobras, é da União, na medida em que ela detém a maioria
das ações com direito a voto do capital social da Companhia.
Embora a LSA limite, de alguma maneira, o poder detido pelo
acionista  controlador  em termos de eleição de membros do
Conselho  de  Administração  –  limitação  que  se  repete  no
Estatuto da Companhia, ao prever a possibilidade de eleição
de conselheiros pelos acionistas minoritários, pelos acionistas
preferenciais que detiverem no mínimo 10% do capital social
(excluído o controlador) e pelos empregados -, ainda assim o
poder conferido ao acionista controlador da Petrobras (União)
é de todo significativo.” 

56 Op. cit. p. 405 e 408
57Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
        a)  é  titular  de  direitos  de  sócio  que  lhe  assegurem,  de  modo  permanente,  a  maioria  dos  votos  nas
deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e        b) usa

efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
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Assim,  verifica-se  que,  além  da  preponderância  nas  deliberações  da
assembleia  geral  (poder  de  voto  do  acionista  controlador),  outra  forma  de  a  União
exercer o controle acionário de cunho finalístico ocorre por intermédio dos órgãos de
administração, notadamente por meio da eleição de uma maioria de administradores.

Com efeito, essa “influência dominante” de uma instância superior dentro
da  Companhia  pode  ser  extraída  da  declaração  da  ex  Conselheira  e  Presidente  da
PETROBRAS MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER, consignada na Ata da Reunião
nº 1.395 do CA, de 18.07.2014, que, quando questionada por um Conselheiro quanto ao
não reajuste de preços, “respondeu não ter sido ainda autorizada a efetuá-los […]”. 

Nunca houve dúvida a respeito da influência determinante da  UNIÃO
FEDERAL nas decisões do Conselho sobre o adiamento do reajuste de preços dos
combustíveis,  como se  denota  do  declarado  pelo  Conselheiro  Silvio  Pinheiro  nos
autos do processo sancionador da CVM:

“A partir de abr/2014, tem existido, todos os meses, um ponto fixo
de Pauta sob o título: 'Acompanhamento da Eficácia da política de
Preços de óleo Diesel e Gasolina'. Seu objetivo é que o [conselho de
administração] decida – com base em cenários de preços do Brent e
da cotação do dólar – qual a possibilidade de que em dez/2015 a
Companhia atinja os [Limites]”
“Os vários cenários apresentados sempre mostraram probabilidades
mínimas de que tais índices fosses atingidos. Não obstante, o Acio-
nista Controlador sempre firmou posição no sentido de que os
preços dos derivados deveriam ser mantidos” - fl. 2073 do v. 11
do Processo CVM.

Neste  sentido,  merecem destaque  as  declarações  (já  mencionadas  no
capítulo 2 desta inicial) da ex-Presidente da PETROBRAS, MARIA DAS GRAÇAS
FOSTER, em seu depoimento perante o MPF, que demonstram que os reajustes eram
definidos, na prática, pelo Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA:

QUE eu levava proposição (…); eu levava – a Gerência ligada a mim
- a situação dos indicadores financeiros; então, se eu levava, eu era
a favor desses elementos, tanto do documento interno da Petrobras,
quanto do resumo executivo e quanto da Carta porque eu cheguei a
mandar duas cartas ao Conselho informando a situação; eu era com
certeza a favor do reajuste.
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PROCURADOR:  MAS  A  SENHORA  SE  MANIFESTAVA
CLARAMENTE DESSA FORMA NAS REUNIÕES DO CONSELHO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: A melhor forma que eu tinha para
me  manifestar  nas  reuniões  do  Conselho  foi  quando  eu  pedi
demissão  da  Companhia;  avisei  que  eu  estaria  saindo  da
Companhia  no  dia  que  tivemos  o  primeiro  reajuste  ao  aplicar  a
metodologia porque os pontos de partida, não eram aqueles pontos
de partida; [eram] pontos que foram trazidos pelo Presidente do
Conselho; os aumentos eram trazidos por ele; 
QUE Então é  assim:  você é  um dos representantes  do  Governo
naquela mesa e você tem a sua gestão tolhida quando se trata de
preços;  você  pode  capitalizar  bilhões  de  dólares;  você  pode
contratar bilhões de dólares – com aval da Diretoria, certamente -,
mas não pode tomar decisão em relação ao preço;
QUE  Então  quando  veio  a  aplicação  da  metodologia  e  foi  me
informado os pontos de partida, foi o final para mim.

QUE (...) os preços, para ser muito objetiva (…), era
trazido  a  mim  pelo  Presidente  do  Conselho  ;    os
aumentos de preço, todos eles, desde o meu primeiro
dia até o último dia eram trazidos pelo Presidente do
Conselho;  eu  não  sei  se  ele  tinha  reuniões  com  os
demais conselheiros; comigo não tinha a não ser essa de
mostrar o que eu iria apresentar, de passar com ele toda
metodologia (…);
QUE eu posso ficar aqui 30 horas conversando com o Senhor que a
resposta vai ser essa: os preços eram trazidos para mim
pelo  Presidente  do  Conselho,  ou  pelo  telefone  ou
escrito num pedaço de papel sem discussão.
QUE  eu  entendo  que  eles  também  tinham  seus
simuladores,  com  outra  visão;  com  a  visão  da
economia do país;  e nós tínhamos, que eu entendo
que  seja  correta,  a  visão  da  empresa;  mas  também
entendo que a Petrobras é a única empresa até hoje com a maior
produção de petróleo,  dona de todas as refinarias (…),  [e]  que a
gente tem que ter certo cuidado ao abordar o mercado por conta
dessas volatilidades americanas que a economia americana é capaz
de suportar,  mas um país que está se desenvolvendo talvez não
possa suportar; então, eu entendo bem que a gente tinha que ter
amortecedores,  mas  eu  nunca  interferi  no  aumento  de
preços enquanto fui Presidente da Petrobras.
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PROCURADOR: ESSA ORIENTAÇÃO ERA TRAZIDA PELO
MINISTRO  EM  CONSONÂNCIA COM  OUTROS  SETORES
DO  GOVERNO,  INCLUSIVE  A  PRESIDÊNCIA  DA
REPÚBLICA?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Eu tive sobre aumento
de preços uma única reunião com a Presidenta Dilma e
com o  Ministro  Mantega,  junto  comigo;  foi  quando nós
aprovamos, o Conselho aprovou o Plano de Negócios e
Gestão  2012/2016  e  lá  tinha  15%  de  aumento  em
Junho/Julho  daquele  ano  (…); eu  disse  à  Presidenta
quando  eu  estive  com ela:  'Presidenta,  tem que  haver
outro aumento de preço o mais rápido possível para tirar
essa visão errônea do mercado;    aí o telefone tocou 15
dias depois: '6% no diesel';
PROCURADOR: ERA O MINISTRO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: O Ministro.  Eu nem
chamo de Ministro; era o Presidente do Conselho que
era  Ministro;  com  quem  eu  me  relacionava  sobre
preços era com o Presidente do Conselho.

QUE Eu dizia: 'aonde o Senhor quer levar essa empresa? Eu
disse  para  ele  -  constrangida,  mas  disse  para  ele  –  nessa
reunião. Qualquer pessoa que o Senhor chamar lá da minha
Diretora é capaz de confirmar. (…)
PROCURADOR: E ELE ESCLARECIA O POR QUÊ DESSA
POLÍTICA SUICIDA (…)?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER: Não, [falava]: 'vamos esperar
um pouco, o câmbio vai descer, o brent vai descer'; ele tinha as
teorias dele, que ele entendia que eram as teorias corretas (…)
PROCURADOR:  E  ESSA DELIBERAÇÃO  DELE  ERA UMA
DELIBERAÇÃO TOMADA ISOLADAMENTE OU TINHA UMA
ESTRUTURA GOVERNAMENTAL?
MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER:   Ele  ligava  para  mim  e
falava: '3 e 5, 3 no diesel e 5 na gasolina', e desligava;   a
minha impressão – só para responder a pergunta dos senhores
– apenas impressão porque ele nunca disse -,    para mim ele
tinha uma meta de inflação e os preços tinham  que caber
dentro daquela meta  ; então ele devia ter um simulador muito
melhor que o meu, muito capaz, que dizia [que] 4,5 e 7,5 fica
ainda dentro da meta do Governo que é 6,5  .
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Como  se  não  bastasse,  os  já  relatados  aumentos  de  preços  dos
combustíveis  autorizados  em  31.10.2014,  ou  seja,  logo  após  o  resultado  das
eleições presidenciais de 2014, apenas  reforçam a conclusão de que o acionista
controlador decidiu segurar o  reajuste  dos  preços  dos  combustíveis  para não
impactar a inflação e, por conseguinte, não criar obstáculos à reeleição da então
Presidente da República.

Por oportuno, frise-se mais um trecho do depoimento da ex-Presidente
da PETROBRAS, Maria das Graças Foster:

Foi ele que liberou o aumento de preço, no valor que ele achava
que tinha que dar.
PROCURADOR:  MAS POR QUE A SENHORA ACHA QUE ELE
MUDOU DE OPINIÃO NESSA DATA DE REPENTE, EM OUTUBRO
DE 2014?
MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER:  No  contexto  da  economia
brasileira nada; (..)
PROCURADOR: POR QUE A SENHORA ACHA, POR EXEMPLO,
QUE ELE NÃO FEZ ISSO EM SETEMBRO, AGOSTO, JULHO …
SÓ EM OUTUBRO?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Porque tinha eleição;  mas eu
acho (…); ele nunca falou e nunca tive essa conversa com ele.
PROCURADOR:  MAS  TAMBÉM  NÃO  TEM  NENHUMA  OUTRA
EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA ISSO?
MARIA  DAS  GRAÇAS  FOSTER:  Já  pensei  muito  sobre  esse
assunto, mas eu acho que (…) não sei.
PROCURADOR:  (…)  DENTRO  DA  EMPRESA  TINHA  ALGUM
DADO, QUE A GENTE DESCONHECE, QUE PODERIA LEVAR A
ESSA MUDANÇA LOGO APÓS A ELEIÇÃO (...)?
MARIA DAS GRAÇAS FOSTER:  Nenhum fato novo (…); eu não sei
o que o fez fazer esse ato; acho que foi uma forma dele se eximir de
culpa (…)

Destarte, demonstrada a atuação da Governo Federal nas decisões sobre
o retardamento dos reajustes de preços dos produtos da PETROBRAS, cabe agora
demonstrar que essa orientação por parte do ente controlador configura patente desvio
de finalidade, em razão do uso da Companhia para fins diversos daqueles previstos na
Lei e no seu estatuto, o que enseja responsabilização civil do acionista controlador por
abuso de poder.
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Neste sentido, destaca-se o estudo do jurista ARY OSWALDO MATTOS
FILHO  (“AS  SOCIEDADES  DE  ECONOMIA  MISTA,  SEUS  LIMITES  E
RESPONSABILIDADES”  -  fls.  68/74  do  PA 1.00.000.007679/2014-16),  que  teve
como foco a responsabilidade do Estado, como acionista controlador, bem como os
deveres dos administradores da companhia e dos membros de seu Conselho Fiscal, em
que  conclui  no  sentido  que  o  objeto  social  da  PETROBRAS  não  contempla  a
possibilidade  de  o  acionista  controlador  utilizar  a  empresa  para  praticar  políticas
públicas (em geral), gerando prejuízo intencional ao vender o produto final por preço
inferior ao seu custo de produção ou aquisição, infringindo assim a regra do art. 238
da Lei das SA. Veja-se:

“[…] Assim, o interesse público não é o interesse do governante do
momento, mas aquele constante de lei específica que autorizou a
constituição da sociedade de economia mista.
Este é o ponto no qual devermos retornar à lei vigente aplicável à
Petrobrás, em seu artigo 61, § 1º, o qual diz que a companhia deve
desenvolver suas atividades:

• Em caráter de livre competição com outras empresas; e
• Em função das condições de mercado.

 Ou seja,  seu objeto social não contempla a possibilidade
de  o  acionista  controlador  utilizar  a  Petrobrás  para
praticar  políticas  públicas  –  no  caso,  gerando  prejuízo
intencional ao vender o produto final por preço inferior ao
seu custo de produção ou aquisição. Tal comportamento
só seria possível se a lei autorizativa de sua constituição,
inserida  em  seu  estatuto  social,  contivesse  dispositivo
autorizando  que  a  companhia  praticasse  políticas  de
preço  de  seus  produtos  fora  das  regras  de  livre
competição,  bem como fora  das condições de  mercado
Ora, lida a lei que dá o campo de atuação da companhia,
bem como seu objeto social  constante  de seu estatuto,
verifica-se que a prática de políticas públicas com o preço
de seus produtos não se encontra prevista de forma direta
ou  indireta. Se  assim  for  constatado,  como  abaixo  será
examinado, decorre que tal ação foi tomada contra os planos
legal e estatutário da Petrobrás.” - fls. 72/72, verso do PA.

147



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Ressalte-se ainda que, de acordo com o art. 73 da Lei do Petróleo (Lei n°
9.478/97), qualquer subsídio incidente sobre os preços dos derivados básicos só pode
ser  concedido  após  a  aprovação  do  Congresso  Nacional,  a  partir  da  proposta  do
Conselho Nacional da Política Energética, o que não ocorreu  na hipótese vertente:

“Art. 73. Até que se esgote o período de transição estabelecido no
art.  69,  os  preços  dos  derivados  básicos  praticados  pela
PETROBRÁS  poderão  considerar  os  encargos  resultantes  de
subsídios incidentes sobre as atividades por ela desenvolvidas.
Parágrafo  único.  À  exceção  das  condições  e  do  prazo
estabelecidos  no  artigo  anterior,  qualquer  subsídio  incidente
sobre os preços dos derivados básicos, transcorrido o período
previsto no art. 69, deverá ser proposto pelo CNPE e submetido
à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do inciso II do
art. 2°.”

Neste  contexto,  o  próprio  Departamento  Jurídico  da  PETROBRAS
sinalizou a incompatibilidade do “congelamento de preços dos combustíveis (...), com
vistas a combater a inflação” com o interesse público que justificou  a criação da
empresa, atentando ainda para a responsabilidade da  UNIÃO FEDERAL enquanto
acionista controladora (fls. 1726/1728 do vol. 9 processo CVM):

“64. Um dos mais evidentes riscos envolvidos na determinação
dos  preços  dos produtos  da PETROBRAS é o  de  eventual
configuração de abuso de poder  de  controle,  já  que  não é
qualquer interesse público que permite à União orientar as
atividades  de  uma  sociedade  de  economia  mista,  mas
apenas  um  interesse  público  qualificado  e  específico:
aquele que justificou a criação da empresa.

65. Trata-se, inclusive, de alerta feito pela doutrina societária:
“As  políticas  públicas  e  sociais  atendidas  pela  atuação  do
Estado como acionista controlador somente são aquelas que
justificaram  a  instituição  da  sociedade  de  economia  mista;
caso  contrário,  ficará  caracterizado  o  abuso  do  poder  de
controle.  Não é aceitável, exemplificado, que se determine
o  'congelamento'  do  preço  de  bens  produzidos  por
determinada  sociedade de  economia  mista,  reduzindo  a
sua margem de lucro frente às concorrentes, com vistas a
combater a inflação.” - Nelson Eizirik, A Lei das S/A Comentada,
São Paulo, Quartier Latin, 2011, v. III, p. 315; grifos nossos.

148



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

(…)
70.  Mais  um  aspecto  delicado  da  situação  é  que  se  a
PETROBRAS mantém indefinidamente o preço de venda
de um derivado abaixo de seu preço de custo/importação,
é preciso haver uma lógica justificante por trás disto, para
não  ficar  configurada  uma  situação  onde  a  Companhia
esteja  simplesmente subsidiando este  derivado,  à  custa
de  seus  acionistas  e  em  contradição  com  a  própria
legislação de regência do setor, já que a Lei do Petróleo
determina  que  qualquer  subsídio  incidente  sobre  os
preços dos derivados só pode ser concedido se proposto
pelo CNPE e aprovado pelo Congresso Nacional.
71.  Quanto  mais  a  União,  enquanto  acionista  da
PETROBRAS,  através do exercício de seu poder de
controle,  eventualmente  posterga,  sem  fundamento
relacionado com o interesse público que justificou a
criação  da  Companhia,  aumentos  de  preços  de
produtos  da  Companhia,  aumentando  a  defasagem
entre  preços  internos  e  internacionais,  mais  ela
aumenta  o  risco  de  questionamentos  quanto  à
configuração de tal subsídio de fato.
72. Não pode, ainda, ser ignorado o compromisso de proteção
da  livre  concorrência  assumido  no  Código  de  Conduta
Concorrencial,  onde  a  PETROBRAS  comprometeu-se
publicamente  a  tomar  decisões  empresariais  no  melhor
interesse da Companhia, com o estabelecimento de preços e
de políticas comerciais de maneira independente, levando em
conta os custos da empresa, as condições do mercado e a
competitividade dos preços.”.

Ora, tais elementos permitem concluir que a UNIÃO, na qualidade
de acionista controladora da PETROBRAS, usou seu poder para, através dos
membros  por  ela  indicados  ao  Conselho  de  Administração,  orientar  a
Companhia para fim estranho ao seu fim social, já que impôs à PETROBRAS o
ônus de arcar com a política do Governo Federal de combate à inflação, por meio
da  manutenção  dos  preços  da  gasolina  e  do  diesel  em valores  inferiores  aos
praticados no mercado internacional,  acarretando vultoso prejuízo à empresa,
em clara ofensa ao art. 73, parágrafo único, da Lei n° 9.478/97 e ao art. 238 da
Lei nº 6.404/76,  incorrendo, assim, em patente abuso do poder de controle, de
acordo com o art. 117, § 1º, alíneas “a” e “e”, da Lei nº 6.404/76.
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Cabe  aduzir  que  as  hipóteses  de  abuso  de  poder  pelo  acionista
controlador “previstas no art.  117 da LSA dispensam a demonstração de dolo ou
culpa do infrator, no sentido de que agiu conscientemente para atingir o fim proibido,
ou  foi  simplesmente  imprudente,  imperito  ou  negligente  ao  causar  o  dano  à
companhia.”58

Sobre o tema,  destaca-se a  lição de Calixto Salomão Filho,  em obra
conjunta com Fábio Konder Comparato:

“Assim, o dolo específico resume-se na realidade à demonstração
da ligação da conduta descrita  na norma ao resultado.  Havendo,
portanto, descrição e objetivação em lei da conduta ilícita – o dolo se
resume  à  demonstração  do  nexo  causal  dessa  conduta  com  o
resultado.  Essa  conclusão  é  absolutamente  coerente  com  a
legalidade  estrita  do  direito  penal.  É  ela  que  permite  e  exige  a
incorporação  da  finalidade  (dolo  específico)  no  próprio  tipo.  A
situação é absolutamente diversa de cláusulas  genéricas como a
existente para a responsabilização civil. Ali em ausência de previsão
legal expressa e detalhada da conduta ilícita é necessário verificar
nos fatos a ausência de cuidados (culpa) ou intenção lesiva. Ora, as
hipóteses do art. 117 da lei societária fazem parte do primeiro grupo.
Há  definição  expressa  e  taxativa  das  hipóteses  de  abuso.
Exatamente  como  no  direito  penal,  a  definição  exaustiva  das
condutas se de um lado é garantia da legalidade,  de outro serve
para objetivar o dolo. A prova do dolo resume-se então à conduta
e ao dano causado à companhia, estando o dolo objetivamente
caracterizado em lei na prática da conduta” (grifamos).59

Alinhando-se ao entendimento supra, Mario Engler defende que:

(…)  As hipóteses  expressamente  previstas  no  artigo  117
dispensam a demonstração do dolo ou culpa do infrator,  no
sentido  de  que  agiu  conscientemente  para  atingir  o  fim
proibido,  ou  foi  simplesmente  imprudente,  imperito  ou
negligente ao causar o dano à companhia. Basta que a ação se
enquadre  no  tipo  legal  para  caracterizar  a  conduta  ilícita.  A
investigação sobre o componente subjetivo do agente somente se
torna relevante para configurar o abuso de poder de controle em
casos não tipificados em lei.60

58 ENGLER, Mario. p. 406
59 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4 

ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 394-395
60 Op. Cit. p. 406
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Ademais, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, “Para responsabilizar o
controlador pelos danos advindos do exercício abusivo do poder de controle, não é
necessário provar sua intenção. Entende a doutrina que exigir tal prova (diabólica)
poderia  significar  o  esvaziamento  do  direito  à  indenização  reconhecido  pelo
legislador, dada a extrema dificuldade de sua produção”61.

Da mesma forma, Luiz Gastão Paes de Barros Leães:

Para caracterização da ilicitude de tais atos abusivos, não é
mister provar que o agente teve a intenção de prejudicar ou fraudar a
aplicação  da  lei,  nem  sequer  teve  consciência  do  resultado
antijurídico  (scientia  nocendi).  Como  adverte  Comparato,  esse
intento  elusivo  ou  predatório,  se  em  muios  casos  é  de  fácil
demonstração,  em  outros  se  revela  prova  diabólica.  A culpa  não
integra,  pois,  necessariamente  o  conceito  de  antijuridicidade,  na
espécie. Basta a análise dos elementos objetivos da situação criada
e  a  conexão  causal,  para  caracterização  da  conduta  contra  jus
(injúria). O elemento elusivo ficará demonstrado in re ipsa.62

De  notar  que  este  também  é  o  entendimento  compartilhado  pela
jurisprudência do STJ, que entende que, para a caracterização do abuso de poder de
que trata o art.  117 da Lei das Sociedades por Ações,  é desnecessária a prova da
intenção do acionista controlador em prejudicar a Companhia ou os minoritários:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
SOCIETÁRIO.  ART.  117,  §  1.°,  DA LEI  N.º  6.404/76  (LEI  DAS
SOCIEDADES).  MODALIDADES  DE  ABUSO  DE  PODER  DE
ACIONISTA  CONTROLADOR.  FORMA  EXEMPLIFICATIVA.
CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE PODER. PROVA DO DANO.
PRECEDENTE. MONTANTE DO DANO CAUSADO PELO ABUSO
DE  PODER  DO  ACIONISTA  CONTROLADOR.  FIXAÇÃO  EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
- O § 1.°, do art. 117, da Lei das Sociedades Anônimas enumera as
modalidades  de  exercício  abusivo  de  poder  pelo  acionista
controlador de forma apenas exemplificativa. Doutrina.
- A Lei das Sociedades Anônimas adotou padrões amplos no que
tange aos atos caracterizadores de exercício abusivo de poder pelos
acionistas controladores, porquanto esse critério normativo permite
ao  juiz  e  às  autoridades  administrativas,  como  a  Comissão  de

61 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
p. 251

62 Comentários à Lei das S.A., 2 vol., p. 257.
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Valores Mobiliários (CVM),  incluir  outros atos lesivos efetivamente
praticados pelos controladores.
- Para a caracterização do abuso de poder de que trata o art. 117
da Lei das Sociedades por ações, ainda que desnecessária a
prova  da  intenção  subjetiva  do  acionista  controlador  em
prejudicar  a  companhia  ou  os  minoritários,  é  indispensável  a
prova do dano. Precedente.
-  Se, não obstante, a iniciativa probatória do acionista prejudicado,
não for possível fixar, já no processo de conhecimento, o montante
do dano causado pelo abuso de poder do acionista controlador, esta
fixação deverá ser deixada para a liquidação de sentença.
Recurso especial provido.
(REsp  798.264/SP,  Rel.  Ministro  CARLOS  ALBERTO  MENEZES
DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 16/04/2007, p. 189). 

Ademais, cabe mencionar que a responsabilidade pelo exercício abusivo
do poder pelo acionista controlador corresponde ainda à hipótese de responsabilidade
civil pelo abuso no exercício de direito, prevista nos artigos 187 e 927 do Código
Civil, que é objetiva.

Com efeito, segundo o art. 187 do Código Civil, “Também comete ato
ilícito o titular de um direito que,  ao exercê-lo,  excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Vê-se, assim, que o exercício abusivo do poder do acionista controlador
se insere precisamente no conceito de ato ilícito trazido pelo art. 187 do Código Civil,
já  que consiste  em um exercício  irregular  do direito  e  do poder  de  que dispõe  o
acionista controlador de  dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos  da  Companhia.  Segundo  adverte  a  boa  doutrina63,  “não  há  se  cogitar  o
elemento culpa na sua configuração, bastando que a conduta exceda os parâmetros
que constam do art. 187 do CC. Portanto, conforme o entendimento majoritário da
doutrina  nacional,  presente  o abuso de  direito,  a  responsabilidade  é  objetiva,  ou
independente de culpa.”64

63 TARTUCE, Flávio. p. 422.
64 “Na doutrina nacional, são aprtidários da tese de que a responsabilidade decorrente do abuso de direito é 

objetiva, entre outros: TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin 
de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 342;
NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. (…); DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. (…); 
DUARTE, Nestor. Código Civil Comentado. Coord. Ministro Cezar Peluso. (…) PAMPLONA FILHO, 
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Essa também é a conclusão a que chegaram os juristas participantes da I
Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal no Enunciado nº 37, segundo
o qual “a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e
fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.

Perceba-se  neste  contexto  que,  sob  a  ótica  do  Princípio  da  Boa-Fé
Objetiva, do qual decorre a teoria dos Atos Próprios, que proíbe o exercício de uma
posição jurídica  em contradição com o comportamento anteriormente  assumido, a
conduta da UNIÃO se revela ainda mais grave quando considerado o processo de
capitalização da PETROBRAS, iniciado no ano de 2010.

Isso  porque,  conforme  amplamente  divulgado,  trabalhadores  foram
incentivados, inclusive pela Lei de Capitalização da PETROBRAS (art. 10 da Lei nº
12.276/2010), a comprar ações da Companhia com recursos do Fundo de Garantia por
Tempo  de  Serviço  (FGTS),  o  que  levou,  segundo  dados  divulgados  pela  Caixa
Econômica Federal, 25.544 trabalhadores a optarem por aplicar dinheiro de 31.273
contas do fundo na aquisição de ações na nova oferta da empresa, o que totalizou o
montante  de  R$  423,7  milhões  de  aplicações  do  FGTS  na  capitalização  da
PETROBRAS65.

Assim, a  UNIÃO ao estimular a compra de ações da PETROBRAS
por parte de trabalhadores, gerando nestes a confiança legítima acerca da segurança e
liquidez  da  transação,  para  depois,  por  meio  da  politica  que  manteve  por  longo
período a defasagem dos preços dos combustíveis, subtrair o conteúdo econômico da
Companhia, incorreu em nítido ato de abuso de poder previsto no art. 187 do CC.

Outrossim, revela-se ainda aplicável, de forma autônoma e suficiente ao
presente caso,  o princípio da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da
Constituição Federal, que reza: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade,  causarem a terceiros,  assegurado o direito de  regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Rodolfo. Novo curso de direito civil (…); FARIAS, Cristiano Chavez; ROSENVALD, Nelson. Direito 
Civil. Teoria geral (...)”

65 http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/1953887/trabalhadores-aplicaram-423-milhoes-fgts-
capitalizacao-petrobras , acesso em 03.04.2016, às 10:40 hs.
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Nesse sentido,  ensina Fábio Ulhôa Coelho que,  caso a  sociedade de
economia mista exerça atividades que tragam prejuízos patrimoniais para os acionistas
particulares, poderá haver a responsabilização objetiva da Administração Pública: 

A  pessoa  jurídica  que  controla  a  sociedade  de
economia  mista  tem  as  mesmas  responsabilidades  do  acionista
controlador,  porém  a  própria  lei  ressalva  que  a  orientação  dos
negócios  sociais  pode  ser  feita  de  molde  a  atender  ao  interesse
público  que  justificou  a  criação  da  sociedade.  O  que  há,  em
particular,  é  a  possibilidade  de  comprometimento  dos  recursos
sociais  em  atividades  relativamente  deficitárias,  importando  em
diminuição  global  do  lucro  líquido  da  sociedade,  em  virtude  da
realização  do  bem  comum  que  inspirou  a  sua  constituição.  O
acionista particular da sociedade de economia mista está ciente, ao
ingressar no quadro associativo da companhia, desta particularidade,
ou  seja,  de  que,  eventualmente,  seja  obrigado  a  suportar  ligeira
diminuição  na  rentabilidade  de  seu  investimento,  por  força  do
atendimento  de  interesse  maior  que  o  seu. É  claro  que  esta
diminuição  não  poderá  ser  de  tal  porte  que  implique  a
descaracterização  do  investimento  feito  como  negócio  de
conteúdo privado. (...) O acionista controlador poderá, portanto,
vir a ser responsabilizado pelos demais acionistas particulares
da sociedade de economia mista, sempre que, em decorrência
do cumprimento do disposto no art.  238 da LSA, desenvolver
atividade  empresarial  altamente  deficitária.  A  fundamentação
deste  entendimento  se  vale,  inclusive,  da  responsabilidade
objetiva da Administração Pública.66 

Coloque-se, neste contexto, que, a despeito da novel tese fixada pelo
STF  de  que   “É prescritível  a  ação  de  reparação  de  danos  à  Fazenda  Pública
decorrente de ilícito civil.”67, fato é que a presente demanda está sendo ajuizada dentro
do prazo quinquenal de prescrição, previsto no art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/3268

c/c no artigo 1-C da Lei nº 9.494/9769. 

66 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  p.222/223
67(RE 669069, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) 
68Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 
69Art. 1o-C.  Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas
jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.  (Incluído
pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
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Deveras, a real e verdadeira motivação em postergar o reajuste de preços
dos combustíveis da Companhia não foi outro senão o controle da inflação, visando,
especialmente, não atrapalhar a candidatura da então Presidente da República.

De  notar  que,  induzindo  e  orientando  a  companhia  neste  sentido,  a
UNIÃO   desviou-se da real finalidade da estatal e do interesse público para o qual fora
criada, tendo incorrido     em desvio de poder.

Cabe atentar que o ato praticado pelo acionista controlador em abuso de
poder por desvio de finalidade revela-se, nas palavras de Fábio Konder Comparato,
“particularmente  perigoso,  pela dificuldade que  se  encontram os  prejudicados de
comprovar a ilicitude; [já que] o desvio de poder consiste, assim, num afastamento
não da forma mas do espírito da lei, representando típico ato fraus legi, e não contra
legem.”70

No entanto, a dificuldade de se enxergar a manipulação dos órgãos de
administração pelo controlador com intuito de fraudar à lei e ao estatuto social não
pode  impedir  ou  frustrar  o  controle  do  ato  ilegal  praticado  por  este  acionista,
sobretudo  quando  se  consideram a  gravidade  de  tal  atuação  e  os  efeitos  nocivos
advindos. Neste  contexto,  destacam-se  as  palavras  de  Carlos  Henrique  Abrão,
Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  São  Paulo  e  professor  pesquisador
convidado da Universidade de Heidelberg (Alemanha):

A maioria das sociedades de economia mista, quando pratica
abuso,  desvio  ou  excesso  de  poder,  tem  em  sua  mente  a
certeza  da  impunidade,  a  demora  segura  que  acarreta  o
âmbito administrativo da decisão e, finalmente, saberá levar à
Justiça qualquer contrariedade com o escopo de não se abater
ao longo desse questionamento.

Essa análise procura demonstrar que o acionista controlador
de uma sociedade de economia  mista,  ao  contrário  de  um
majoritário de empresa privada, não pode sair ileso, impune
ou incólume de jornadas sombrias, negras e tenebrosas para
os  investidores  e  minoritários.  Não  estamos  no  campo
abstrato do estado controlador, da impessoalidade ou de um

70 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 
p. 28
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tempo certo e determinado de gestão, mas falamos de forma
concreta, direta e indicativa daquele que impôs sua vontade,
exerceu seu poder e não visava aos interesses da companhia,
mas sim dele próprio, de um grupo ou fez sangrar empresa
estatal no intuito de atingir determinadas pessoas envolvidas
no desvio e nas benesses pessoais.71

Como exaustivamente demonstrado, e socorrendo-se mais uma vez das
ponderações lançadas por Floriano de Azevedo Marques Neto em seu parecer,

“(…)  a  União  não  poderá,  como  acionista  controladora,
impor à Petrobras o ônus de implementar políticas públicas
gerais ou extrasetoriais ou então para cumprir deveres não
relacionais  com  seu  fim  social,  sob  pena  de  ensejar  o
desvio da função legal e social da Companhia e no abuso
do poder controlador.”  (grifamos) -  fl.  1782 do PROCESSO
SANCIONADOR CVM

Ante todo o exposto, constata-se que houve por parte da UNIÃO abuso
do poder de controle na PETROBRAS, motivo pelo qual deve ser condenada ao
ressarcimento dos danos causados à Companhia.

5.  DOS  PREJUÍZOS  CAUSADOS  AO  PATRIMÔNIO  DA PETROBRAS  E  DAS

CONSEQUÊNCIAS ATUAIS

5.1. Dos prejuízos causados:

Importante relatar  que a PETROBRAS já vinha amargando prejuízos
desde a redução das alíquotas da CIDE a zero a partir de junho de 2012, quando os
aumentos  dos  preços  da  gasolina  no  mercado  internacional  começaram  a  ser
absorvidos, notadamente a partir de 2013, pelo caixa da própria PETROBRAS, já que
o Conselho de Administração da empresa se negava a repassar os aumentos para os
consumidores.

71O controlador de sociedade de economia mista, disponível em http://www.conjur.com.br/2016-mar-
03/controlador-sociedade-economia-mista
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Neste sentido, a própria Companhia reconheceu, nos autos do Processo
Sancionador da CVM, um prejuízo de US$ 29,4 bilhões entre 2011 e o 1º semestre de
2014  na Área de Abastecimento (fl. 1896 do vol. 10 do processo CVM). 

Acresça-se que entre 2003 e 2012 a demanda por gasolina apresentou
forte expansão, seja pela política de contenção de preços adotada pela PETROBRAS,
seja pelo crescimento da frota de veículos. Tal fato foi abordado no Acórdão do TCU
(fls.  106/139  do  Procedimento  Administrativo  n°  1.00.000.007679/2014-16),  que
destacou que  “a área de Abastecimento da Petrobras (responsável pelo refino do
petróleo e pelo transporte e comercialização dos derivados),  que sofreu o maior
impacto do aumento na importação dos derivados, teve seu prejuízo  majorado em
136%, totalizando perdas operacionais de R$ 24,2 bilhões, 2012” (fl. 109 do referido
PA). 

Corroborando a análise do TCU, a própria Companhia apresentou à fl.
212 do ICP quadro demonstrativo do Lucro Líquido da PETROBRAS, em que é
possível  verificar  os  prejuízos  sofridos  pela  Área  de  Abastecimento  da
Companhia, que chegaram, no ano de 2014, a US$ 15,8 bilhões:

Lucro Líquido Sistema Petrobras (US$ bilhões)

2011 2012 2013 2014

Abastecimento -5,7 -11,7 -8,2 -15,8

Paralelamente  ao  aumento  das  importações  dos  derivados,  houve
elevação  dos  preços  internacionais  e  desvalorização  do  Real,  o  que  acentuou  os
prejuízos  da  PETROBRAS,  como  mostra  o  estudo  da  TENDÊNCIAS
CONSULTORIA INTEGRADA (fl. 06 do apenso IV do PA nº 1.00.000.007679/2014-
16):

“Mesmo frente ao aumento de preços do combustível importado, os
preços  domésticos  foram  artificialmente  mantidos  nos  mesmos
patamares.  Diante  disso,  o  consumo doméstico  expandiu-se  e  a
balança comercial, historicamente superavitária na rubrica gasolina,
apresentou uma inversão, resultando em aumento da dependência
externa do país em relação ao combustível.
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A  política  de  contenção  de  preços  adotada  pela  Petrobras,
principalmente em relação à gasolina, tem acarretado reduções
recorrentes na receita e no lucro da empresa. O preço de venda
na refinaria da Petrobras esteve abaixo do custo da gasolina
importada entre 2011 e 2013, e o prejuízo médio (subsídio) com
as operações de importação foi de R$ 0,267 por litro. No total a
Petrobras  incorreu  em  prejuízo  direto  (subsídio)  de  R$  2,3
bilhões  com a importação de  gasolina neste período de três
anos.” - grifamos. 

Nesse sentido, a análise da CVM nos autos do Processo Sancionador nº
RJ-2015-2386:

“82.  Apesar  desses  avisos,  a  questão  passou  a  receber  maior
atenção a partir de 2011, em vista da intensidade e da persistência
de  defasagem concomitantemente  ao  incremento  de  importações
para  suprimento  do  consumo  interno.  Questionamentos  sobre  a
sustentabilidade  desse  cenário  tornaram-se  frequentes,  sobretudo
em vista dos investimentos previstos pela companhia e dos níveis de
endividamento por ela referidos.”  (fl. 1991 do vol. 10 do processo
CVM).

Com efeito, essa situação de “intensidade e persistência de defasagem”
pode ser verificada na planilha apresentada pela própria Companhia (em anexo),  que
revela que o preço de venda dos derivados de petróleo se mostraram, pelo menos no
período de Março/2011 a Novembro/2014, bem abaixo do preço de importação, o que
gerou resultados negativos que chegaram a R$ 602,00/m³ de defasagem do diesel e R$
543,00/m³  de  defasagem  da  gasolina  em  Novembro/2012  e  se  mantiveram  altos
durante todo o ano de 2013 e os 3 (três) primeiros trimestres de 2014. Veja-se:
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jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
preço revenda R$/m³ 1139 1142 1144 1144 1141 1144 1147 1143 1142 1144 1156 1184

custo de aquisição R$/m³ 1232 1135 1242 1304 1389 1282 1268 1251 1310 1346 1510 1460
resultado da importação R$/m³ -93 7 -97 -159 -247 -138 -122 -108 -167 -202 -354 -276
preço revenda R$/m³ 1045 1077 1060 1058 1057 1058 1058 1066 1057 1058 1163 1157

custo de aquisição R$/m³ 1092 881 1003 1294 1333 1257 1270 1188 1255 1282 1455 1328

resultado da importação R$/m³ -46 195 57 -236 -276 -199 -212 -122 -198 -224 -292 -170

Diesel

Gasolina
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CONTINUAÇÃO (ANO 2012)

CONTINUAÇÃO (ANO 2013)

CONTINUAÇÃO (ANO 2014)

Tal defasagem representava uma lógica perversa à PETROBRAS,
pois quanto mais ela comercializava gasolina e diesel, maior era seu prejuízo!
Assim,  diante  deste  cenário  persistente  de  altas  defasagens,  o  que  se  viu  foi  a
deterioração da situação econômica da Companhia.
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jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
1175 1175 1179 1180 1178 1191 1267 1299 1301 1302 1302 1304

1496 1450 1504 1560 1624 1547 1621 1725 1638 1722 1905 1610
-321 -274 -325 -380 -446 -356 -354 -426 -337 -420 -602 -305
1164 1152 1167 1167 1165 1187 1258 1256 1257 1263 1257 1257

1393 1362 1423 1507 1610 1623 1603 1502 1556 1698 1800 1499
-228 -210 -256 -340 -445 -436 -345 -246 -299 -435 -543 -242

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
1309 1375 1434 1444 1446 1448 1449 1449 1453 1451 1455 1567

1718 1655 1693 1743 1520 1622 1615 1778 1888 1783 1805 1797
-408 -280 -259 -299 -74 -173 -166 -329 -434 -332 -350 -230
1263 1341 1348 1343 1345 1348 1344 1346 1344 1345 1348 1398

1572 1457 1615 1564 1336 1181 1329 1528 1822 1604 1618 1634

-309 -116 -267 -221 9 167 15 -182 -478 -259 -270 -236

jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
1580 1583 1584 1582 1584 1585 1584 1583 1585 1585 1649 1668

1878 1779 1874 1842 1761 1733 1715 1633 1676 1629 1727 1569
-298 -196 -290 -260 -177 -148 -130 -50 -92 -44 -78 100
1399 1399 1399 1402 1415 1402 1402 1401 1401 1400 1434 1445

1758 1574 1713 1646 1606 1625 1634 1591 1608 1591 1489 1305

-360 -175 -314 -245 -191 -223 -233 -190 -207 -190 -55 140

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina
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Conforme apontado no Procedimento n° 1.00.000.007679/2014-16 (fls.
167/verso),  em  relação  à  perda  do  valor  de  mercado,  estudo  da  empresa
ECONOMATICA, às fls. 63/65, apontou uma queda no valor da PETROBRAS na
ordem de R$ 200,6 bilhões entre 31/12/2010 e 24/11/2014 (fls. 167/verso do PA).

Neste  sentido,  estudo  econômico  feito  pela  TENDÊNCIAS
CONSULTORIA INTEGRADA (Apenso IV do PA MPF  n° 1.00.000.007679/2014-
16)  destaca  que  os  dados  obtidos  a  partir  dos  Demonstrativos  de  Resultados
Trimestrais  da  PETROBRAS  mostram  significativas  quedas  do  lucro  total  da
Companhia desde 2011.  Em que pese este estudo tratar de período imediatamente
anterior  àquele  considerado nesta  ação,  ele  demonstra  que  a  Companhia  já  vinha
amargando resultados desfavoráveis em razão da defasagem de preços, pelo menos
desde o ano de 2011, o que agrava a conduta dos demandados, já que, sabendo dos
efeitos  nocivos  causados  pela  política  de  contenção de  preços,  nada  fizeram para
interromper essa sequência de prejuízos da empresa.

Neste sentido, veja-se a evolução da trajetória deficitária da Companhia
no período de 2013 e 201472:

72 Extraído de: Divulgação de Resultados <http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/resultados-
financeiros/holding>
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De notar que essas reduções recorrentes na receita e no lucro da empresa
podem ser verificadas também no já citado quadro demonstrativo do Lucro Líquido da
PETROBRAS, apresentado pela Companhia à fl. 212 do ICP :

Lucro Líquido Sistema Petrobras (US$ bilhões)

2011 2012 2013 2014 2015

Consolidado 20,1 11,0 11,1 -7,4 -8,5

Observe-se que,  a partir  de 2012,  há uma queda acentuada no Lucro
Líquido Consolidado da Companhia (de 20,1 bi para 11,0 bi), o que se repete no ano
de  2013,  sendo  que,  no  ano de  2014,  a  PETROBRAS apresentou  Lucro  Líquido
negativo de US$ -7,4 bilhões, tendo o prejuízo aumentado para 8,5 bilhões de dólares
em 2015.
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Ademais,  corroborando  esses  dados  negativos  da  Companhia,  o  ex-
Conselheiro Mauro Cunha Gentile, nas declarações prestadas a esta Procuradoria no
bojo  do  ICP 1.30.001.000733/2015-34,  aduziu  ter  realizado  um  estudo  sobre  os
prejuízos da Companhia, que apurou: “QUE somando os prejuízos da área de refino,
trimestre a trimestre, e corrigindo esses prejuízos pela variação cambial – porque a
Petrobras  se financia  em dólar  – chega num número de aproximadamente  100
bilhões de reais nesse período (…) de 2011-2014.”.

Perceba-se que esses dados econômicos e os motivos que levaram a tais
resultados  financeiros  também  foram  amplamente  divulgados  na  mídia,  como  já
relatado no tópico dos fatos.

Acresça-se ainda que o agravamento da situação econômica provocada
pela  divergência  de  preços  com  o  mercado  internacional  também  implicou  no
comprometimento da capacidade de investimentos da empresa, colocando em risco os
compromissos financeiros da Companhia, como a exploração dos campos de Pré-Sal,
atividade da qual a empresa deve participar por força de lei, como apontado no estudo
da TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA (fl. 45 do Apenso IV do PA MPF).

5.2. Das consequências atuais:

É notória  a  crise  econômica  enfrentada  pela  PETROBRAS nos  dias
atuais. E, sem dúvida, além dos prejuízos causados pela assombrosa corrupção que
assolou a Companhia e foi desvendada pela Operação Lava Jato, uma das principais
causas desta crise é a inexplicável manutenção da defasagem de preços da gasolina e
do diesel pelo Conselho de Administração nos anos de 2013 e 2014. 

A própria  PETROBRAS,  no  bojo  do  Procedimento  Preparatório  nº
1.34.001.007695/2016-82  que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  e  trata  da
venda da Liquigás, reconheceu que o grave endividamento enfrentado hoje decorre
principalmente da manutenção do indicador de alavancagem acima de 2,5 por anos
seguidos:

A manutenção desse indicador [de alavancagem] por anos seguidos
acima  de  2,5  e  sem  perspectiva  de  redução  comprometeria  a
capacidade  de  a  Companhia  honrar  os  seus  compromissos,
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tornando ainda maior o risco de a estatal solicitar aporte da União.
Importante  notar  que  a  redução  do  nível  de  alavancagem  da
Petrobras também objetiva aproximar a Companhia do patamar de
endividamento de suas concorrentes. (…)

Por isso,  conforme divulgado no Plano de Negócios e Gestão (PNG)
2017-2021,  a  recuperação  da  Companhia  passa  pela  premente  redução  de  sua
alavancagem de  5,3  para  2,5,  que  já  era  o  limite  previsto  no  PNG 2013-2017  e
divulgado no Fato Relevante de 29.11.2013:

Neste  sentido,  importa  salientar  os  esclarecimentos  prestados  pela
Companhia  acerca  da  saúde  financeira  da  estatal,  no  bojo  do  Procedimento
Preparatório MPF/PR/RJ nº 1.34.001.007695/2016-82:
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É fato notório, no contexto político-econômico do Pais, a
crise pela qual  a Petrobras, sociedade de economia mista que
tem  a  União  como  acionista  majoritário,  vem  passando  nos
últimos anos. Seu cenário atual é de grave endividamento, o qual
é  cinco  vezes  maior  que  a  sua  geração de  caixa,  totalizando
atualmente o valor aproximado de R$ 400 bilhões de dívida.

Com o objetivo de reduzir a alavancagem (o seu nível de
endividamento),  recuperar  a  nota  de  crédito  atribuída  pelas
agências de  rating e saúde financeira, a Petrobras elaborou um
Plano de Desinvestimento, que previa, para o biênio 2015-2016
(…)

Ainda, conforme publicado pela Petrobras em seu Plano
de  Negócios  e  Gestão  (PNG)  2017-2021,  a  recuperação  da
Companhia passa pela premente redução de sua alavancagem
(repita-se, de seu nível de endividamento)
(…)

A fixação do índice que mede a alavancagem da Petrobras
em  2,5 até 2018 visa a compatibilizar o nível de endividamento
com a capacidade de geração de caixa sem o comprometimento
da  geração  futura  de  recursos,  permitindo,  também,  se
necessário,  acesso  ao  mercado  de  dívida  a  custos  de
financiamento compatíveis com a sua capacidade de pagamento.

(…)

Entre  os anos de 2015 e 2018,  para a  recuperação da
estatal, é vital para a Petrobras a reavaliação de seu portfólio, a
qual resulta no desinvestimento de certos ativos e na formação
de parceiras estratégicas, proporcionando o ingresso aproximado
de US$ 34,6 bilhões adicionalmente à geração de caixa (o que a
empresa “ganha” com o exercício normal de atividades).(…)

Neste contexto,  caso os desinvestimentos não sejam
concretizados,  a  Petrobras  não  terá  recursos  necessários
para realizar os investimentos de US$ 74 bilhões previstos
no Plano. (...) 

Ademais, diante da extrema dificuldade para recuperar
sua  financiabilidade,  a  Petrobras  teria  que  solicitar  aporte
financeiro  de  sua  controladora,  a  União  (e  dos  demais
acionistas),  a  qual  deixará  de  investir  em  setores
importantes,  comprometendo,  ainda  mais,  o  contexto
econômico do País. (grifos não originais).
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De notar que a meta hoje buscada pela Companhia a fim de garantir a
financiabilidade da empresa (redução da alavancagem para 2,5) é a mesma prevista no
PNG 2013-2017  e  que  foi  divulgada  no  Fato  Relevante  de  29.11.2013 e  que  foi
ignorada pelos demandados enquanto membros do Conselho de Administração.

Diante disto, pode-se afirmar que a ilegalidade tratada nesta ação é uma
das principais causas para a gravíssima situação da empresa, que tem uma dívida atual
de  cerca  de  R$  400  bilhões,  o  que  a  obrigou  a  implantar  um  plano  de
desinvestimentos, incluindo a venda de importantes subsidiárias.

5.3. Do valor do prejuízo

Em que pesem os números fornecidos pela própria PETROBRAS, que
dão conta de um  prejuízo de US$ 29,4 bilhões entre 2011 e o 1º semestre de 201473 e
de um déficit bilionário da Área de Abastecimento da Companhia, que chegou, no ano
de 2014, a perda de US$ 15,8 bilhões74, é certo que, no momento em que ajuizada
esta ação, não é possível quantificar um valor exato para se definir o prejuízo
direto suportado pela estatal. 

Por isso, faz-se mister nessa exordial, além de apontar e identificar a
existência de prejuízo à Companhia, como fora feito no Item 1.3.4, definir, de
logo, parâmetros objetivos a fim de que se possa aferir, em momento processual
oportuno, o quantum devido pelos réus a título de ressarcimento ao erário.

Neste sentido, em que pese ser notório que a política de contenção de
preços adotada acarretou reduções recorrentes no lucro da Companhia, fato é que a
maior perda contábil explícita para a empresa revela-se no prejuízo direto verificado
na comparação entre o preço dos combustíveis (gasolina e diesel) cobrado pela
PETROBRAS  na  revenda  e  aquele  pago  pela  empresa  para  importar  tais
produtos  do  mercado  internacional  (custo  de  aquisição), conforme  se  pode
constatar na planilha apresentada pela PETROBRAS à fl.  216 do Anexo I do ICP
1.30.000733/2015-34 (já colacionada nesta Inicial).

73 fl. 1896 do vol. 10 do processo CVM

74 fl. 212 do ICP
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Com efeito, a referida planilha demonstra que os preços da gasolina e
diesel  praticados pela PETROBRAS foram inferiores ao custo de aquisição destes
produtos entre janeiro de 2011 e novembro de 2014. Ou seja, quanto mais a empresa
vendia, maior era seu prejuízo!

Entretanto, não sendo possível apontar quais teriam sido os reajustes e
os preços praticados caso os réus tivessem agido como verdadeiros Conselheiros da
Companhia,  no exclusivo interesse desta, cabe definir um parâmetro para o cálculo do
prejuízo sofrido pela empresa em razão das condutas ilícitas em exame.

Adotando uma visão conservadora, pode-se considerar que os preços da
gasolina e do diesel jamais poderiam ser inferiores aos preços pagos pela empresa
para  importar  tais  combustíveis,  pois  o  contrário  labora  contra  a  razão de  ser  de
qualquer sociedade comercial com fins lucrativos.

Partindo dessa premissa, e mesmo ignorando todos os custos envolvidos
na operação e o lucro que se espera na atividade de uma sociedade, o prejuízo mínimo
a ser indenizado pelos demandados deve ser a diferença entre os preços da gasolina e
diesel  praticados  pela  PETROBRAS  e  o  custo  de  importação  destes  produtos,
considerando  o  volume  importado  destes  combustíveis  no  período,  podendo,
entretanto, este Juízo, após a instrução probatória, considerar um valor ainda maior,
seja pela inclusão de uma margem razoável de lucro ou pela consideração dos custos
operacionais e impostos incidentes.

Quanto ao período a ser considerado, este deve ser fixado com o termo
inicial em 30.06.2013, data em que os limites do PNG foram excedidos pela primeira
vez, com término em 31.10.2014, quando finalmente o Conselho permitiu a concessão
dos reajustes, logo após as eleições presidenciais.

Por fim, buscando conferir celeridade e eficiência ao processo, requer o
MPF  seja a quantificação do prejuízo  fixada em liquidação de sentença, devendo a
sentença  fixar  os  parâmetros  e  o  período  a  serem considerados,  conforme acima
exposto.
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Neste  sentido,  o  Novo Código de Processo Civil  estabelece que,  nas
demandas  como  a  presente,  que  requerem  a  realização  de  prova  demorada  e
excessivamente dispendiosa para apuração do valor devido ou que não seja possível
determinar, de modo definitivo, o montante devido, a decisão judicial contenha uma
condenação  genérica,  de  forma  que  a  apuração  do  valor  devido  seja  feita  por
liquidação, consoante previsto nos incisos I e II do art. 491 do NCPC:  

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda
que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo
a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a
taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da
capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante
devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de
prova  de  realização  demorada  ou  excessivamente
dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§  1o Nos  casos  previstos  neste  artigo,  seguir-se-á  a
apuração do valor devido por liquidação.

  Veja-se  o  que  a  doutrina  coloca  acerca  das  exceções  previstas  nos
incisos I e II do art. 491/NCPC:

Tais exceções concretizam os princípios da duração razoável do
processo  (CF/1988,  art.  5º,  LXXVIII/CPC/2015,  art.  6º)  e  da
eficiência  processual  (CPC/2015,  art.8º).  A decisão  não  pode
depender  de  uma  dilação  indevida  ou  excessivamente
dispendiosa  para  ser  proferida.  Se  todos  os  elementos  já
estão  definidos,  a  falta  de  definição  do  valor  pode  ser
protraída  um  momento  posterior,  que  é  o  da  liquidação,
antecipando-se  grande  parte  do  conteúdo  da  norma
individualizada a ser construída pela decisão.75 

75 Breves comentários ao novo código de processo civil/coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier et al. - 
3 ed. rev. E atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1378.
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6.  DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) a notificação dos demandados para apresentarem defesa
preliminar, na forma do artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92;

b) a notificação da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS,
para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 17, §
3º, da Lei nº 8.429/92;

c)  o  recebimento  da  presente  inicial  com  a  consequente
citação dos demandados; 

d) seja, ao final, julgado procedente o pedido, a fim de:

1.  condenar  os  réus GUIDO  MANTEGA,  MIRIAM
APARECIDA  BELCHIOR,  FRANCISCO  ROBERTO
DE  ALBUQUERQUE,  LUCIANO  GALVÃO
COUTINHO,  MARCIO  PEREIRA  ZIMMERMANN,
SÉRGIO FRANKLIN QUINTELLA, JORGE GERDAU
JOHANNPETER, JOSÉ MARIA FERREIRA RANGEL
e MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER nas seguintes
sanções, previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei 8.429/92,
especialmente:

I)  ressarcimento  integral  do  dano (a  ser  quantificado  em
liquidação de sentença); 

II)  perda  da  função  pública  que  porventura  estiverem
exercendo à época da sentença; 

III) suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos;
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IV) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano;

V) pagamento de multa civil de  até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelos agentes à época do ilícito;

VI) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos;

2.  condenar  a União Federal,  de forma subsidiária aos
demais  demandados, ao ressarcimento integral do dano
causado  à  PETROBRAS  em  razão  da  defasagem  dos
preços  da  gasolina  e  do  diesel  em relação ao mercado
internacional, no período de 06/2013 a 10/2014, conforme
os parâmetros constantes da exordial (especialmente item
5.3), a ser quantificado em liquidação de sentença;

3. condenar os demandados ao pagamento das custas judicias
e  honorários  advocatícios,  a  ser  revertido  ao  Fundo  de
Defesa  de  Direitos  Difusos  (arts.  13  da  Lei  nº  7.347/85,
99/100 do CDC e Lei nº 9.008/97).

Protesta  pela  produção  de  todos  os  meios  de  prova  em  direito
admitidos,  especialmente  documental,  testemunhal  e  depoimento  pessoal  dos
demandados.

Esclarece o  MPF,  em atendimento  ao art.  319,  VII,  do  CPC,  que
incabível, na espécie, a realização da audiência de conciliação de que trata o art. 334
do  CPC,  tendo  em  vista  que  as  questões  tratadas  nesta  ação  envolvem  direito
indisponível, sendo, por isso, vedada a transação, a teor do disposto no art. 17, § 1º, da
Lei 8.429/92.
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2017.

      CLAUDIO GHEVENTER                 GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

       Procurador da República                        Procurador Regional da República

      ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA                      BRUNO JOSÉ SILVA NUNES
          Procurador da República                                Procurador da República
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