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PARECER 
 
 

I. OBJETO 

 
 
O presente parecer tem por objeto a análise da adequação jurídica 

do ato da administração da sociedade de economia mista denominada 
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., doravante denominada PETROBRAS, 
controladora da subsidiária integral, PETROBRAS AMERICA 
INCORPORATED, doravante denominada PAI, no tocante à aquisição 
estratégica de participação societária da PASADENA REFINING SYSTEM 
INCORPORATED, doravante denominada PRSI, anteriormente controlada 
pelo grupo ASTRA OIL COMPANY, doravante denominado ASTRA OIL, de 
nacionalidade belga, bem como em relação à participação societária da 
PRSI TRADING COMPANY, doravante denominada PRST, empresa que 
seria constituída. 

 
A consulta é dirigida por NESTOR CUÑAT CERVERÓ, doravante 

denominado CONSULENTE, que, ao tempo da formação do ato, ocupava o 
cargo de diretor da área internacional da PETROBRAS. O CONSULENTE 
deseja, fundamentalmente, conhecer se sua participação no ato de 
aquisição empresarial da PRSI/PRST poderia ensejar alguma 
responsabilidade, para tanto disponibilizou: 
 
- Inteiro teor do processo TC 005.406/2013-7 do TCU, até 07 de agosto de 
2014. 
- Apresentação em Power Point a fim de produzir documentação conclusiva 
para a tomada de decisão da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração. 
- Apresentação em Power Point à Comissão de Fiscalização e Controle da 
Câmara dos Deputados. 
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- Apresentação em Power Point Due Diligence Refinery Valuation Summary, 
July 1, 2005 da empresa Muse Stancil. 
- Apresentação em Power Point Pasadena Refinery Valuation Update for 
Petrobras, Octuber 4, 2007 da empresa Muse Stancil. 
- Apresentação em Power Point Project Rose Bowl, Presentation to the PBR 
Board of Directors, February, 2016 do Citigroup. 
- Comunicação de decisão da Administração Superior referente a Ata CA 
1.268, item 5, Pauta 05. 
- Contratos com a Muse Stancil. 
- Financial Statements não auditados da PRSI e da PRST - 2013. 
- Financial Statements auditados da PRSI e da PRST - 2005 a 2012. 
- Parecer Jurídico JIN n.º 4060/2006, datado de 27 de janeiro de 2006. 
- DIP INTER-DN 54/2005. 
- DIP INTER-DN 72/2005. 
- Carta da Transcor-Astra, datada de 08 de outubro de 2007. 
- Carta DINTER – 60.035/07, datada de 18 de outubro de 2007. 
- Carta da Transcor-Astra, datada de 28 de novembro de 2007. 
- Carta DINTER – 60.042/07, datada de 29 de novembro de 2007. 
- Carta Transcor-Astra, datada de 30 de novembro de 2007. 
- Carta DINTER – 60.043/07, datada de 30 de novembro de 2007. 
- Carta DINTER – 60.044/07, datada de 04 de dezembro de 2007. 
- Carta DINTER – 60.046/07, datada de 04 de dezembro de 2007. 
- Carta Transcor-Astra, datada de 05 de dezembro de 2007. 
- DIP JURÍDICO/JIN- 4076/2008. 
- DIP FINCORP 30/2008. 
- Ata DE 4.685, item 26, Pauta 199. 
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II. BREVE HISTÓRICO DA QUESTÃO 
 
 

O CONSULENTE relata que, após a aquisição da PRSI pela ASTRA 
OIL, o Sr. Alberto Feihaber, na qualidade de representante da empresa, 
encaminhou correspondência, datada de 23 de fevereiro de 2005, à 
PETROBRAS solicitando reunião para discutir possível parceria com 
objetivo de operar a PRSI.  

 
Entre 29 e 31 de março de 2005, representantes da PETROBRAS 

visitaram as instalações da PRSI. As conclusões do relatório de visita 
apontaram aspectos positivos caso a PETROBRAS decidisse adquirir 
participação societária na unidade. E recomendaram a execução de due 
diligence com assessoria especializada. 

 
Em 04 de maio de 2005, após estabelecimento de um acordo de 

confidencialidade, as empresas firmaram um Memorando de 
Entendimentos, pelo qual foram fixados os termos e condições gerais de 
uma potencial aquisição. 

 
Em 18 de agosto de 2005, por intermédio da Ata DE 4.542, item 21, 

Pauta 627, que aprovou o DIP INTER-DN 54/2005, a Diretoria Executiva da 
PETROBRAS autorizou a apresentação de oferta à ASTRA OIL para a 
aquisição de 70% das ações da PRSI ou dos ativos, por US$365 
milhões.  

 
Em 01 de setembro de 2005, porém, a ASTRA OIL apresentou uma 

contraproposta à PETROBRAS para negociação de 70% da participação 
por US$475 milhões (ou 60% por US$407 milhões). 

 
Em 29 setembro de 2005, por intermédio da Ata DE 4.548, item 8, 

Pauta 729, que aprovou o DIP INTER-DN 72/2005, a Diretoria Executiva da 
PETROBRAS autorizou a apresentação de nova oferta à ASTRA OIL para a 
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aquisição de 60 a 70% das ações da PRSI ou dos ativos, limitada ao valor da 
contraproposta da ASTRA OIL. 

 
Logo após a aprovação da proposta contida na DIP-INTER DN 72/2005 

pela Diretoria Executiva, a equipe de negociação apresentou à ASTRA OIL a 
proposta de aquisição de 60 a 70%, mas a mesma esclareceu que ainda que 
ela ficasse com 30% da sociedade, não aceitaria ter os direitos de um 
minoritário, isto é, ter que se submeter ao desejo do acionista majoritário, por 
exemplo, em pontos como a decisão de diluição não participasse pari-passu 
nos investimentos relativo ao “Revamp”, ou caso houvesse divergências na 
gestão das atividades de PRST. 

 
Conforme informações do CONSULENTE, criado o impasse, foi 

necessária uma extensa negociação para superá-lo. A solução a que se 
chegou envolveu diversas cláusulas, dentre as quais destacam: 

 
- A participação seria paritária (50% para cada sócio); 
- A governança da sociedade teria um “Board” composto por pessoas 
indicadas pela PAI e pela ASTRA OIL, e um “Super-Board” composto por 
pessoas indicadas pelas “parent companies”, ou sejam, PETROBRAS e 
Grupo Transcor-Astra; 

- Caso o “Board” não conseguisse superar algum impasse, a questão 
seria levada ao “Super-Board”; 

- Caso permanecesse o impasse, a PETROBRAS teria o direito de 
impor sua posição (right to override or break any tie); 
- Para compensar o direito de impor sua posição, a ASTRA OIL teria o direito 
de obrigar a PETROBRAS a adquirir o remanescente 50% da ASTRA OIL, 
chamada de Cláusula de Put Option, conforme critérios de vaor 
preestabelecidos no contrato.  
- A PETROBRAS, embora tivesse 50% da sociedade, teria o direito de 
processar 70% do petróleo.  
- Para compensar este desequilíbrio (50% participação x 70% alocação) foi 
negociada uma cláusula no Acordo de Acionistas da PRST que garantia que 
o conjunto das empresas PRSI e PRST após o início da operação das obras 
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de “Revamp” teria uma rentabilidade garantida pela PETROBRAS (esta 
cláusula ficou conhecida como “Marlim Clause”.  

 
Uma vez concluídas as negociações relativas aos pontos acima 

citados, caberia negociar, ainda, as condições de aquisição dos 50% da 
PRSI e da PRST. No caso, segundo o CONSULENTE, foram incluídas nas 
negociações: (I) para a PRSI, as unidades de transformação de petróleo em 
derivados, as unidades de geração de vapor, as unidades de geração de 
energia elétrica, as unidades de tratamento d´água, ar comprimido, tanques 
de produtos intermediários, as tochas de emergência, etc; (II) para a PRST, 
os contratos de uso das tancagens de petróleo e derivados, os contratos de 
uso dos “pipelines” de produtos finais (Colonial Pipeline e Plantation 
Pipeline), os estoques de petróleo e de produtos, além do “know-how” da 
atividade de “trading” de produtos finais (gasolina, diesel, querosene, etc.) 
para toda a costa leste e para todo a área do Golfo do México, chegando até 
à Flórida. 
 

Seriam também adquiridos 50% do Capital de Giro das duas empresas, 
50% dos estoques físicos de petróleo e de produtos, 50% dos direitos dos 
seguros assinados, entre outros. 
 

Após negociações detalhadas com a ASTRA OIL, chegou-se a um 
acordo que previa o pagamento de US$189 milhões pela aquisição de 50% 
da PRSI e duas parcelas no valor de US$85 milhões cada uma, para 
pagamento da PRST.  
 

Antes de submetê-lo à Diretoria Executiva e ao Conselho de 
Administração da PETROBRAS, dito acordo passou pela análise de diversas 
empresas contratadas, como se terá oportunidade de elucidar mais a frente. 

 
Referendado pela contratações internas e externas foi formulado o DIP 

INTER-DN 20/2006, propondo ao CONSULENTE, caso este estivesse de 
acordo, que encaminhasse para aprovação pela Diretoria Executiva a 
aquisição das empresas PRSI e PRST.  
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O CONSULENTE deu seu “de acordo” e elaborou Resumo Executivo 

e Apresentação em Power Point a fim de produzir documentação conclusiva 
para a tomada de decisão da Diretoria Executiva e, em caso de autorização, 
submissão à superveniente deliberação do Conselho de Administração da 
estatal.  

 
A Diretoria Executiva, por intermédio da Ata DE 4.567, item 27, Pauta 

115, de 02 de fevereiro de 2006, aprovou as proposições formuladas no DIP 
INTER-DN 20/2006, e encaminhou a matéria para aprovação do Conselho de 
Administração. 

 
Em 03 de fevereiro de 2006, por meio da Ata CA 1.268, item 5, Pauta 

05, o Conselho de Administração da PETROBRAS autorizou a 
Companhia a adquirir, por meio da Petrobras America Inc. (PAI), 50% 
dos bens e direitos da PRSI e a participar, através da PAI, com 50% na 
PRST, empresa que ainda seria constituída.  

 
Com isso, a PAI, adquiriu 50% dos bens e direitos da PRSI, além de 

50% das ações da PRST, em um desembolso de US$360 milhões, 
sendo que, desse valor, US$170 milhões correspondiam aos 50% das ações 
da PRST, a serem pagos em duas parcelas de US$85 milhões, a primeira 
vencendo um ano após o fechamento e a segunda dois anos após o 
fechamento. Para tanto, a PETROBRAS, em 20 de março de 2006, assinou o 
contrato de compra e venda denominado Stock Purchase and Sale 
Agreement and Limited Partnership Formation Agreement. 

 
Após o fechamento da aquisição em 2006, foram aprofundados os 

estudos de engenharia e avaliação econômica para a execução da Revamp 
(ampliação e modernização da unidade industrial) para processar petróleo 
pesado, realizado em conjunto por ambas as empresas. Tais estudos foram 
concluídos em agosto 2006.  
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De acordo com o CONSULENTE, em setembro de 2006, a Diretoria 
Executiva aprovou o relatório dos estudos econômicos supracitados, 
destinando US$62 milhões para a fase de engenharia, correspondentes a 
50% do custo total da engenharia.  
 

Ocorre, porém, que, ao ser submetida ao Board da ASTRA OIL, na 
Bélgica, a proposta de ampliação para 200 mil barris por dia foi 
rechaçada devido ao alto investimento necessário. Diante do impasse, foram 
realizadas várias reuniões no sentido de se obter uma solução aceitável 
e que atendesse ao objetivo da PETROBRAS de duplicar a capacidade da 
refinaria, passando a processar 140 mil barris por dia de petróleo pesado.  

 
Em setembro 2007, foi realizada uma reunião em Copenhagen, entre 

o presidente da PETROBRAS e o CEO do Grupo Transcor-Astra, 
proprietário da ASTRA OIL. Nessa reunião, ficou definido que a ASTRA 
OIL não participaria da duplicação, inviabilizando a parceria entre as 
empresas.  
 

Visando assegurar seu projeto estratégico – a Revamp para 
processamento de petróleo pesado, beneficiando-se de um mercado 
considerado premium, a fim de refinar 300 mil barris por dia de petróleo 
pesado no exterior – a PETROBRAS decidiu iniciar as negociações para a 
aquisição do restante da participação societária. Na ocasião, o 
CONSULENTE trocou várias correspondências, sucessivamente, 
denominadas “carta de intenções”, com o presidente do conselho, Sr. 
Gilles Samyn, da ASTRA OIL, nas quais ficou estabelecida a futura 
compra e venda dos 50% remanescentes de participação da PRSI/PRST 
por US$700 milhões. 

 
Logo em seguida, em 14 de dezembro de 2007, foi criada uma força-

tarefa, formada por representantes das seis Gerências Executivas 
subordinadas ao Diretor Financeiro, para participar no processo de due 
diligence, bem como planejar as providências a serem tomadas no âmbito da 
área financeira.  
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No dia 07 de fevereiro de 2008, foi elaborado parecer jurídico (DIP 

JURÍDICO/JIN- 4076/2008), da lavra do Dr. Carlos César Borromeu de 
Andrade, sobre a aquisição dos remanescentes 50% de participação 
societária na PRSI/PRST. 

 
Em 15 de fevereiro de 2008, por intermédio do DIP FINCORP 30/2008, 

o gerente executivo, Sr. Daniel Lima de Oliveira, remeteu à INTER-AFE, 
pontos de atenção e recomendações sobre a aquisição dos 50% restantes da 
PRSI/PRST. Na mesma data, por meio do DIP INTER AFE 65/2008, o 
gerente executivo da Internacional Américas, África e Eurásia, Sr. Samir 
Passos Awad, recomendou a aquisição, pela PAI, dos 50% 
remanescentes de participação acionária da PRSI/PRST. A proposição foi 
aprovada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS, conforme Ata DE 
4.685, item 26, Pauta 199. 

 
Em 03 de março de 2008, no âmbito da Ata CA 1.301, item 8, Pauta 

12, o Conselho de Administração determinou que a matéria sobre a 
aquisição dos 50% remanescentes, no valor de US$700 milhões, fosse 
reapresentada com informações complementares. 

 
Em 08 de maio de 2008, no âmbito da Ata DE 4.697, item 30, Pauta 

533, o assunto foi novamente submetido à apreciação do Conselho de 
Administração, que, por sua vez, na reunião de 12 de maio de 2008, 
resolveu transferir a decisão para a reunião seguinte, conforme Ata CA 
1.303, item 2, Pauta 24. 

 
Em 19 de junho 2008, a PAI convocou uma reunião do Superboard 

da PRSI/PRST para aprovar ações com vistas a garantir a saúde 
financeira da empresa. Em razão da ausência da ASTRA OIL, a PAI 
exerceu o direito de impor sua decisão (right to override). 

 
Na mesma data, a PETROBRAS, por um conjunto de circunstâncias 

negociais e ambientais, entendeu conveniente assumir o risco da disputa 
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arbitral contra a ASTRA OIL, então, alegando descumprimento de 
contratos quanto à gestão conjunta das empresas, chamada de capital e 
implementação do plano de negócios e SMS (segurança, meio ambiente e 
saúde). Requereu, também, que os árbitros declarassem que a “carta de 
intenções” não seria vinculante e não teria o condão de eliminar as 
obrigações da ASTRA OIL. 

 
Em 01 de julho de 2008, em contrapartida ao right to override, a 

ASTRA OIL exerceu sua opção de venda (cláusula Put Option), segundo 
a qual a PETROBRAS estaria obrigada a adquirir sua participação acionária 
nas empresas, de acordo com fórmulas preestabelecidas no Acordo de 
Acionistas (Shareholders Agreement). Na mesma data, ingressou tal 
empresa com ação judicial nos Estados Unidos alegando que a 
PETROBRAS teria descumprido compromissos assumidos na dita “carta 
de intenções”, cobrando US$788 milhões mais juros e honorários. 

 
Em 10 de abril de 2009, saiu a decisão da corte de arbitragem, 

então, estabelecendo o valor de US$639 milhões para a compra dos 50% 
remanescente. Os valores correspondiam: 

 
- 50% de Pasadena: US$296 milhões  
- 50% da trading: US$170 milhões 
- Garantias bancárias ao BNP: US$156 milhões (valor pago para operação 
da refinaria. Não se trata, portanto, de custo de aquisição) 
- Juros: US$12 milhões 
- Honorários: US$5 milhões 

 
O jurídico da PETROBRAS encaminhou, em 16 de abril de 2009, 

parecer à diretoria executiva recomendando uma proposta de acordo para 
pagar o valor estabelecido pela arbitragem e encerrar definitivamente todos 
os litígios com a ASTRA OIL, que havia movido algumas ações judiciais 
contra a companhia.  
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Em 21 de abril de 2009, a PETROBRAS encaminhou uma carta com 
um modelo de acordo para encerrar toda a controvérsia, mas a ASTRA 
OIL respondeu, no dia seguinte, em 22 de abril, referindo que não 
concordava com o valor da arbitragem e pleiteando mais US$400 
milhões em outros pagamentos, além do valor arbitral.  

 
Em 30 de julho de 2009, o Conselho de Administração, por meio da 

Ata CA 1.320, item 2, Pauta 20, condicionou o cumprimento do laudo 
arbitral à determinação judicial ou à assinatura de termo de acordo com 
quitação plena. 

 
No dia 10 de março de 2010, a Corte Federal de Houston, no Texas, 

confirmou a sentença arbitral e definiu que a “carta de intenções”, de 
dezembro de 2007, não tinha valor legal. 

 
A partir de outubro de 2011, as partes iniciaram conversas para 

celebrar o acordo extrajudicial que terminaria com todas as disputas 
quanto à PRSI/PRST.  

 
Diante dos impasses na Justiça, com tendência de vitórias e derrotas 

para os dois lados, PETROBRAS e ASTRA OIL assinam um acordo 
extrajudicial no valor de US$820,5 milhões, liquidando de vez todas as 
pendências da sociedade. 
 
- Laudo arbitral: US$732 milhões (valor de 2009 + juros)1 
- Outras disputas: US$48,5 milhões 
- Antecipação de despesas: US$40 milhões 

 

                                                           
1 Ressalta-se que a decisão de manter a disputa judicial até 2012 foi financeiramente favorável à 
Petrobras. Apesar de ter pago juros de US$92 milhões sobre o laudo, o valor é menor que os ganhos 
financeiros da empresa por ter provisionado esses recursos. Se a companhia tivesse pago em juízo, 
por exemplo, teria desembolsado todo o valor em 2009 e, mesmo assim, ficaria obrigada a pagar os 
juros. Pagando apenas em 2012, a provisão de recursos evitou a descapitalização desnecessária em 
2009, rendendo resultado financeiro à estatal. 
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Na soma dos pagamentos feitos em 2006 e em 2012, a PETROBRAS 
desembolsou US$1,249 bilhão. Pagou US$554 milhões para a aquisição 
de 100% da participação societária da PRSI e US$341 milhões por 100% 
das quotas da companhia de PRST (comerciante de petróleo e derivados), 
totalizando US$895 milhões. Adicionalmente, houve o gasto de US$354 
milhões com juros, empréstimos e garantias, despesas legais e 
complemento do acordo com a empresa ASTRA OIL2. 

 
Em 13 de junho de 2012, por meio da Ata CA 1.368, item 3, Pauta 36, 

o Conselho de Administração da PETROBRAS aprovou o acordo 
extrajudicial a ser realizado entre as empresas, conforme autorização da 
Diretoria Executiva, emanada na Ata DE 4.947, item 23, Pauta 621, segundo 
o DIP NOVOS-NEGÓCIOS 52/2012. 

 
Depois, em 21 de fevereiro de 2013, o Procurador do Ministério 

Público, perante o Tribunal de Contas da União (TCU), Dr. Marinus 
Eduardo de Vries Marsico, ingressou com representação com vista a que o 
Tribunal apurasse a existência de dano aos cofres públicos, gestão 
temerária ou ato de gestão antieconômico no processo de aquisição da 
PRSI/PRST pela PAI. 

 
Conforme o CONSULENTE, o que levou a tal representação foi o fato 

de que um ano antes da celebração do acordo inicial de aquisição da 
PRSI/PRST pela PETROBRAS, ou melhor, em janeiro de 2005, a ASTRA 
OIL adquiriu a PRSI por “apenas” US$42,5 milhões e, por isso, a suspeita. 

 
Vale ressaltar que a Comissão de Apuração Interna, instaurada em 

março de 2014, pela PETROBRAS, apurou que a ex-sócia ASTRA OIL não 
desembolsou apenas US$42,5 milhões pela aquisição da refinaria. Em 
apurações preliminares, a PETROBRAS informa que a ASTRA OIL 
desembolsou pelo conjunto de PRSI, aproximadamente, US$360 milhões. 

                                                           
2 Tais informações estão disponíveis no site: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-
perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm>. Acesso em: 06 de outubro de 
2014.  

http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm
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Deste valor, US$248 milhões foram pagos à proprietária anterior (CROWN) e 
US$112 milhões correspondem a investimentos realizados antes da venda à 
PETROBRAS3. 

 
Destaca a PETROBRAS que:  

 
[...] a operação não envolvia apenas a compra da refinaria, 
mas sim um negócio bem mais amplo e diversificado. A 
unidade industrial de refino era parte menor de um complexo 
empreendimento que envolvia, também, um grande parque de 
armazenamento, estoques nos tanques, contratos de 
comercialização com clientes e contratos com a infraestrutura 
de acessos e escoamento. Envolvia, ainda, conhecimentos 
sobre o mercado e demais competências para operar no mercado 
norte-americano, em uma das zonas mais atrativas dos Estados 
Unidos. (sem grifos no original). 

 
Para o CONSULENTE, o caso ganhou repercussão nacional 

quando a mídia divulgou que, na época, quem presidia o Conselho de 
Administração da estatal, que deu aval à operação, era a atual 
Presidente da República, Dilma Vana Rousseff.  

 
Entendem, também, que seu nome passou a ficar em evidência 

quando, segundo a nota da Presidência da República, a cláusula Put 
Option foi omitida no Resumo Executivo apresentado pelo 
CONSULENTE, bem como outra cláusula, denominada Marlim, que garantia 
à sócia da PETROBRAS um lucro de 6,9% ao ano, mesmo que as condições 
de mercado fossem adversas. 

 
Informa o CONSULENTE que a cláusula de Put Option (de saída) é 

usual nos contratos de compra e venda de empresas ou ativos em 
sociedade. O recurso serve para proteger o vendedor de um negócio do qual 

                                                           
3 Tais informações estão disponíveis no site: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-
perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm>. Acesso em: 06 de outubro de 
2014.  

http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/dez-perguntas-e-respostas-para-entender-a-compra-de-pasadena.htm
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ele seguirá como sócio. Tal cláusula previa a possibilidade de a ASTRA OIL 
exigir a compra de parte ou de todas as suas ações pela PAI caso a mesma 
optasse por não participar do potencial projeto de expansão da refinaria, bem 
como a diluição da participação societária da ASTRA OIL caso ela optasse 
por não aportar os recursos necessários à implementação do projeto de 
expansão (e ao mesmo tempo não exigisse a aquisição de suas ações pela 
PAI). A PAI poderia, assim, impor toda e qualquer decisão corporativa à 
ASTRA OIL em caso de empate no órgão máximo de direção da PRSI/PRST. 
Além disso, a ASTRA OIL não poderia obstruir a realização do Revamp.  

 
Já a chamada cláusula Marlim (rentabilidade) é considerada mais 

incomum. Essa cláusula obrigava a PETROBRAS a assegurar para a PRSI 
uma rentabilidade mínima de 6,9% a.a. sobre os investimentos realizados 
nesta Revamp. Esta cláusula, frisa-se, só valeria a partir do início da 
operação da refinaria após o Revamp. Ademais, segundo informa o 
CONSULENTE, esta rentabilidade somente significaria ônus para a 
PETROBRAS caso o desconto praticado pelo mercado entre o preço do 
petróleo pesado e o do Brent caísse abaixo de US$3,5/barril. Ressalte-se 
que este valor era muito menor que a média dos descontos verificados 
(US$15 a 20/barril), e que nunca havia sido atingido. Para o refinador 
adaptado ao processamento de petróleo pesado, quanto maior o desconto, 
maior sua rentabilidade (caso da PRSI após o Revamp). Para o produtor 
de petróleo, quanto maior o desconto, menor sua rentabilidade (caso da 
PETROBRAS produtora de petróleo pesado). 

 
Segundo a nota, o Conselho de Administração não teria aprovado 

a aquisição se as duas cláusulas tivessem constado do Resumo 
Executivo: 

 
A aquisição pela Petrobras de 50% das ações da Refinaria de 
Pasadena foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 
03.02.2006, com base em Resumo Executivo elaborado pelo 
Diretor da Área Internacional. Posteriormente, soube-se que tal 
resumo era técnica e juridicamente falho, pois omitia 
qualquer referência às cláusulas Marlim e de Put Option que 
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integravam o contrato, que, se conhecidas, seguramente não 
seriam aprovadas pelo Conselho. 
Em 03.03.2008, a Diretoria Executiva levou ao conhecimento do 
Conselho de Administração a proposta de compra das ações 
remanescentes da Refinaria de Pasadena, em decorrência da 
aplicação da Cláusula de Put Option. Nessa oportunidade, o 
Conselho tomou conhecimento da existência das referidas 
cláusulas e, portanto, que a autorização para a compra dos 
primeiros 50% havia sido feita com base em informações 
incompletas. 
Em decorrência disto, o Conselho de Administração determinou à 
Diretoria Executiva que apresentasse informações 
complementares sobre a operação. O tema retornou, nas reuniões 
subsequentes do Conselho de Administração, resultando na não 
aprovação da compra das ações e na decisão de abertura do 
processo arbitral contra o grupo Astra. O processo arbitral foi 
aberto em decorrência de previsão contratual e de acordo com as 
regras da American Arbitration Association. 
A Diretoria Executiva informou ao Conselho de Administração 
sobre a abertura de procedimento de apuração de prejuízos e 
responsabilidades. 
A aquisição pela Petrobras das ações remanescentes da Refinaria 
de Pasadena se deu em 13.06.2012, ao ser cumprido o laudo 
arbitral proferido pela Câmara Internacional de Arbitragem de 
Nova York e confirmado por decisão das Cortes Superiores do 
Texas. (sem grifos no original). 

 
O CONSULENTE alega que sua participação no processo de 

aquisição da PRSI/PRST se deu de forma ética, escorreita e em 
consonância aos ditames contidos no Estatuto Social da PETROBRAS, 
não tendo havido “sonegação de dados relevantes” ao Conselho de 
Administração da PETROBRAS, uma vez que entendia e entende que as 
informações necessárias e fundamentais, tais como o valor do negócio, a 
aderência aos objetivos estratégicos da companhia, a atratividade e retorno 
econômico do mesmo, além das informações relativas aos investimentos 
necessários e a forma de gestão do empreendimento, foram devidamente 
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incluídas no Resumo Executivo de 2 (duas) páginas e meia e, também, na 
Apresentação em Power Point realizada em 03 de fevereiro de 2006.  

 
Portanto, a não inclusão ou menção das cláusulas Put Option e 

Marlim no Resumo Executivo e em sua Apresentação não eram 
essenciais, posto que ambas as cláusulas constavam do contrato que se 
encontrava à disposição de todos os integrantes do Conselho de 
Administração.  

 
Aduz, ainda, o fato de que as aludidas cláusulas não tinham a 

mesma relevância das informações citadas no Resumo Executivo e na 
Apresentação, isso não sendo condicionante à aprovação da aquisição, o 
que, aliás, foi realizado sem que ocorresse alguma restrição ou 
questionamento por parte dos conselheiros.  

 
Ressalta, também, que a cláusula Put Option encontrava-se no 

Parecer Jurídico JIN n.º 4060/2006, datado de 27 de janeiro de 2006, da 
lavra do Gerente Jurídico Internacional Carlos Cesar Borromeu de Andrade, 
o qual também se encontrava à disposição dos integrantes do Conselho 
de Administração.  

 
Segundo o CONSULENTE, todos os conselheiros, portanto, se 

quisessem, poderiam ter acesso ao contrato, pareceres e relatórios inerentes 
ao processo de aquisição da PRSI/PRST. Enfim, o Conselho de 
Administração tinha ou poderia ter acesso a todos os documentos 
necessários para a tomada de decisão sobre a aquisição.  

 
Na visão do CONSULENTE, a regra de saída é elemento rotineiro 

em qualquer operação de aquisição, por isso desnecessária a 
informação no Resumo Executivo.  

 
Alega, ainda, que agiu com boa-fé, não tendo praticado nenhuma 

conduta irregular, pois, diferentemente do que se alega, tomou em 
consideração o estudo realizado pela consultoria Muse Stancil & Co., 
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além de ter realizado avaliação da cultura e do histórico dos sócios, bem 
como de avaliações formais dos possíveis desdobramentos da parceria. 
Aduz que todas as possível ações para realizar uma gestão econômica e 
eficiente no processo de aquisição da PRSI/PRST pela PAI foram 
realizadas. 

 
Ademais, entende o CONSULENTE que a aquisição da PRSI/PRST 

foi um bom negócio. Os dados apresentados, inclusive sobre o preço das 
refinarias, mostravam um aquecimento incomum do mercado em relação aos 
anos anteriores. O preço pago era inferior à média das negociações do 
período, apesar de, em 2005, a média das negociações ter sido superior 
àquela dos anos anteriores, sinal de que o setor, provavelmente, passava por 
um momento de especulação. Acrescenta-se, a isso, o fato de que 
atualmente a PRSI/PRST é lucrativa. 

 
Ressalta, também, que há 40 anos não são construídas refinarias 

nos Estados Unidos da América (EUA) devido à dificuldade de se obter 
licenças ambientais para esse segmento. Em razão das restrições 
burocráticas, é mais fácil adquirir uma planta antiga e adequá-la às 
necessidades da empresa. 

 
A estratégia da PETROBRAS era duplicar a capacidade da refinaria 

para a produção de 200 mil barris de petróleo por dia, além de adequá-la 
ao processamento do óleo pesado brasileiro.  

 
Informa o CONSULENTE que o Tribunal de Contas da União (TCU) 

isentou de responsabilidade os membros do Conselho de 
Administração da empresa e ordenou que determinados membros da 
Diretoria Executiva da PETROBRAS, entre os quais eles se incluem, 
devolvam US$580,4 milhões à empresa. Todos tiveram os bens 
indisponíveis por um ano para garantir o ressarcimento dos prejuízos.  

 
O TCU determinou no total a devolução de US$792,3 milhões aos 

cofres da PETROBRAS pelos prejuízos causados ao patrimônio da empresa 
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e converteu o processo em tomada de contas especial para permitir a 
apuração dos danos e a responsabilização dos envolvidos (AC-1927-27/14-
P).  

 
Considerando a responsabilização absurda, solicitam tal consulta. 
 
 

III. A CONSULTA 
 
 

Ante o quadro exposto, o CONSULENTE formula os seguintes 
quesitos: 

 
1º QUESITO 
 

A PETROBRAS, COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, ATUA EM 
REGIME DE COMPETIÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS PETROLÍFERAS 
NO BRASIL E NO EXTERIOR? 

 
2º QUESITO 
 

A APLICAÇÃO DOS BENS DA PETROBRAS PARA AQUISIÇÃO DE 
REFINARIA NO EXTERIOR É POSSÍVEL? 
 

3º QUESITO 
 
QUAL A COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRAS EM CASOS DE AQUISIÇÃO DE 
REFINARIA NO EXTERIOR? 
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4º QUESITO 
 
QUAIS OS PRINCIPAIS DEVERES IMPOSTOS AOS DIRETORES E 
CONSELHEIROS DA PETROBRAS? 
 

5º QUESITO 
 
CASO EXISTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS, 
QUAIS AS POSSÍVEIS RESPONSABILIDADES EXISTENTES EM 
RELAÇÃO AOS DIRETORES E CONSELHEIROS DA PETROBRAS? 
 

6º QUESITO 
 
CASO A DECISÃO SE MOSTRE RUIM E CAUSE DANOS, SE OS 
DEVERES FOREM RESPEITADOS, OS ADMINISTRADORES PODEM SER 
RESPONSABILIZADOS? 
 

7º QUESITO 
 
AO SEREM ANALISADAS AS DIFERENTES TOMADAS DE DECISÕES 
NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO INICIAL E REMANESCENTE DA 
PRSI/PRST, QUAIS VIOLAÇÕES EXISTIRAM, SE É QUE EXISTIRAM, E 
QUEM SERIA RESPONSABILIZADO POR ELAS? 
 

IV. CONCEITO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA 
 
 

IV.1 Elementos constitutivos do conceito de sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias 

 
O art. 5.º, inc. III, do Decreto-lei n.º 200/67, com a redação que lhe 

emprestou o Decreto-lei n.º 900/69, estabelece que sociedade de economia 
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mista é “a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 
maioria à União ou à entidade da Administração Indireta”. Conceito que 
recebeu ajuste vocabular pela disposição inserta no art. 236, da Lei n.° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, no sentido de que “a constituição de 
companhia de economia mista depende de prévia autorização legislativa”.  

 
Tal norma é transposta ao âmbito estadual, distrital e municipal, 

admitindo a possibilidade de criação desse tipo de sociedade por tais entes, 
como forma de descentralização administrativa4. Doutrinariamente, 
conceituam-se as sociedades de economia mista da seguinte forma: 
“Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, 
integrantes da Administração Indireta do Estado, criadas por autorização 
legal, sob a forma de sociedades anônimas, cujo controle acionário pertença 
ao Poder Público, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades 
gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de 
serviços públicos”5.   

 
Pode-se depreender que tais sociedades possuem um regime 

especial que as identificam e as diferenciam de outras entidades. Dessa 
forma são elementos constitutivos do conceito de sociedade de economia 
mista: (I) trata-se de pessoa jurídica de direito privado dotada de regime 
jurídico especial; (II) deve ser criada ou assumida com o objetivo de ser um 

                                                           
4 A ideia de que a subsidiária representa descentralização dos negócios da controladora se reforça, no 
direito administrativo, sob a ótica do princípio da especialidade, que, na lição de DIOGO DE 
FIGUEIREDO MOREIRA NETO (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito 
administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 101): “informa particularmente a distribuição 
de competências entre entidades, órgãos e agentes estatais”. 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 452-453. 
Segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR (CRETELLA JÚNIOR, José. Sociedade de economia mista do 
Brasil. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Ano XXI, v. 80, p. 33-43, abr.-jun. 1965, p. 35), 
trata-se da: “sociedade nas quais pessoas públicas e particulares combinam seus esforços para atingir 
fins comuns mediante colaboração conjunta, no capital e na direção da emprêsa, que se estrutura nos 
moldes congêneres do direito privado”. 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

24 

direto instrumento da ação do Estado para atuar em campos juridicamente 
impostos ou admitidos como de seu interesse (prestação de serviços 
públicos ou exploração de atividade econômica); (III) deve ter sua criação e 
extinção autorizada por lei; (IV) ao se constituir, deve ter forma de sociedade 
anônima; (V) seu capital social deve ser composto tanto de capital público 
como privado; e, por fim, (VI) deve ter o Poder Público o controle da 
sociedade. Conforme o exposto, passa-se a analisar ponto a ponto. 

 
IV.1.1 Pessoa jurídica de direito privado 

 
O surgimento de sociedades de economia mista no contexto da 

Administração levou ao entendimento de que se estava comercializando o 
direito administrativo, e, por tal motivo, esse direito teria de utilizar mais 
técnicas do direito privado. Tal ocorreu porque as sociedades de economias 
mistas possuem conteúdo de direito público e forma de direito privado, 
por isso, inclusive, que o legislador se refere a tais sociedades como 
“entidades públicas com personalidade de direito privado”6.  

 
Atrelada a tal personalidade jurídica, incluiu-se na própria Constituição 

(art. 173, §1º, inc. II, da CRFB) a sujeição dessas entidades ao mesmo 
regime aplicado às empresas privadas. O objetivo foi de retirar a 
burocracia massiva existente no âmbito público, visto que poderia colocar as 
sociedades de economia mista em desvantagens em relação à busca pela 
preferência de bens e serviços ofertados no mercado e conceder-lhes um 
regime jurídico próximo ao das empresas privadas.  

 

                                                           
6 Segundo CAIO TACITO (TÁCITO, Caio. As empresas estatais no Direito brasileiro. In: TELLES, 
Antonio A. Queiroz; ARAÚJO, Edmir Netto de. Direito administrativo na década de 90: estudos jurídicos 
em homenagem ao Prof. J. Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 16): “nas 
empresas estatais (como tal entendidas as empresas públicas e as sociedades de economia mista) a 
forma é privada, mas o substrato é público. A personalidade de direito privado e a liberdade de gestão 
atuam como efeito centrípeto, distanciando-as do controle centralizado. Contudo, a finalidade a que se 
destinam sob supervisão ministerial gera efeito centrífugo que as coloca no âmbito da Administração 
indireta”. 
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Assim, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, quando 
criadas por meio do art. 37, inc. XIX, da CRFB, sujeitam-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas com nuanças específicas estabelecidas na 
Constituição por serem partes integrantes da Administração Pública. Ou 
seja, as sociedades de economia mista, quando criadas de acordo com o art. 
37, inc. XIX, da CRFB, são parte integrante da Administração indireta e, 
por esse simples motivo, estão sujeitas a um regime jurídico especial, pois, 
apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, possuem um conjunto 
de obrigações de direito público imposto em larga medida pela própria 
Constituição, como, por exemplo: dever de licitar (art. 37, inc. XXI da CRFB), 
obrigação de se submeter à realização de concurso público (art. 37, inc. II da 
CRFB), são fiscalizadas e controladas pelo Legislativo (art. 49, inc. X da 
CRFB) e pelos Tribunais de Contas (art. 71, incs. II e III da CRFB) e, por fim, 
estão inseridas no âmbito da lei orçamentária anual (art. 165, §5° da CRFB). 

 
Para JOSÉ MARIA PINHEIRO MADEIRA, JANSEN AMADEU DO 

CARMO MADEIRA e MARCELO GUIMARÃES7:  
 

[...] as empresas públicas e sociedades de economia mista estão 
submetidas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
salvo as exceções constitucionalmente fixadas.  
Não se registra na doutrina nem na jurisprudência controvérsias 
acerca da personalidade jurídica das Estatais, qual seja, a de 
pessoa jurídica de Direito Privado, e isto se reforça pelo fato de 
que estas pessoas compõem a Administração indireta, e que isso 
nada mais é do que o Estado revestido de uma roupagem de 
iniciativa privada. 

 
Dessa forma, assim como as sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias submetem-se, em regra e de forma predominante, ao regime de 
direito privado. O fato de se utilizar o termo mista se justifica, segundo 
MARCIO PESTANA8, pelo fato de ser de clareza solar a interferência de 

                                                           
7 MADEIRA, José Maria Pinheiro; MADEIRA, Jansen Amadeu do Carmo; GUIMARÃES, Marcelo. 
Casos concretos de direito administrativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 201. 
8 PESTANA, Márcio. Direito administrativo brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 81. 
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diversos preceptivos de natureza pública, mesmo existindo um evidente 
predomínio das regras privadas para ditas sociedades. É, inclusive, por tal 
motivo que esse autor defende a existência de um regime jurídico de direito 
privado especial.  

 
IV.1.2 Instrumento da ação do Estado para atuar em campos 
juridicamente impostos ou admitidos como de seu interesse 

 
A sociedade de economia mista deve estar vinculada aos fins 

devidos na lei instituidora ou autorizadora e deve, necessariamente, 
desempenhar atividades de natureza econômica, ou seja, que importem 
na produção, circulação e consumo de riquezas.  

 
A atividade econômica em sentido amplo ou está configurada como um 

serviço público (privativo ou não privativo), ou como uma atividade 
econômica em sentido estrito (monopolizada ou não monopolizada)9. E 
essa diferenciação significa que as sociedades de economia mista possuem 
duas categorias: as prestadoras de serviço público e as exploradoras de 
atividade econômica em sentido estrito. Tal distinção é relevante porque 
apresenta diversidade no regime jurídico a elas aplicável. As prestadoras 
de serviço público exercitam suas atividades com um maior enfoque no 
direito público, já as que exploram atividade econômica em sentido estrito 
exercitam suas atividades de forma mais próxima ao direito privado, como se 
empresa privada o fosse. 

 
As subsidiárias, criadas com amparo no inc. XIX do art. 37, embora 

sejam pessoas jurídicas distintas, pertencem a um mesmo grupo econômico 
representando especializações das funções da controladora, constituídas 
para as mais variadas finalidades previstas no momento da sua criação, 
visam à melhor forma de atender ao interesse público. 

 

                                                           
9 Sobre tal diferença, vide: SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do Estado brasileiro na 
economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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IV.1.3 Criação, instituição e extinção via autorização 
legislativa 

 
A descentralização administrativa que ocorre com a criação e 

instituição de uma sociedade de economia mista, quando exploradora de 
atividade econômica em sentido estrito, é condicionada pelo art. 173, 
caput da CRFB, o qual afirma que essas sociedades só podem ser 
constituídas em casos de imperativo de segurança nacional ou 
relevante interesse coletivo. Caso preste um serviço público, fica 
condicionada pelo art. 175 da CRFB, que afirma ser incumbência do Poder 
Público, na forma da lei, realizar diretamente a prestação de serviços 
públicos.  

 
São esses os motivos, inclusive, de se impor ao Legislativo que crie 

sociedade de economia mista por lei específica (art. 37, inc. XIX, da CRFB) e 
autorize a participação dessas entidades mistas em outras privadas, tanto 
por meio de criação de subsidiárias quanto pela coligação com as já 
existentes (art. 37, inc. XX, da CRFB)10. 

 
Percebe-se que o inc. XIX cuida da exigência de lei específica para a 

criação de sociedade de economia mista, e, por sua vez, o inc. XX trata 
das hipóteses de participação dessas sociedades em outras empresas, 
mas sem transformá-las em sociedades de economia mista11.  

                                                           
10 Sempre que houver intervenção direta do Estado na economia, haverá o risco de ser questionada a 
violação ao princípio da livre iniciativa, que tem como subprincípio o princípio da abstenção, por força 
do qual o Estado deve se afastar do exercício de atividades empresariais, só o fazendo depois de 
planejar e incentivar que a atividade seja realizada pelo particular em conformidade com o art. 174 da 
CRFB. Sobre o assunto, vide: SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aspectos jurídicos do planejamento 
econômico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. 
11 Vale ressaltar que não é necessário autorização em cada caso, não sendo o Legislativo obrigado a 
criar uma autorização para cada fragmentação da sociedade de economia mista. CAIO TÁCITO 
(TÁCITO, Caio. As empresas estatais no Direito brasileiro. In: TELLES, Antonio A. Queiroz; ARAÚJO, 
Edmir Netto de. Direito administrativo na década de 90: estudos jurídicos em homenagem ao Prof. J. 
Cretella Junior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 21) afirma que: “a especificidade de 
autorização legislativa para a participação de capital público em empresa privada não importa, 
necessariamente, na indicação expressa de empresa na qual deva ser feito o investimento. A 
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Isso significa que as subsidiárias e coligadas, ainda que autorizadas 

por lei, podem não vir a ser consideradas sociedades de economia mista. 
Esse é, inclusive, o entendimento do Ministro MAURÍCIO CORRÊA do STF 
ao afirmar que: “se o legislador desejasse que se emprestasse à subsidiária 
a natureza de empresa de economia mista, além de tê-lo de afirmar 
expressamente em normas específica, teria de buscar amparo no inc. XIX e 
não no inc. XX, porque é o primeiro - e não o seguinte – que disciplina a 
instituição dessa sociedade” (Adin 1649-DF). 

 
Infere-se, dessa forma, que a subsidiária criada com amparo no inc. 

XIX não é um mero departamento do ente público, mas sociedade de 
economia mista que, à semelhança da matriz, terá capital e estrutura 
própria, com limites definidos por lei autorizadora. Vale, aqui, inclusive, 
mencionar o posicionamento de EROS ROBERTO GRAU12: 

 
A exigência de que o Estado detenha 51% do capital votante nela 
se dá a fim de que ele efetivamente detenha a direção da 
companhia, porque a ele incumbe o dever-poder de assegurar 
que sua administração e operações se desenvolvam segundo a 
causa final pressuposta da outorga da autorização legal para a 
sua criação e organização. Por isso a posição do Estado no 
quadro de acionistas da sociedade de economia mista há de ser, 
sempre, a de controlador da companhia. 
[...] 
À pessoa de direito público autorizada pela lei a constituir e 
organizar sociedade de economia mista incumbe não apenas 
deter a maioria do capital votante, mas usar efetivamente o poder 
que daí decorre, a fim de realizar o interesse público. 
Note-se bem que a manutenção da maioria do capital votante e o 
uso efetivo do poder que disso decorre não constituem, na relação 

                                                                                                                                                                                     

expressão ‘em cada caso’ poderá ser entendida como indicativa de área ou atividade a ser 
contemplada”.  
12 GRAU, Eros Roberto. Sociedade de economia mista-CEMIG: transferência do seu controle acionário 
mediante a formalização de acordo de acionista nulidade do acordo de acionistas. Boletim de direito 
administrativo, v. 15, n. 10, p. 669-676, out. 1999, p. 672-673. 
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de administração, um fim em si, porém instrumento para a 
realização do interesse público. 
Por isso mesmo a pessoa de direito público autorizada pela lei a 
constituir e organizar sociedade de economia mista não é livre 
para fazer qualquer uso daquele poder, antes, pelo contrário, 
devendo dele fazer somente o uso compatível e adequado à 
causa final pressuposta da outorga da autorização legal para 
criação e organização da sociedade de economia mista. 

 
Todavia, caso a subsidiária seja criada com amparo no inc. XX, 

será ela uma empresa privada com capital público. É o que SÉRGIO 
D'ANDRÉA FERREIRA13 denomina empresas paradministrativas, as quais 
constituem colaboração com particulares, sem a natureza de pessoas 
administrativas e, portanto, fora da Administração Pública. 

 
Existem, porém, circunstâncias em que, mesmo sem autorização 

legislativa, o Estado participa de empresas privadas, seja porque adquire 
ações de outras empresas sem que tais executem atividades administrativas, 
ou porque recebe uma doação, legado ou herança, ou até por dação em 
pagamento. É, assim, claro e evidente, que, em certas circunstâncias, o 
poder público poderá ser parte de algo sem a dita autorização legislativa.  

 
Observadas as hipóteses constitucionais, deve-se esclarecer ainda que 

duas opções poderão existir quanto à sua instituição: ou a lei instituidora na 
matriz autoriza esta a constituir subsidiárias, momento em que a autorização 
legislativa, segundo HELY LOPES MEIRELLES14: “estará implícita na lei que 
autorizou a criação da entidade e outorgou-lhe os poderes necessários para 
realizar as atividades, realizar as atividades, obras ou serviços que 
constituem os objetivos da organização”, ou a lei instituidora não autoriza e, 
na ausência de norma, terá necessariamente de existir nova lei autorizadora 
dessa subsidiária ou coligada.  

 

                                                           
13 FERREIRA, Sérgio D'Andréa. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. v. 3. 
14 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
351. 
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A desnecessidade de criação de nova lei autorizadora, quando a lei 
instituidora da matriz assim estipular, também, é o entendimento de JOSÉ 
CRETELLA JÚNIOR15, que entende desnecessária autorização específica 
para a criação de subsidiárias quando houver previsão para esse fim na lei 
que criou a empresa de sociedade de economia mista e esclarece: “ora, se 
for promulgada lei criando qualquer dessas entidades, haverá necessidade 
de posterior autorização legislativa? Claro que não. A lei criadora é a própria 
medida autorizadora” 16.  

 
Nessa perspectiva, igualmente, assentou o STF, no julgamento da Adin 

1.649 e Adin-MC 1.840, ao enunciar que: “é dispensável a autorização 
legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão 
para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista 
matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora”. 

 
Desse modo, depreendem-se três possibilidades: (I) para criação de 

sociedade de economia mista com amparo no inc. XIX do art. 37 da CRFB, 
deve-se necessariamente ter lei específica autorizando; (II) para criação de 
subsidiária com amparo no inc. XX do art. 37 da CRFB, por não se tratar de 
sociedade de economia mista, mas, sim, de empresa privada, é necessária a 
autorização legislativa; (III) para participação de sociedade de economia 
mista em empresas privadas, não haverá a necessidade de autorização 
legislativa.  

 
Seguindo essas indicações, apenas, no primeiro caso, a subsidiária 

integrará a Administração indireta; no segundo, será considerada uma 
empresa paradministrativa, sem a natureza de pessoa administrativa e, 
portanto, fora da Administração Pública; e, no terceiro, uma empresa privada 

                                                           
15 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1998. v. IV, p. 2239. 
16 Sobre o tema, vide: PENTEADO, Mauro Rodrigues. As sociedades de economia mista e as 
empresas estatais perante a Constituição de 1988. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e 
financeiro, Nova Série, v. 28, n. 73, p. 5-21, jan./mar. 1989. 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

31 

como qualquer outra atuante no mercado com participação acionária do 
Estado e, logo, absolutamente fora da estrutura da Administração Pública.  

 
Por fim, como apenas a lei pode autorizar a criação ou a participação 

no capital da sociedade de economia mista (art. 37, inc. XIX, da CRFB), 
entende-se, pelo princípio da simetria, que apenas lei poderia autorizar a 
extinção ou a alienação dessas sociedades. Vale aqui recordar que tal 
tomada de decisão estatal de, por lei, autorizar a criação de um ente da 
Administração indireta nada mais é que o exercício de direção superior 
estabelecido pela própria Administração (art. 84, inc. II, da CRFB), como já 
referido, um exercício de descentralização administrativa.  

 
IV.1.4 Constituída como sociedade anônima 

 
As sociedades de economia mista, necessariamente, deverão 

apresentar-se sob a forma de sociedade por ações, consequentemente, 
aplicar-se-ão a essas empresas as regras instituídas pela Lei n.° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, bem como as determinações provenientes da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou, conforme o caso, do Banco 
Central do Brasil (BACEN).  

 
Significa que, como toda a sociedade por ações, deverão elas possuir 

um Estatuto Social que corporifique as regras jurídicas atinentes à sua 
estruturação, funcionamento, direitos e obrigações a ela referentes, bem 
como aos direitos e obrigações em torno dos quais essa gravite e atue. 

 
A princípio, deveriam as sociedade de economia mista e suas 

subsidiárias, quando criadas por meio do art. 37, inc. XIX, da CRFB, possuir, 
necessariamente, uma Diretoria, contando, ainda, obrigatoriamente, com um 
Conselho de Administração, assegurando à minoria o direito de eleger um 
dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto 
múltiplo (art. 239 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976). Além disso, 
o Conselho Fiscal da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias 
deveriam funcionar em regime permanente, sendo que um de seus membros, 
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e respectivo suplente, deverá ser eleito pelas ações ordinárias minoritárias; e 
outro, pelas ações preferenciais, se houver (art. 240 da Lei n.° 6.404, de 15 
de dezembro de 1976). Ocorre que tais disposições, hoje, não se aplicam por 
se entender que não se amoldam ao comando constitucional do art. 173, §1º, 
inc. II17.  

 
Destaca-se que, para passar a existir como tal, devem fazer o 

registro do seu instrumento constitutivo na Junta Comercial. Neste, deve 
existir menção expressa de que essa se constitui como sociedade por ações 
de economia mista18.  

 
IV.1.5 Capital social composto tanto de capital público como 
privado 

 
A sociedade de economia mista tem, em seu capital social, 

investimento privado confluente com os capitais públicos. Existe uma 
conjugação de capitais, por isso, a utilização do termo mista em sua 
denominação.  

 
Conquanto haja tal conjugação de recursos de particulares e recursos 

oriundos de pessoas de direito público, deve existir, para que ditas 
sociedades sejam consideradas partes integrantes da Administração Indireta, 
predominância do capital público, ou seja, de recursos oriundos do 
Estado. Portanto, não se pode considerar determinada sociedade de 
economia mista que tenha a totalidade do seu capital social formado por 
capital público como tal. É exatamente essa a principal característica que as 
diferenciam das empresas públicas.  

 

                                                           
17 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 506. 
18 FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo. 6. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2007, p. 80. 
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Conforme LUCRECIA MAISH VON HUMBOLDT19, a coparticipação do 
Estado no capital social da sociedade ao lado de particulares constitui a 
pedra angular da instituição: se os capitais fossem exclusivamente estatais, 
estaríamos ante uma “empresa pública”; se os capitais fossem 
exclusivamente privados, estaríamos diante de uma empresa privada. Por 
conseguinte, a conjugação de capitais públicos e privados deve coexistir com 
a participação do Estado na gestão da empresa, obedecendo a razões de 
interesse geral para que se estruture uma sociedade de economia mista.  

 
IV.1.6 Poder Público controlador da sociedade 

 
Para que o Poder Público detenha o controle da sociedade de 

economia mista deve ele possuir as ações com direito de voto (controle 
patrimonial), ser parte de acordo de voto que lhe garanta, ainda que de 
forma conjunta, preponderância nas assembleias e o poder de eleger a maior 
parte dos administradores (controle contratual), ou, ainda, deter ações 
preferenciais especiais com direito a voto (golden share) que lhe confira o 
poder de determinar as deliberações sociais, bem como eleger a maior parte 
dos administradores (controle estatutário).  

 
Não basta, porém, a simples detenção de tais poderes. É necessário 

que o Poder Público utilize efetivamente esses poderes, e isso significa 
dizer que o controle deve ser efetivo, não basta a formalidade. Os rumos da 
sociedade devem ser de fato determinados pelo Poder Público.  

 
É o que dita FÁBIO KONDER COMPARATO20:  

 
[...] no direito em vigor, para a existência de uma sociedade de 
economia mista é necessário o concurso de dois elementos: um 
elemento formal, consistente na autorização administrativa para a 

                                                           
19 HUMBOLDT, Lucrecia Maish Von. Sociedades de economia míxta. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marco, 1973, p. 30. 
20 COMPARATO, Fábio Konder. Sociedade de economia mista transformada em sociedade anônima 
ordinária: inconstitucionalidade. Revista trimestral de direito público, São Paulo, n. 25, p. 61-68 1999, p. 
62-63. 
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constituição (art. 236), e um elemento substancial, que é a 
titularidade, por uma pessoa jurídica de direito público, do controle 
da companhia.  

 
Significa que, ao decidir alienar ações de sociedades de economia 

mista, seja a matriz ou a subsidiária, lembrando que esta deve ter sido criada 
com amparo no inc. XIX do art. 37 da CRFB, poderá o Estado, retirando o 
status de único acionista controlador, atribuir a um grupo de acionistas, 
vinculado por acordo do voto, o controle da sociedade, mas terá de realizar 
mediante autorização legislativa21.  

 
No tocante a esse aspecto, sublinha-se que não basta o maior número 

de ações com direito a voto para ser considerado o controlador, é preciso 
também o atributo político, qual seja, o exercício do poder de decidir 
sobre a esfera jurídica da sociedade. Sem dito controle, inexistirá 
sociedade de economia mista, ou seja, a venda de qualquer número de 
ações com direito a voto é forma indireta de extinção e, para tanto, também, 
existe a necessidade de autorização legislativa.  

 
Não se pode conceber que o Executivo, controlador da uma sociedade 

de economia mista ou de sua subsidiária, altere a vontade do Legislativo e 
extinga ente da Administração indireta por sua livre e espontânea vontade. 
Não obstante ser as sociedades de economia mista pessoas jurídicas de 
direito privado, distintas das suas controladoras, integram elas a 
Administração e, por esse motivo, não poderiam as mesmas ser extintas pela 
vontade unilateral do Executivo.  

 
Nessa senda, já se manifestou reiteradamente o STF no sentido de se 

admitir a alienação de ações de sociedades de economia mista, 
condicionando a operação à autorização legislativa, por lei, em sentido 
formal, tão somente quando importar em perda do controle acionário por 

                                                           
21 GRAU, Eros Roberto. Sociedade de economia mista-CEMIG: transferência do seu controle acionário 
mediante a formalização de acordo de acionista nulidade do acordo de acionistas. Boletim de direito 
administrativo, v. 15, n. 10, p. 669-676, out. 1999. 
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parte do Estado. A justificativa da exigência repousa no fato de que a 
alienação do controle acionário da sociedade de economia mista a 
descaracteriza como tal, o que equivaleria à sua extinção. Se a extinção de 
sociedade de economia mista depende de lei autorizadora, a alienação do 
controle acionário, igualmente, depende (Adin 234 e 1348). 

 
Contudo, caso sua criação não tenha sido realizada com amparo no 

inc. XIX, mas, sim, no inc. XX, essa autorização seria dispensável, porque, 
distintamente da posição do STF (Adin 234 e 1348), aqui, não se estaria 
diante de um ente da Administração indireta e, por conseguinte, a alienação 
do seu controle acionário não teria como a descaracterizar enquanto 
sociedade de economia mista, pelo simples fato de ela apenas constituir 
colaboração com particulares, sem a natureza de pessoas administrativas, e, 
como já referido, fora da Administração Pública. 

 
IV.2 PETROBRAS como sociedade de economia mista 

 
Depois da nacionalização das riquezas do subsolo brasileiro em 1938, 

no ano de 1953, estabeleceu-se o monopólio estatal do petróleo com a 
promulgação da Lei n.º 2.004, de 03 de outubro de 195322. Essa lei criou a 
                                                           
22 A história da indústria do petróleo e do gás natural é recente, data de meados do século XIX – 
atualmente, é tida como uma das principais atividades econômicas mundiais. Por ser uma riqueza 
distribuída de forma desigual pelo planeta e por ser um recurso não renovável, transformou-se ele em 
um mercado de extrema importância política, sendo inclusive chamado do ouro negro, foi e continua 
sendo causador de crises governamentais, levando a explícitas, e até mesmo, implícitas guerras, 
massacres e extermínios. Apenas a título de exemplo, pode-se citar a primeira Guerra do Golfo, as 
diferentes guerras entre os países árabes, inclusive a Guerra Irã-Iraque, a luta pela independência da 
Chechênia, a Guerra Iraque-Estados Unidos da América, entre outras. 
Desde seu descobrimento até 1938, a exploração dessa atividade no Brasil era realizada em regime de 
livre iniciativa. Inúmeras concessões para tentativas de exploração de petróleo foram outorgadas a 
partir de 1858 (Decreto n.º 2.266, de 02 de outubro de 1958), porém o primeiro poço de petróleo (488 
metros) foi realizado entre 1892 e 1896, no município de Bofete, no Estado de São Paulo, por Eugênio 
Ferreira Camargo. Tal poço era improdutivo. 
O Decreto-Lei n.º 395, de 29 de abril de 1938, nacionalizou as riquezas do subsolo brasileiro e criou o 
Conselho Nacional do Petróleo (Decreto-lei n.º 538, de 07 de julho de 1938). A internacionalização do 
petróleo, porém, começou apenas na década de 1950, com as concessões que poderiam envolver todo 
o território de um país, em condições altamente vantajosas às companhias petrolíferas. Tal mecanismo 
foi de imensa utilidade para a transformação do petróleo na principal matriz energética do século XX.  
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Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS – que tinha, à época, a função de 
órgão central da execução da Política Nacional do Petróleo. Em 1963, o 
monopólio foi ampliado, passando a abranger igualmente as atividades de 
importação e exportação de petróleo e seus derivados. O sistema manteve-
se nesses moldes até 1995, ano que ocorreu a flexibilização do 
monopólio23.  

 
A Emenda Constitucional n.º 5, de 15 de agosto de 1995, abriu a 

possibilidade de os Estados-membros concederem às empresas privadas a 
exploração dos serviços públicos locais de distribuição de gás canalizado, 
que, nos termos de redação original do art. 25, §2º, só poderiam ser 
delegados à empresa sob controle acionário estatal. A Emenda 
Constitucional n.º 9, de 9 de novembro de 1995, admitiu que a União 
atribuísse a exploração (pesquisa) e a produção (lavra) do setor petrolífero a 
empresas privadas ou estatais24.  

                                                                                                                                                                                     

Nessa época, as “Sete Irmãs” – Shell, Texaco, Móbil, Gulf, Chevrom, Esso, Britsh Petrolium – 
dominavam o mercado. Foi a existência de companhias menores, não verticalizadas e a criação de 
estatais que quebraram a hegemonia das “Sete Irmãs”.  
Sobre informação histórica do petróleo e sua indústria vide: <http://www.anp.gov.br/>; e DIAS, José L. 
de Mattos, QUAGLINO, Maria Ana. A questão do petróleo no Brasil: uma história da Petrobras. Rio de 
Janeiro: FGV, 1993. 
23 Em 1990, foi criado o Programa Nacional de Desestatização, por meio da Lei n.º 8.031, de 12 de 
abril. Tal Programa tinha como escopo reduzir o tamanho do Estado, desestatizando, principalmente, 
por meio da privatização. Pode-se interpretar tal legislação como uma identificação estatal do que seria 
“relevante interesse coletivo”, uma vez que a legislação determinou que certas empresas 
desempenhassem papel estratégico na economia brasileira tendo sido expressamente excluídas do 
Programa, dentre elas, tinha-se a PETROBRAS (art. 3.º). Sobre o tema lecionou JOSÉ EDWALDO 
TAVARES BORBA (BORBA, José Eduardo Tavares. Sociedade de economia mista e privatização. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 44): “Como empresa, a PETROBRÁS permanecerá excluída do 
processo de privatização, e a transferência das ações de seu capital, de propriedade da União, 
continua adstrita ao disposto na Lei nº 2004/53. Nessas condições, 51% do capital deverão 
permanecer na titularidade da União. As demais ações poderão ser alienadas, inclusive dentro do 
processo de privatização.” . Tal entendimento do legislador não se modificou após a revisão das 
normas atinentes ao Programa (art. 2.º, §2.º da Lei n.º 9.491/97). 
A exclusão da PETROBRAS do Programa Nacional de Desestatização leva ao entendimento de uma 
legitimação da entidade para explorar a atividade econômica em face do relevante interesse coletivo. 
24 Ressalta-se que o mesmo foi feito em relação à União quanto aos serviços de telecomunicações e 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens pela Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 
1995; até então, o art. 21, em seus incs. XI e XII, só admitiam a concessão à empresa estatal. 

http://www.anp.gov.br/
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Com o intuito de implementar as Emendas Constitucionais citadas, foi 

editada a Lei n.º 9.478, de 07 de agosto de 1997, que estabeleceu as 
diretrizes gerais da Política Energética Nacional, instituiu o Conselho 
Nacional de Política Energética, determinou as atividades relativas ao 
monopólio do petróleo e criou a Agência Nacional do Petróleo (ANP)25, de 
modo a ditar normas de condução entre os agentes envolvidos (concedente, 
concessionário e usuário). Essa agência, chamada de reguladora, possui a 
forma de autarquia especial, caracterizada pela independência nas suas 
decisões, por meio da nomeação de conselheiros selecionados entre 
pessoas com notório saber e conhecimento no setor petrolífero, após 
aprovação de seus nomes pelo Poder Legislativo, para exercício de funções 
com um mandato fixo antes do qual não podem ser destituídos do cargo.  

 
Vivencia-se, desde então, uma época de transição, na qual a 

PETROBRAS possui um novo papel, visto que passou a atuar em 
competição com as demais empresas do setor, como se privada o fosse e 
em consonância com os dispositivos constitucionais que asseguram a livre 
iniciativa e a livre competição26.  

 
Devido a esse motivo, passou a PETROBRAS a ser uma sociedade de 

economia mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que tem por 
objetivo 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 ou afins, conforme definidas em lei, tudo 
em caráter de livre competição com outras empresas. Para tanto, pode agir 

                                                           
25 Diferencia-se a ANP dos demais entes reguladores criados pela União, pelo fato de ser o único ente 
que não regula, nem controla ou fiscaliza um serviço público, mas sim uma atividade econômica em 
sentido estrito. Tal se deu por ser a indústria petrolífera de absoluta essencialidade à economia 
nacional. 
26 Vale registrar, por exemplo, a existência de um regulamento simplificado de licitação (art. 67 da Lei 
n.º 9.478/97), além de ter se dado a PETROBRAS a hipóteses, por mais que remota, de vencedora em 
caso de empate.  
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diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias27, associada ou não a 
terceiro (art. 61, caput e §1.º da Lei n.º 9.478, de 07 de agosto de 1997). 

 
Além disso, trata-se de uma sociedade de economia mista 

exploradora de atividade econômica em sentido estrito, pois nenhuma 
passagem constitucional ou legal evidencia que a atividade do petróleo seja 
um serviço público. Não se pode considerá-lo como tal por nenhuma das 
correntes doutrinárias definidoras do serviço público. Observando-se as 
normas constitucionais reguladoras da atividade petrolífera, visualiza-se que 
a Emenda Constitucional n.º 9, de 9 de novembro de 1995, incluiu no texto 
constitucional a possibilidade da União contratar com empresas estatais ou 
privadas a realização das atividades previstas nos incs. I a IV do art. 177.  

 
Conclui-se, portanto, que tal setor se configura como uma atividade 

econômica em sentido estrito, que a partir de tal emenda, passou a ter um 
regime flexibilizado, não monopolístico, ao inverso do que ocorria 
anteriormente em que o regime era de monopólio. Essa mudança enquadrou 
a PETROBRAS, no art. 173, §1º, da CRFB, transformando-a numa empresa 
estatal que passou a ser apenas uma das empresas admitidas na 
competição pela exploração da atividade econômica. Pode então a União 
conceder o exercício das atividades de petróleo e gás natural a empresas 
competentes no intuito de viabilizar o ingresso no mercado de agentes 
competidores, acabando com a exclusividade da PETROBRAS, por meio 
da qual, outrora, a União exercia seu monopólio. 

                                                           
27 Suas subsidiárias, embora sejam pessoas jurídicas distintas, pertencem a um mesmo grupo 
econômico, representando especializações das funções de sua controladora. Sua existência decorre de 
um imperativo regulatório e é decorrência direta do princípio da especialidade. Com intenção de 
ampliar a competitividade, prevê-se para o setor a desagregação de atividades – unbundling – 
segregando estágios competitivos daqueles que não comportam competição. Tal desagregação possui 
3 níveis: contábil, jurídica ou societária. A contábil existe para controlar as receitas de cada uma das 
atividades impedindo, dessa maneira, os subsídios cruzados. A jurídica exige que as atividades sejam 
desenvolvidas por pessoas jurídicas distintas, ainda que do mesmo grupo (vide art. 65 da Lei n.º 
9.478/97). E a desagregação societária ou acionária, onde se tem a mais grave forma de intervenção, 
impede que um grupo controle toda a cadeia de atividades, impondo-se, como consequência, a 
alienação compulsória do controle de um segmento (vide, art. 12 da Portaria n.º 116, de 05 de julho de 
2000 da ANP). 
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Ora, determina a Constituição que o setor petrolífero seja considerado 

uma atividade econômica em sentido estrito, monopolizada (art. 177, I a IV, 
da CRFB), porém ela mesma admite que a União atribua a realização de tais 
atividades a empresas privadas ou estatais, com isso, flexibilizando esse 
monopólio e tornando a atividade numa atividade econômica, em sentido 
estrito, monopolizada flexibilizada ou, até mesmo, não monopolizada 
exclusiva28, desde que o Estado exerça seu poder de contratar com 
empresas estatais ou privadas para a realização das atividades previstas nos 
incs. I a IV do art. 177 da CRFB29.  
 

Uma vez visto que todas essas fases anteriores à distribuição e 
revenda são consideradas atividades econômicas monopolizadas, em 
sentido estrito, exerce, a PETROBRAS, uma intervenção prestacional 
absorsiva completa, pois monopoliza determinados segmentos da atividade 
petrolífera (no caso, exploração, produção, refino, processamento, 
transporte, comercialização) e não toda a atividade.  

 
Agora, sempre e quando o Estado contratar empresa privada, como 

autorizado pela Emenda Constitucional n.º 9, de 9 de novembro de 1995, 
                                                           
28 Sobre dita classificação, vide: SADDY, André. Formas de atuação e intervenção do Estado brasileiro 
na economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
29 O Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de assim declarar, assinalando que os 
preceitos veiculados pelos §§1º e 2º do art. 177 da CRFB são específicos em relação ao art. 176, de 
modo que as empresas estatais ou privadas a que se refere o §1º não podem ser chamadas de 
“concessionárias”. Para tal Tribunal, trata-se de titulares de um tipo de propriedade diverso daquele do 
qual são titulares os concessionários das jazidas e recursos minerais a que respeita o art. 176 da 
Constituição. A propriedade de que se cuida, no caso do petróleo e do gás natural, não é plena, mas 
relativa; sua comercialização é administrada pela União mediante a atuação de uma autarquia, a 
Agência Nacional do Petróleo - ANP. Por isso, afirma com todas as letras que: “A Petrobras não é 
prestadora de serviço público. Não pode ser concebida como delegada da União. Explora atividade 
econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas [§1º, II, do art. 
173 da CB/88]. Atua em regime de competição com empresas privadas que se disponham a disputar, 
no âmbito de procedimentos licitatórios [art. 37, XXI, da CB/88], as contratações previstas no §1º do art. 
177 da Constituição do Brasil” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Classe: ADI - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Processo: 3273 UF: DF - DISTRITO FEDERAL, Fonte: DJ 02-03-2007 
PP-00025 EMENT VOL-02266-01 PP-00102, Relator: Ministro Carlos Britto, Data Publicação: 
02/03/2007). 
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estará ele flexibilizando sua atuação interventiva, deixando de exercê-la 
de forma absorsiva completa para passar a efetuá-la de forma 
participativa. Trata-se de um caso peculiar dentro do estudo da 
infraestrutura. Utiliza-se a expressão flexibilização da forma de intervir, pois o 
Estado, ao descentralizar o segmento para empresa privada 
(descentralização por colaboração), deixará de intervir de maneira 
prestacional absorsiva completa e passará a intervir de maneira participativa. 

 
Entretanto saliente-se que o Estado só poderá realizar tais 

descentralizações se as empresas públicas ou privadas garantirem o 
fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional (art. 177, 
§2º, I, da CRFB). Desse modo, a intervenção participativa do Estado na 
economia será uma intervenção participativa impositiva, pois obriga, a 
contrario senso, que a empresa PETROBRAS explore setores e segmentos 
da atividade não atrativos do ponto de vista econômico, mas cujo 
atendimento reúna os requisitos referentes ao relevante interesse coletivo ou 
imperativo de segurança nacional (art. 173, caput, CRFB).  

 
Independentemente de a intervenção ser absorsiva ou participativa, a 

PETROBRAS, por ser sociedade de economia mista – sob controle da União, 
obrigada a manter o controle acionário com a propriedade e posse de, no 
mínimo, cinquenta por cento das ações e mais uma ação do capital votante –
, realiza uma intervenção de forma associativa, visto que se associou ao 
capital privado para exercer tal atividade30.  

 
 
 
 

                                                           
30 MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO (SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das 
concessões. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 103) afirma que. “A PETROBRAS passou, 
assim, a exercer uma intervenção concorrencial no domínio econômico e não mais uma intervenção 
monopolística”. 
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V. APLICAÇÃO DOS BENS DA PETROBRAS PARA 
AQUISIÇÃO DA PRSI/PRST 

 
 
Após a flexibilização do monopólio, a PETROBRAS iniciou uma 

estratégia de internacionalização ao estabelecer, em seu planejamento 
estratégico de 1999, confirmado em 2004, que: “A Petrobras será uma 
empresa de energia com forte presença internacional e líder na América 
Latina, atuando com foco na rentabilidade e responsabilidade social”. 

 
Pode-se entender tal movimento como uma estratégia defensiva da 

empresa frente à nova realidade competitiva a que passou a viver depois da 
flexibilização do monopólio.  

 
As alterações constitucionais e a criação da Lei n.º 9.478, de 07 de 

agosto de 1997, autorizaram a PETROBRAS a exercer, no exterior, qualquer 
uma das atividades integrantes de suas subsidiárias. Dessa forma, o modelo 
de organização e gestão da PETROBRAS, aprovado em 2000, acabou por 
atingir as atividades das subsidiárias existentes à época31.  

 
Esses fatos exigiram a adequação do Estatuto Social da 

PETROBRAS que passou a contar com um novo modelo organizacional, 
assim, incorporando o conceito de unidades de negócios. 

 

                                                           
31 A PETROBRAS iniciou sua atividade de internacionalização em 1972, com a criação da Petrobras 
Internacional S.A. (BRASPETRO). Tal empresa foi criada para atuar exclusivamente no exterior, onde 
exercia atividades relacionadas aos vários segmentos da indústria do petróleo. Em 1976, foram criadas 
outras duas subsidiárias: a Petrobras Comércio Internacional S.A (INTERBRAS) e a Braspetro Oil 
Service (BRASOIL). Basicamente, tais empresas foram criadas para garantir o mercado interno. Na 
década de 1980, além da garantia de suprimentos, iniciou-se a internacionalização para a expansão 
dos negócios. No entanto, somente na década de 1990, após a flexibilização do monopólio, é que 
houve uma ação mais estruturada e planejada de atuação em mercados internacionais. Sobre a 
internacionalização da PETROBRAS, vide: RIBEIRO, Fernanda Cecília Ferreira. Estratégia 
internacional da Petrobras: estudo de caso da aquisição da Perez Companc na Argentina. Mestrado em 
Administração. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 147 f., 2006, p. 81 e ss.  
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Dessa forma, a PETROBRAS, segundo o CONSULENTE, a partir de 
2000, criou uma área de negócios internacionais (ANI), como uma das 
diretorias das áreas de negócios da companhia, cujo CONSULENTE, 
segundo diretor a ocupá-la32, era, à época da aquisição da PRSI/PRST, 
responsável. Tal área assumiu a gestão dos ativos e atividades fora do Brasil 
e possui cinco gerências executivas: (I) estratégia corporativa; (II) suporte 
técnico aos negócios; (III) desenvolvimento de negócios; (IV) Cone Sul; e (V) 
América, África e Eurásia.  

 
Percebe-se, dessa forma, que o avanço do processo de 

internacionalização se tornou uma das principais prioridades da 
PETROBRAS.  

 
Atualmente, a PETROBRAS possui ampla participação no setor 

energético mundial. Por meio de suas unidades, empresas subsidiárias e 
representações comerciais e financeiras, atua, segundo informações contidas 
em seu site, em 24 países, além do Brasil. 

 
Essa internacionalização só é possível porque a PETROBRAS, como 

sociedade de economia mista, possui bens privados33, sujeitos, portanto, às 
intempéries próprias do direito privado. Isto é, não se lhes reconhecem as 

                                                           
32 O Sr. Jorge Camargo, oriundo da BRASPETRO foi o primeiro à ocupá-la. 
33 Em conformidade com o regime jurídico especial das sociedades de economia mista, debate-se 
muito sobre a natureza jurídica dos seus bens. É praticamente unânime, na doutrina e na 
jurisprudência, o entendimento de que os bens das sociedades de economia mista são bens privados. 
Sobre tal debate, vide: MUKAI, Toshio. O Direito Administrativo e os Regimes Jurídicos das Empresas 
Estatais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 269; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011; MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Curso de Direito administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006; MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008; entre outros.  
Registra-se, entretanto, que há quem defenda que os bens de sociedades de economia mista sejam 
bens públicos de uso especial (ou com destinação especial), aqueles de que se socorrem essas 
entidades quando preordenadas à prestação de determinado serviço público. Vide: MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 321; DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 452. 
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características da inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade 
próprias dos bens públicos34.  

 
Já se explicou que a personalidade jurídica dessas sociedades é de 

direito privado. Seu patrimônio, embora seja de origem estatal, não se 
confunde com o do Estado. É bem verdade que quem cria a estatal o faz 
com recursos públicos, mas, a partir de sua constituição, seu patrimônio 
passa a ser privado. Logo, justamente com a transferência de bens do 
Poder Público para a sociedade de economia mista, ocorre uma 
transformação da natureza jurídica dos mesmos bens, que deixam de ser 
públicos para serem privados35. Consequentemente, a aplicação do 
patrimônio, alienação ou instituição de gravame são regidas pelo 
tratamento que lhes reservar o Estatuto Social da sociedade, seja nas 
sociedades de economia mista, seja em suas subsidiárias, criadas com 
amparo nos incs. XIX ou XX do art. 37 da CRFB, incluindo aqui a eventual 
alienação ou aquisição, disciplinada pelos estatutos das entidades.  

 
Nada impede, contudo, que a lei instituidora da sociedade de economia 

mista seja matriz ou subsidiária, trace regras específicas para os bens, dessa 
maneira, limitando o poder de ação dos administradores da empresa. O 
silêncio legal leva ao entendimento de que prevalece o que o Estatuto 
disciplina, bem como as resoluções emanadas de sua Diretoria. Esse é, 
inclusive, o posicionamento do STJ, o qual, no tocante à alienação de bens 
de propriedade de sociedade de economia mista, já decidiu que independe 
de autorização legislativa (RMS 9012).  

 
                                                           
34 Quanto à impenhorabilidade de bens de estatais, vale aqui fazer uma ressalva ao RE 220.906-DF, 
em que o STF mudou posicionamento que se vinha adotando até então. Sob o argumento de que a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos acumula atividades de distintas natureza de forma única e 
exclusiva, entendeu-se que seus bens seriam impenhoráveis, mesmo existindo a natureza de bens 
privados.  
35 ALVARO CAMINHA MUNIZ (MUNIZ, Alvaro Caminha. A empresa pública no direito brasileiro: 
princípios constitucionais-definição legal. São Paulo: Trabalhistas, 1972, p. 77) afirma: “A natureza 
jurídica da empresa dita o regime dos bens que integram o seu patrimônio. A verdade é que o Estado 
tem poderes para criar uma entidade pública ou privada. Se voluntariamente opta por esta, está ciente 
de que ficará sujeito a normas de direito privado”.  
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Se assim é para as entidades da Administração Indireta, sociedades de 
economia mista, formalmente instituídas como tal, maior ainda é a liberdade 
de aplicação do patrimônio quando diante de empresa paradministrativa ou 
quando existir participação de sociedade de economia mista em empresas 
privadas que nem mesmo fazem parte da Administração.  

 
Dessa forma, a PETROBRAS, ao decidir sobre a aplicação de seu 

patrimônio para aquisição da refinaria, deve respeitar o Estatuto Social 
da empresa, afinal, é ela submissa ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas por ser uma sociedade de economia mista exploradora de atividade 
econômica36. 
 

Desse modo, deve-se vislumbrar o que o Estatuto Social, soberano, 
dispõe sobre a destinação de patrimônio para a aquisição de empresas ou 
                                                           
36 Não se pode confundir os bens da PETROBRAS com a propriedade do petróleo e do gás natural. Os 
recursos minerais, inclusive os do subsolo (art. 20, IX da CRFB), são bens da União, sendo assegurada 
às demais entidades federadas uma participação no resultado da sua exploração ou compensação 
financeira pelos danos dela decorrentes. A exploração do petróleo e do gás natural é disciplinada pela 
ANP por mandamento legal. Registra-se, também, que é garantida, constitucionalmente, ao 
concessionário, a propriedade sobre o produto da lavra (CRFB, art. 176, §1º). 
Tanto o Petróleo como o gás natural ou apenas gás são definidos pela Lei n.º 9.478, de 07 de agosto 
de 1997 em seu art. 6º. Ressalta-se, apenas, que as reservas de petróleo e gás natural não são nem 
bens de uso comum do povo nem de uso especial vinculado à prestação de um serviço público, mas 
bens que podem ser afetados a uma exploração econômica, como os bens dominicais e sua utilização 
são tidas como de uso especial. Assim, refere-se Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 433): “Bens dominicais, ou do 
patrimônio disponível, são aqueles que, embora integrando o domínio público como os demais, deles 
diferem pela possibilidade sempre presente de serem utilizados em qualquer fim, ou mesmo alienados 
pela Administração se assim o desejar. Daí por que recebem também a denominação de bens 
patrimoniais disponíveis, ou de bens do patrimônio fiscal. Tais bens integram o patrimônio do Estado 
como objeto de direito pessoal ou real, isto é, sobre eles a Administração exerce poderes de 
proprietário, segundo os preceitos de direito constitucional e administrativo, na autorizada expressão de 
Clovis Beviláqua.” 
Não confundir os bens públicos que podem ser objeto de uso comum ou de uso especial com a 
classificação de bens como de uso comum, especial ou dominical. A utilização das reservas de 
petróleo e gás em atividades econômicas de exploração, desenvolvimento e produção é tida como de 
uso especial e José Dos Santos Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
Direito administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 846) define o bens públicos de uso 
especial como: “[...] a forma de utilização de bens públicos em que o indivíduo se sujeita a regras 
específicas e consentimento estatal, ou se submete à incidência da obrigação de pagar pelo uso”. 
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participações em posições estratégicas ao intuito da internacionalização, a 
começar pela análise da distribuição de poderes internos entre os órgãos 
executivos, responsáveis por essa e outras gestões do interesse social. 

 
Segundo o art. 17, do Estatuto Social da PETROBRAS, esta será 

dirigida por uma Diretoria Executiva e um Conselho de Administração, com 
funções deliberativas37.  

 
V.1 Competência estatutária da Diretoria Executiva 
 
A Diretoria Executiva é órgão obrigatório de qualquer Sociedade 

Anônima e cabe a ela, além de exercer a gestão dos negócios da 
companhia38 – de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e 
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração (art. 32 do Estatuto Social) 
–, representar a companhia (art. 138, §1º, da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976). Tal competência é indelegável (art. 139, da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976). 

 
No caso da PETROBRAS, a Diretoria Executiva será composta de um 

Presidente, escolhido entre os membros do Conselho de Administração, e 
sete Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, dentre brasileiros 
residentes no país, com prazo de gestão que não poderá ser superior a 3 
(três) anos, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer 
tempo (art. 20 do Estatuto Social).  

 
No caso da PETROBRAS, o Conselho de Administração deverá 

observar na escolha e eleição dos Diretores a sua capacidade profissional, 

                                                           
37 Integram-se na estrutura administrativa das sociedades de economia mista, os órgãos cuja 
existência é prevista na lei (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal) ou no estatuto (Conselho Técnico-consultivo, por exemplo). Tal aparato é muitas 
vezes complexo e dispendioso, tornando aconselhável sua plena utilização apenas pelas grandes 
empresas (BARRETO FILHO, Oscar. Estrutura administrativa das sociedades anônimas. Revista de 
Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Série, v. 15 n. 24 p. 65-74, 1976, p. 65). 
38 Gestão significa gerir, é exercer as atividades de mando, é administrar, tomar decisões no âmbito da 
empresa, autorizado pelos poderes que são conferidos pela lei e pelo estatuto societário.  
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notório conhecimento e especialização nas respectivas áreas de contato nas 
quais esses administradores irão atuar, observado o Plano Básico de 
Organização (art. 20, §1º, do Estatuto Social). 

 
Cada diretor é diretamente responsável por sua respectiva área de 

atuação, e toda Diretoria Executiva tem o dever de prestar informações ao 
Conselho de Administração e aos sócios sempre que solicitado. 

 
Quanto ao caso sub examen, dispõe o Estatuto Social, em seu art. 33, 

inc. V, que compete à Diretoria Executiva autorizar: “a aquisição, na forma 
da legislação específica, de bens imóveis, navios e unidades marítimas de 
perfuração e produção, bem como gravame e a alienação de ativos da 
Companhia”. 

 
As matérias submetidas à apreciação da Diretoria Executiva serão 

instruídas com as manifestações da área técnica, do Comitê de 
Negócios e ainda do parecer jurídico, quando necessários ao exame da 
matéria (art. 34, parágrafo único, do Estatuto Social). 

 
O Comitê de Negócios submeterá à Diretoria Executiva seu parecer 

sobre as matérias corporativas que envolvam mais de uma área de negócios, 
bem como aquelas cuja importância e relevância demandem um debate mais 
amplo (art. 29, parágrafo único, do Estatuto Social). 

 
V.2 Competência estatutária do Conselho de Administração 

 
O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada 

(art. 138, §1º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976), revestindo-se 
do caráter de comissão permanente da Assembleia Geral e obrigatório nas 
sociedades de economia mista (art. 239, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976). 

 
No geral, os Conselhos funcionam como um órgão de conciliação 

dos interesses dos acionistas detentores do controle e daqueles que 
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compõe a minoria dos investidores. Na estrutura orgânica da sociedade, 
coloca-se em posição intermediária entre a Assembleia Geral e a Diretoria 
Executiva39.  

 
No caso da PETROBRAS, o Conselho de Administração será 

integrado por, no mínimo, 5 (cinco) membros até 10 (dez) membros 
eleitos, cabendo à Assembleia Geral dos Acionistas designar dentre eles o 
Presidente do Conselho, todos com prazo de gestão que não poderá ser 
superior a 1 (um) ano, admitida a reeleição (art. 18 do Estatuto Social). 

 
A competência de atuação do Conselho de Administração está 

disposta no art. 142, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dentre as 
atribuições legais, destacam-se a capacidade para: orientar os negócios da 
companhia; eleger e destituir os diretores; fiscalizar a gestão dos diretores; 
solicitar informações; convocar a Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária; manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
da diretoria, manifestar-se previamente sobre atos ou contratos; deliberar, 
quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de 
subscrição; autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a 
alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a 
prestação de garantias a obrigações de terceiros; e escolher e destituir os 
auditores independentes40.  

 
No caso sub examen, o que se percebe é a existência de competência 

privativa do Conselho de Administração para deliberar sobre “constituição de 
subsidiárias, participações em sociedades controladas ou coligadas, ou a 
cessação dessa participação, bem como a aquisição de ações ou cotas de 
outras sociedades” (art. 29, inc. V, do Estatuto Social). 

 
                                                           
39 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 384. 
40 Outrossim, o Conselho de Administração é responsável pela aprovação do Código de Conduta da 
organização, assim como seu próprio Regimento Interno. O Regimento Interno do Conselho de 
Administração é um instrumento importante de governança porque nele se inserem normas e regras 
que disciplinam a atuação e definem as responsabilidades do Conselho de Administração ou Fiscal, 
assim, prevenindo conflitos com a Diretoria, sobretudo com o executivo principal. 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

48 

Segundo o art. 31, §2º, do Estatuto Social, “as matérias submetidas à 
apreciação do Conselho de Administração serão instruídas com a decisão da 
Diretoria Executiva, as manifestações da área técnica ou do Comitê 
competente, e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao exame da 
matéria”. 
 
 

VI. SISTEMÁTICA DAS TOMADAS DE DECISÕES 
RELACIONADAS À AQUISIÇÃO DE EMPRESAS 
PELA PETROBRAS 
 
 

Além de respeitar o Estatuto Social, a PETROBRAS possui documento 
que deve, necessariamente, ser respeitado por seus empregados quando se 
refere à aquisição de empresa. Tal documento é denominado “sistemática 
para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras”, aprovado por meio 
da Ata DE 4.893, item 26, de 18 de agosto de 2011, substituindo a 
sistemática aprovada pela Ata DE 4.530, item 1, pauta nº 162, de 02 de junho 
de 2005. 

 
Segundo esse documento, a sistemática tem como objetivo orientar, 

dar diretrizes e uniformizar os procedimentos durante todas as fases de 
um processo de aquisição, inclusive quanto ao procedimento de submissão 
para apreciação e aprovação pela Alta Administração. Desta forma, 
contribui para o exercício das melhores práticas e para o 
desenvolvimento de orientações de governança relativas aos processos de 
aquisição. Dessa maneira, busca-se uma adequada gestão do conhecimento, 
aumento da eficácia do processo de aquisição e da gestão da empresa 
adquirida, bem como a aplicação dos conceitos de gerenciamento de 
projetos de aquisição e de integração propriamente ditos. 

 
A PETROBRAS possui, também, a “sistemática corporativa de 

projetos de investimento”, assim, adotando abordagem na qual a tomada 
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de decisão final para a execução do investimento é lastreada em um 
processo de sucessivas análises e aprovações. Esta concepção permite 
obter estimativas mais precisas de seus indicadores ao longo do ciclo de vida 
do projeto. Dessa forma é mais difícil haver erros que não sejam percebidos, 
tendo em vista a multiplicidade de pessoas e setores envolvidos. 

 
Ambos os documentos são configurados como manuais 

administrativos que possuem o fim de informar e orientar a conduta dos 
integrantes da Administração, com isso, unificando os critérios de 
desempenho e cursos de ação que deverão seguir-se para cumprir com os 
objetivos traçados. Servem desse modo para uniformizar as condutas 
administrativas. 

 
Esses manuais representam um guia prático que se utiliza como 

ferramenta de suporte para a organização e comunicação, os quais 
apresentam informações ordenadas e sistemáticas, em que se estabelecem 
claramente os objetivos, normas, políticas e procedimentos da 
Administração, assim, fazendo com que sejam de muita utilidade para lograr 
uma administração eficiente.  

 
Já que o mínimo que se exige é sintonia entre as decisões realizadas, 

pode-se inferir que tal documento delimita as escolhas nos processos de 
aquisição, as quais devem, obrigatoriamente, ser respeitadas. Logo, 
vinculam as decisões dos administradores da PETROBRAS.  

 
Percebe-se, porém, que tal documento foi elaborado, 

coincidentemente, durante a negociação de aquisição de PRSI/PRST, 
logo, à época, não vinculava as decisões dos administradores da 
PETROBRAS. Mesmo assim, como se poderá perceber, os alicerces 
inseridos neste documento foram respeitados, afinal nada fez que 
estabelecer as boas práticas nas aquisições de empresas.  
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VII. DEVERES DOS ADMINISTRADORES 
 
 

Visualizada a possibilidade de aplicação do patrimônio da 
PETROBRAS, em específico, para aquisição de empresas, bem como a 
sistemática exigida pela própria empresa na aquisição de valores relevantes 
e antes de entrar na análise propriamente dita do objeto desta consulta, ou 
seja, na existência de responsabilidade pela aplicação do patrimônio da 
PETROBRAS, em específico, para aquisição da PRSI/PRST, faz-se mister 
saber quais os principais deveres, impostos por lei, que os 
administradores (diretores e conselheiros) devem respeitar, isto é, quais 
standards ou padrões de comportamento devem ser levados em 
consideração nas tomadas de decisões41. 

 
Prescritos de forma ampla e genérica nos arts. 153 a 157, da Lei n.º 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, são eles: (I) dever de ser diligente; (II) 
lograr os fins da companhia; (III) atentar para o bem público e à função social 
da empresa; (IV) dever de lealdade; (V) não intervir nem deliberar sobre atos 
em conflito de interesse; (VI) não contratar com a sociedade em condições 
não equitativas; (VII) dever de informar. 

 
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 

                                                           
41 Chama-se de administrador toda pessoa que pratica, com habitualidade, atos privativos de gerência 
ou administração de negócios da empresa, por delegação ou designação de assembleia, de diretoria 
ou de diretor. São excluídos do conceito de administrador os empregados que trabalham com 
exclusividade, permanente, para uma empresa, subordinados hierárquica e juridicamente e, como 
meros prepostos ou procuradores, mediante outorga de instrumento de mandato, exercem essa função 
cumulativamente com as de seus cargos efetivos e percebem remuneração ou salário constante do 
respectivo contrato de trabalho, provado com carteira profissional. Logo, quando o empregado exerce 
funções de gerência da empresa (ditando a política ou as normas desta) é conceituado como 
administrador. Isso não ocorre, porém, se ele exercer funções de gerência na empresa, apenas 
executando a política ou as normas ditadas. Vide: Instrução Normativa SRF nº 2/1969, itens 130 e 131 
e com o Parecer Normativo CST nº 48/1972. 
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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 da PETROBRAS, 
estarão os administradores contribuindo para os objetivos da empresa, 
da economia nacional e, de certa forma, também, aos objetivos pessoais, 
visto que estará afastando sua responsabilidade sempre e quando atuar 
respeitando tais padrões de comportamento, mesmo não logrando êxito no 
empreendimento, como se poderá observar quando se analisar a “business 
judgment rule”. 

 
Segundo OSCAR BARRETO FILHO42, a Lei n.° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, procurou:  
 

[...] fixar os padrões éticos de comportamento dos dirigentes da 
empresa, em consonância com o alto grau de responsabilidade 
social de que se acham investidos. O administrador, ainda quando 
eleito por grupo ou classe de acionistas, tem para com a 
companhia os mesmos deveres que os demais, e deve trabalhar 
em prol do interesse social. 

 
Entende-se, pois, que o exercício de um mandato na Diretoria 

Executiva ou no Conselho de Administração terá de ser sempre dirigido 
a uma atuação para lograr os fins e no interesse da companhia, 
observando as prescrições legais, estatutárias e regimentares. Ao atuar 
dessa maneira, estará satisfazendo as exigências do bem público e da 
função social da empresa. 

 
Segundo RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA43: “o 

administrador deve sempre seguir os comandos legais e estatutários, e não 

                                                           
42 BARRETO FILHO, Oscar. Estrutura administrativa das sociedades anônimas. Revista de Direito 
Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Série, v. 15 n. 24 p. 65-74, 1976, p. 73. 
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pode agir fora das atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto e/ou pela 
lei”. 

 
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 LIMA44 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’. 

 
Ultrapassados os limites, terão os administradores de responder 

por suas atuações. Logo, responderão sempre que causarem prejuízos por 
atos praticados ultra vires (art. 158, inc. II, da Lei n.° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) e, nos atos intra vires, respondem por culpa ou dolo 
pelos prejuízos causados (art. 158, inc. I, da Lei n.° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976)45. 

 
Como a responsabilidade do administrador decorre do ato ilícito, 

violador de seus deveres legais e estatutários, seja ultra ou intra vires, 
cumpre examinar os deveres típicos da boa administração. 

 
VII.1 Dever de diligência 
 
Insculpido no art. 153 da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

considera-se diligente o administrador que segue o standard do bom 

                                                                                                                                                                                     
43 CORRÊA, Rodrigo de Oliveira Botelho. Breves notas sobre a responsabilidade civil dos 
administradores de sociedade anônima e sociedade limitada. Revista trimestral de direito civil: RTDC, 
v. 10, n. 37, p. 249-261, jan./mar. 2009, p. 254. 
44 CORRÊA LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades Anônimas. 
Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 60. 
45 CORRÊA LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades Anônimas. 
Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 105. 
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pai de família (bonus pater familiae) ou do dever de cuidar (duty of care), 
ou seja, aquele que empreende com zelo e cuidado, que o tipo médio ou 
homem comum utilizaria na condução dos seus próprios negócios46. 

 
Apesar de abstrato, pode-se entender que tal dever denota o sentido 

de atuação com o devido “cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar”. Trata-se do cumprimento diligente das obrigações 
derivadas de suas funções, que decorrerá, basicamente, da realização de 
suas atribuições com o devido tempo, esforço e conhecimentos 
necessários47.  

 
Modernamente, este dever é identificado como aquele profissional 

devidamente qualificado, competente e que pauta sua atuação conforme os 
ditames das melhores práticas desenvolvidas pelas ciências 
econômicas, da administração de empresas e pelos costumes 
empresariais48.  

 
Como no caso sub examen estamos diante de dois momentos distintos 

de aquisição da PRSI/PRST, a aquisição da participação societária inicial (de 
50%) e a aquisição da participação remanescente (de 50%), deve-se atentar 
à regra da “reasonable decisionmaking process”, a qual exprime a 
necessidade de o administrador se preparar obtendo as informações 

                                                           
46 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, v.3, p. 274. 
47 O entendimento do TCU é no sentido de que cabe, a quem detenha a atribuição de gerir recursos 
públicos, o ônus de comprovar a sua regular aplicação ao fim proposto, bem como de assegurar que os 
meios utilizados para tanto estejam coerentes com o princípio da legalidade. Nesse intento, é dever do 
gestor agir com zelo e diligência a fim de se eximir da prática de conduta culposa, carreada por 
negligência e/ou imprudência, situação que implica reconhecer a ausência de boa-fé objetiva, ainda 
que o exame imediatista de sua atitude não indique a ocorrência de má-fé, traduzida pelo conceito de 
dolo. Espera-se do gestor diligente o exame cuidadoso das propostas a ele submetidas (Acórdãos n.ºs 
88/2007, 2.124/2004, 2.674/2007, 2.408/2009, e 1.349/2008 do Plenário, e 1.213/2008 e 1.365/2008, 
da 1ª Câmara). 
48 Segundo NELSON EIZIRIK (EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 93): “ficaria caracterizada a responsabilidade do controlador e dos administradores da 
companhia apenas na hipótese de contratação fora dos padrões geralmente adotados no mercado em 
negócios idênticos ou semelhantes”. 
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pertinentes, razoavelmente disponíveis, com vistas a tomar as decisões 
corretas para o bem-estar da companhia. A razoabilidade em comento 
dependerá das circunstâncias, como a importância da decisão, o tempo que 
se dispõe para decidir, o custo da informação, desse modo, confrontado com 
o benefício esperado e o enquadramento da decisão na gestão corrente ou 
extraordinária49. 

 
Segundo LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES50:  
 

Os administradores respondem para com a companhia pelos 
danos decorrentes de decisões que, se houvessem sido 
preparadas com informações razoavelmente disponíveis, não 
teriam sido – ou ao menos não deveriam ter sido – tomadas.  

 
Daí porque afirma OSMAR BRINA CORRÊA LIMA51 que: “decisão 

desinformada equivale à negligência, que é o contrário de diligência”. 
 
A ideia e o ideal é que o administrador alcance, sempre que possível, 

uma decisão razoável e não necessariamente a melhor decisão. Deve 
optar entre as alternativas válidas, do contrário, atuará com arbitrariedade, 
ultrapassando os limites da discricionariedade empresarial. Não existe, 
portanto, obrigação com o fim, é dizer, com o efetivo sucesso, mas 
apenas com o meio, ou seja, com a busca do mesmo.  

 
Dessa forma, eventual controle sobre a tomada de decisão dos 

administradores, como se terá oportunidade de melhor focalizar mais adiante, 

                                                           
49 ALVES, Laerte Meyer de Castro. Responsabilidade dos administradores de sociedade anônima. Jus 
Navigandi, Teresina, Ano 16, n. 2745, 6 jan. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/18209>. 
Acesso em: 8 ago. 2014. 
50 ALVES, Laerte Meyer de Castro. Responsabilidade dos administradores de sociedade anônima. Jus 
Navigandi, Teresina, Ano 16, n. 2745, 6 jan. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/18209>. 
Acesso em: 8 ago. 2014. 
51 CORRÊA LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades Anônimas. 
Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 129. 
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não deve se circunscrever, unicamente, ao processo de decisão, ao racional 
iter, mas, também, à razoável decisão52.  

 
VII.2 Dever de lealdade 
 
Contida no art. 155, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

entende-se por lealdade o dever de fidelidade do administrador aos 
interesses dos acionistas, não podendo esse se utilizar da posição que 
ocupa para auferir vantagens individuais ou beneficiar terceiros 
(standard of loyalty). O administrador tem o dever de proteger o interesse 
social acima de tudo, logo, a lealdade se baseia no caráter fiduciário da 
atividade dos administradores. 

 
Mesmo com a forte conotação ética e uma ampla subjetividade, pode-

se depreender do administrador um dever de gerir algo alheio sem pensar 
nos próprios interesses ou em interesses de terceiros. Assim, é vedado 
aos administradores, entre outras hipóteses: (I) usar, em benefício próprio ou 
de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades 
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 
(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; (III) adquirir, para 
revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou 
que esta tencione adquirir (art. 155, incs. I a III, da Lei n.° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976). 

 

                                                           
52 Em voto proferido no Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 19/05, o Diretor Otavio Yazbek 
esclarece que se consolidou, nos Estados Unidos da América, o entendimento de que o conteúdo do 
dever de diligência possui duas naturezas distintas: uma de cunho negocial, sujeita ao teste da 
business judgment rule; e outra de natureza fiscalizatória, sujeita a uma análise de razoabilidade e de 
adequação. Isto significa que, mesmo no sistema norte-americano, e por diversas razões, o 
cumprimento do dever de constituir controles internos adequados e eficientes não se confunde com a 
tomada de decisões protegidas pela business judgment rule. (CVM. Processo Administrativo 
Sancionador CVM nº 19/2005. Relator: Diretor Otavio Yazbek. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 
2009). 
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Esses exemplos de condutas desleais não esgotam o dever de 
lealdade, pelo contrário, este dever se desdobra, também, no dever de 
manter sigilo sobre negócios ainda não divulgados, capazes de influir 
na cotação de valores mobiliários (insider trading), mantendo a higidez do 
mercado e evitando que alguém consiga informação privilegiada e a utilize 
como forma de obter lucro, estabelecido no art. 155, §1º, da Lei n.° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, e no dever de abster-se de interferir em 
operações sociais ou deliberações administrativas em que tiver 
interesse colidente com o da sociedade, disposto no art. 156 da mesma 
Lei53. Esse último requer que os administradores evitem a autonegociação 
(selfdealing transaction) ou o conflito de interesses com a companhia, agindo 
de boa-fé e no interesse da mesma. 

 
VII.3 Dever de informar ou de prestar informação 
 
Existe na Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, um conjunto de 

disposições sobre o dever de informar e de prestar informação, além é claro 
do direito à informação54, mas a par dessas disposições, há o art. 157, que 
impõe objetivamente aos administradores das companhias abertas o dever 
de informações para esclarecimentos aos acionistas e comunicação de 
fatos relevantes (full disclousure), cujos destinatários são os investidores em 
geral. 

 
Relativamente às informações para esclarecimento dos acionistas, 

deve o administrador, no ato da posse, declarar se em seu patrimônio 
há ações ou outros valores mobiliários emitidos pela companhia, por 
sociedade por ela controlada ou integrantes do mesmo grupo econômico, 
devendo os números desses títulos serem especificados. Tais 
esclarecimentos devem ser prestados em Assembleia Geral, quando 

                                                           
53 ALVES, Laerte Meyer de Castro. Responsabilidade dos administradores de sociedade anônima. Jus 
Navigandi, Teresina, Ano 16, n. 2745, 6 jan. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/18209>. 
Acesso em: 8 ago. 2014. 
54 É certo que para informar deve necessariamente ter a informação, portanto, também, há um direito 
de ser informado. 
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solicitados por detentores de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital 
social (art. 157, caput e §1º, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

 
Já a segunda hipótese ocorre quando os administradores da 

companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e a divulgar pela imprensa qualquer 
deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da 
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa 
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de 
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia (art. 157, 
§4º, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)55. 

 
Tal dever, porém, não se restringe apenas a essas duas hipóteses. 

Toda e qualquer informação que seja relevante para a tomada de 
decisão deve ser prestada, pela Diretoria Executiva, por exemplo, à 
Assembleia Geral, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e aos 
acionistas, sem prejuízo, todavia, dos limites que lhe são impostos por 
outros deveres legais – notadamente, o de sigilo56. Visa este dever 
auxiliar todas as partes interessadas a fiscalizar e controlar os atos de gestão 
da empresa.  
 
 
 
 
 

                                                           
55 Vide Instrução Normativa n.º 358/2002 da CVM, a qual dispõe sobre a divulgação e uso de 
informações sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas, disciplina a divulgação de 
informações na negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de 
emissão de companhia aberta, estabelece vedações e condições para a negociação de ações de 
companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado. 
56 ALVES, Laerte Meyer de Castro. Responsabilidade dos administradores de sociedade anônima. Jus 
Navigandi, Teresina, Ano 16, n. 2745, 6 jan. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/18209>. 
Acesso em: 8 ago. 2014. 
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VIII. TIPOS DE RESPONSABILIDADES EM CASOS 
DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES 

 
 

A violação dos deveres estabelecidos em lei ou no estatuto pode 
incidir distintos tipos de responsabilidade: (I) a responsabilidade civil 
perante a empresa; (II) a responsabilidade civil individual do acionista; (III) a 
responsabilidade civil de terceiro lesado; (IV) a responsabilidade funcional 
perante a companhia; (V) a responsabilidade administrativa perante os mais 
diversos entes públicos; (VI) a responsabilidade penal; (VII) a improbidade 
administrativa. 

 
Aos acionistas é garantida duas formas de ações contra os 

administradores: a ação de responsabilidade civil da empresa e a ação de 
responsabilidade civil individual (art. 159 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976).  

 
A ação de responsabilidade civil da empresa pode ser impetrada 

pela própria companhia, após aprovação da Assembleia Geral, contra os 
administradores que causarem dano ou prejuízo ao patrimônio da empresa57. 

 
Já a ação de responsabilidade civil individual do acionista é aquela 

impetrada por qualquer acionista. Para a propositura desta ação existe um 
                                                           
57 Segundo o STJ, a aprovação das contas sem reservas pela assembleia geral exonera os 
administradores e diretores de quaisquer responsabilidades (STJ. RESP - RECURSO ESPECIAL – 
1313725. Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Fonte: DJE 
DATA: 29/06/2012 RSTJ VOL.:00227 PG:00533.DTPB; STJ. AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 950104. Relator: MASSAMI UYEDA. Órgão Julgador: TERCEIRA 
TURMA. Fonte: DJE DATA:30/03/2009.DTPB; entre outros). Ressalta-se, também, que o entendimento 
dominante no STJ é de que, para propositura da ação de responsabilidade civil contra os 
administradores, é necessária a prévia propositura da ação de anulação da assembleia de aprovação 
de contas da sociedade no prazo bienal previsto no artigo 286 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. A partir do trânsito em julgado da sentença que acolher a anulação é que começa a fluir o prazo 
trienal para a ação de responsabilidade (STJ. AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – 640050. Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. 
Fonte: DJE DATA:01/06/2009.DTPB). 
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procedimento que determina que haja deliberação da Assembleia Geral 
ordinária de acionistas, facultando ao acionista promover ele próprio a ação 
se a companhia não a promover nos três meses subsequentes à deliberação 
da assembleia. Caso a assembleia não aprove a propositura da ação, poderá 
o acionista ou acionistas titulares de 5% do capital social tomar as 
providências. Caso o estatuto preveja, pode-se buscar a via arbitral. Neste 
caso, o procedimento prévio estabelecido para a propositura da ação pode 
ser simplificado, ensejando maior flexibilidade aos acionistas58. 

 
Segundo OSCAR BARRETO FILHO59: 

 
A deliberação de responsabilizar os administradores pela prática 
de atos ilícitos caberá à assembléia geral; o administrador 
indiciado ficará impedido e deverá ser substituído na mesma 
assembléia (art. 159, §§ 1.° e 2.°). Qualquer acionista poderá 
promover a ação uti singulis, se não for proposta no prazo de três 
meses da deliberação da assembléia geral. Se esta deliberar não 
promover a ação, poderá ser proposta por acionistas que 
representem 5 % do capital social. 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. 

 
Também existe a ação de responsabilidade civil individual de 

terceiro diretamente prejudicado por ato dos administradores, uma vez que 
estes podem ser solidariamente responsáveis, nesses casos, junto com a 
pessoa jurídica. Não é necessário, nesses casos, a aprovação da 
Assembleia Geral, nem a propositura da ação social. 

 
                                                           
58 Para o STJ, os danos diretamente causados à sociedade, em regra, trazem reflexos indiretos a todos 
os seus acionistas. Com o ressarcimento dos prejuízos à companhia, é de se esperar que as perdas 
dos acionistas sejam revertidas. Por isso, se os danos não foram diretamente causados aos acionistas 
minoritários, não detêm eles legitimidade ativa para a propositura de ação individual com base no art. 
159, §7º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (STJ. RESP - RECURSO ESPECIAL – 
1014496. Relator: NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Fonte: DJE 
DATA:01/04/2008.DTPB). 
59 BARRETO FILHO, Oscar. Estrutura administrativa das sociedades anônimas. Revista de Direito 
Mercantil Industrial Econômico e Financeiro, Nova Série, v. 15 n. 24 p. 65-74, 1976, p. 74. 
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Os administradores que sofrerem ação civil devem ser afastados de 
suas funções e a eventual obrigação de reparar somente ocorrerá se os três 
pressupostos da responsabilização civil estiverem presentes, quais 
sejam: conduta voluntária, nexo causal e dano efetivo.  

 
O elemento nuclear do dever de reparação reside na conduta humana 

voluntária que se exterioriza por meio de uma ação ou omissão, produzindo 
consequências jurídicas60. A ação é a forma habitual de exteriorização da 
conduta. Trata-se de um movimento corpóreo comissivo, comportamento 
positivo, diverso da omissão, a qual se caracteriza pela inatividade, pela 
abstenção em relação a algo ou alguém61. 

 
O segundo pressuposto é o nexo causal. Somente há dever de 

indenizar quando houver dano, este determinado pela conduta. Não atendida 
tal condição, o dever de reparação não será atribuído ao autor material do 
fato. Cumpre, então, saber quando determinado resultado é imputável ao 
tomador da decisão; que relação deve existir entre dano e o fato para que 
este, na perspectiva do direito, possa ser considerado causa daquele. Nexo 
causal é, portanto, o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 
conduta e o resultado62. 
                                                           
60 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
31. 
61 Discute-se, quanto à conduta omissiva do Estado, se o dever de responder deveria ser objetivo ou 
não. A respeito, entende-se como GUILHERME COUTO DE CASTRO (CASTRO, Guilherme Couto de. 
A Responsabilidade Civi1 Objetiva no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 37); e 
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 169), que afirmam que se a conduta omissiva fosse específica, ou seja, 
quando há um dever concreto de atuar (por meio de disposição legal, por exemplo), deve ser 
comprovada a inação e demonstrado o dano e o nexo causal, a responsabilidade será objetiva, com 
fundamento na teoria do risco administrativo, mas se a conduta omissiva for genérica, quando não 
houver dever específico de atuar, a responsabilidade será subjetiva.  
62 EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA e TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo II. 
8. ed. Madrid: Civitas, 2002, p. 386) afirmam: “probar que existe un nexo causal entre el hecho que 
constituye la fuente normativa de la responsabilidad y el daño producido será siempre necesario para 
que la imputación pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad, pero la mera relación de 
causalidad entre el hecho (y su autor) y el daño no basta para justificar la atribución del deber de 
reparación al sujeto a quien la Ley califica de responsable”. 
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Três teorias disciplinam o elemento do nexo causal como elemento 

essencial do dever de indenizar: a teoria da equivalência dos antecedentes 
causais, a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta e 
mediata63. 

 
É neste segundo pressuposto que se admite a exclusão do dever de 

responder patrimonialmente, dessa forma, deixando de ter a obrigação de 
reparar o dano. Isso pode ocorrer em, ao menos, três hipóteses: culpa 
exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior. No entanto 
é sabido que existem riscos criados pela existência mesma de certos 
serviços ou pela forma em que estes estão organizados. Tal situação fez com 
que, na atualidade, outras formas de excludentes do nexo causal fossem 
aceitas, como o exercício regular e razoável do direito; a atuação para 
extinguir perigo iminente; estado de extrema necessidade; o consentimento 
verdadeiro do lesionado; e a prática de atos em legítima defesa. 

 
O último pressuposto é o dano efetivo, que pode ser material 

(patrimonial) ou não material (moral), emergente ou lucro cessante, presente 
ou futuro. Sem dano, não há o que reparar; daí a afirmação de que o dano é 
não somente um fato constitutivo, mas, também, determinante do dever de 
indenizar64. 

 
Ambas as formas de dano, material ou moral, podem trazer consigo a 

condenação do causador do dano ao pagamento de certa importância em 
dinheiro ou restituição ao erário, ocasionando, no caso de dano material, a 
restituição ao status quo da lesão sofrida; e, no caso de dano moral, uma 
patrimonialização de modo punitivo, desanimando-o da prática futura de atos 
semelhantes; e, com relação à vítima, compensá-la com uma importância 
                                                           
63 Sobre as teorias mencionadas, vide: TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o Nexo de Causalidade. 
Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, p. 3-19, abr./jun. 2001.  
64 SÉRGIO CAVALIERI FILHO (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 71) conceitua dano como a sustação ou diminuição de um bem jurídico, 
quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a 
liberdade ou similares. 
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que a auxilie na busca de prazeres capazes de amenizar a perda que se 
mostra irreparável, pela dor e humilhação impostas. 

 
Nessa direção, as responsabilidades civis dos administradores de 

sociedades anônimas devem ser analisadas com base nos 
pressupostos comuns da responsabilidade civil e sob o enforque dos 
deveres de conduta específicos precedentemente discorridos65. 
 

À sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado e, 
necessariamente, sociedade anônima, afirma-se que cabem a elas: 
 

[...] as regras relativas aos diretores de sociedades anônimas. 
Pouco importa tenha sido o diretor nomeado pelo Poder Público. 
Este ato não se mostra poderoso a alterar a natureza de suas 
funções e obrigações. Assim, não serão os diretores 
pessoalmente responsáveis pelas obrigações por êle contraídas 
em nome de sociedade de economia mista, desde que em virtude 
do ato regular de gestão.66 

 
Tal é consequência direta da própria natureza da sociedade, que, 

sendo organismo privado e disciplinado, pois, pelas normas de direito 
comum, rege-se como qualquer sociedade de direito privado.  
 

Logo, no que diz respeito à responsabilidade dos administradores 
(diretores e conselheiros), estar-se-ia diante de uma responsabilidade 
extracontratual, sendo essa tanto subjetiva como objetiva desde que 
proceda “dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo” ou “com 

                                                           
65 FABIO ULHÔA COELHO (COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, v. II, p. 261) explica que: “Para a conveniente operacionalização das normas sobre 
responsabilidade civil dos administradores de companhia é suficiente a noção de que o 
descumprimento de dever legal acarreta a obrigação de recompor os danos provocados por essa 
conduta. Na verdade, trata-se apenas de aplicar ao caso dos administradores de sociedade anônima a 
regra geral de responsabilidade civil por prejuízos derivados de ilícitos”. 
66 SANTOS, Theophilo de Azeredo. As sociedades de economia mista no direito brasileiro: doutrina, 
jurisprudência e legislação. Rio de Janeiro: Forense, 1964, p. 62. 
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violação da lei ou do estatuto”, respectivamente (art. 158, incs. I e II, da Lei 
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)67.  

 
Dessa forma, a responsabilidade subjetiva dos administradores 

decorre da análise de um conjunto de tomadas de decisões praticadas que 
necessariamente exigiram a análise de alguns elementos, quais sejam: (I) o 
descumprimento dos deveres dos administradores com negligência, imperícia 
ou imprudência (culpa); ou (II) a intenção de produzir o resultado danoso 
(dolo). 

 
Já a responsabilidade objetiva ocorre quando o administrador 

proceder com violação da lei ou do estatuto. Nestes casos, haverá presunção 
(juris tantum) da culpa.  

 
Cabe ressaltar que tal questão é controversa. Autores como 

MODESTO CARVALHOSA68 entendem ser a responsabilidade de tipo 
objetiva69. Outros, como FÁBIO ULHÔA COELHO70, já tratam tal como 
responsabilidade civil subjetiva, com inversão do ônus probatório. Por fim, há 
autores como FRAN MARTINS71, que entendem que tais violações 
ensejariam apenas responsabilidade subjetiva, em sua perspectiva clássica.  
 

Ressalte-se que o administrador (diretor ou conselheiro) não é 
responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se, com 
                                                           
67 STJ. AgRg no Ag: 930334 AL 2007/0170112-0, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de 
Julgamento: 06/12/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/02/2008 p. 447REVFOR 
v. 398 p. 383RT v. 872 p. 195. 
68 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, v. 3, p. 309. 
69 Para o TCU, a imputação de responsabilidade fundamenta-se na incidência de hipóteses legais 
objetivas, que apresentam pressuposto de má-fé, locupletamento ou desfalque. Trata-se de 
responsabilidade objetiva do gestor, que independe da verificação de culpa ou dolo. Nesse sentido, 
vide: Acórdão 15/2005 - Segunda Câmara, Acórdão 1551/2005 - Segunda Câmara, Acórdão 1905/2004 
- Segunda Câmara, Acórdão 698/2006 - Primeira Câmara, Acórdão 485/2004 - Segunda Câmara 
Acórdão 1905/2004 - Segunda Câmara, Acórdão 3133/2004 - Primeira Câmara, entre outros. 
70 COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v. II, p. 249-
250. 
71 MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 404. 
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eles, for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo 
conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Além disso, exime-
se de responsabilidade o diretor ou o conselheiro que fizer consignar em 
ata sua divergência quanto à deliberação aprovada. Caso não esteja 
presente no momento da deliberação, deve, sob pena de ser 
responsabilizado, comunicar por escrito à Assembleia Geral e ao Conselho 
Fiscal, sempre que este estiver em funcionamento (art. 158, §1.º, da Lei n.º 
6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

 
Quanto à responsabilidade solidária, nas companhias abertas, é 

restrita aos membros designados pelo estatuto a dar cumprimento 
àqueles deveres, isto é, restringe tal solidariedade aos administradores da 
área específica. Por sua vez, nas companhias fechadas, os gestores são 
solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 
cumprimento de deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento 
normal da companhia, ainda que pelo estatuto, tais deveres não caibam a 
todos eles (art. 158, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 
1976).  

 
Saliente-se, ainda, que o administrador que tiver conhecimento do 

não cumprimento dos deveres já mencionados por seu predecessor e 
deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral tornar-se-á com aquele 
solidariamente responsável (art. 158, §4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976).  

 
Por fim, responderá solidariamente com o administrador quem, com 

o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a 
prática de ato com violação da lei ou do estatuto (art. 158, §5.º, da Lei n.º 
6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

 
Também pode existir punição funcional dos administradores junto à 

companhia por descumprimento de normas internas ou, até mesmo, a 
responsabilidade administrativa realizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema 
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Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, pela Receita Federal ou entes 
estaduais e municipais correspondentes (FISCO) ou outros entes 
públicos sempre e quando os administradores descumprirem os deveres 
específicos. 

 
Segundo o art. 4º, inc. IV, alínea “b” da Lei n.º 6.385, de 07 de 

dezembro de 1976, o administrador que não comunicar à CVM os “atos 
ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias 
abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliário” poderá ser 
responsabilizado. Fora isso, dispõe o art. 11 da mesma lei que serão 
passíveis de processo administrativo, instaurado perante o Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, resultando na imposição de 
penalidades, tais como advertência, multa, suspensão do exercício do cargo 
de administrador ou inabilitação para o seu exercício, os administradores de 
companhias abertas que cometerem faltas graves, previstas na Instrução n.º 
8, de 08 de outubro de 1979, da CVM (IN 8/79 da CVM) 72. 

 
Ainda quanto à responsabilidade administrativa, o art. 70, da Lei n.º 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, considera infração administrativa 
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.  

 
Fora isso, de acordo com o disposto no art. 135, inc. III, do CTN, os 

administradores, entre outros, “são pessoalmente responsáveis pelos 
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

                                                           
72 Ressalta-se que o STJ já admitiu que para o cumprimento das atribuições da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), não se mostra razoável limitar o uso das sanções disponíveis ao poder de polícia 
dessa autarquia, quando a lei assim não fez. O silêncio do art. 11 da Lei n.º 6.385/76, quanto à 
possibilidade de aplicação cumulativa de sanções, antes de representar espécie de "silêncio 
eloquente", a impedir tal espécie de apenação, deve ser interpretado como técnica legislativa, voltada 
justamente a assegurar o exercício efetivo das funções técnicas da CVM, diante de ilícitos de jaez tão 
complexo e aprimorado, devido às peculiaridades do mercado em destaque. (STJ. RESP - RECURSO 
ESPECIAL – 1130103. Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Fonte: 
DJE DATA:30/08/2010.DTPB). 
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estatutos”. Trata-se de responsabilidade tributária por substituição, não 
como contribuinte direto e originário, justificada, a substituição, pelo ato 
doloso, de má-fé, praticado pelo administrador, o qual deve ser comprovado 
pelo FISCO, obedecido o devido processo legal, para que o seu agente seja 
apenado73. 

 
A Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, no art. 23, §1º, inc. I, 

estabelece que a ausência de recolhimento do percentual do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como os valores previstos no 
art. 18 desta lei, nos prazos de que trata o §6º do art. 477 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), configura infração à lei. Se o empregador que 
                                                           
73 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de vários TRFs que o seguem vêm 
adotando orientação segundo a qual a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado só ocorrerá quando a obrigação tributária for resultante de algum 
ato por eles praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto ou, ainda, 
no caso de ter havido dissolução irregular da sociedade. Vale observar que falência e dissolução 
irregular da sociedade são conceitos totalmente distintos. A extinção da sociedade pela falência é 
forma regular de dissolução. Caso não haja o enquadramento em algum desses casos, deve-se isentar 
o administrador de qualquer responsabilidade tributária por substituição, não podendo, assim, sofrer, 
como sujeito passivo, a imposição tributária, nem ter seus bens penhorados por esses débitos. Em se 
tratando de responsabilidade extracontratual, é de ser aplicado o enunciado sumular nº 54/STJ, para 
que os juros fluam desde a data dos atos ilícitos atribuídos a cada um dos administradores. Ressalta-se 
que o mero inadimplemento de obrigação tributária não vem sendo considerado “violação da lei”, ou 
seja, não se pode responsabilizar pessoalmente o administrador da sociedade anônima em virtude 
exclusivamente do não recolhimento de tributos, conforme reiterada jurisprudência de nossos 
Tribunais. (STJ. ERESP - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – 702232. 
Relator: CASTRO MEIRA. Órgão julgador: Primeira Seção. Fonte: DJ DATA:26/09/2005 
PG:00169.DTPB; STJ. ERESP - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – 
635858. Relator: LUIZ FUX. Órgão julgador: Primeira Seção. Fonte: DJ DATA:02/04/2007 
PG:00217.DTPB; STJ. RESP - RECURSO ESPECIAL – 279019. Relator: SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA. Órgão julgador: Quarta Turma. Fonte: DJ DATA:28/05/2001 PG:00202 RSTJ VOL.:00151 
PG:00443.DTPB; TRF1. EIAC - EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CIVEL – 
200001000368303. Relator: Desembargador Federal Carlos Moreira Alves. Órgão julgador: Terceira 
Seção. Fonte: e-DJF1 DATA:09/04/2014 PAGINA:18; TRF2. AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
123374. Relator: Desembargador Federal JOSE NEIVA/no afast. Relator. Órgão julgador: Terceira 
Turma Especializada. Fonte: DJU - Data::02/03/2007 - Página::356; TRF3. AI - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO – 494443. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA. Órgão julgador: 
Terceira Turma. Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO; TRF3. AI - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 280157. Relator: JUIZ CONVOCADO NELSON PORFÍRIO. Órgão 
julgador: JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA B. Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2011 PÁGINA: 219 
..FONTE_REPUBLICACAO; entre outras). 
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descumprir a obrigação for sociedade anônima, os diretores e conselheiros 
responderão solidariamente pelo pagamento da contribuição social, visto que 
terão agido com excesso de poderes ou violação do estatuto ou da lei. A 
ausência do recolhimento deve ser atribuída aos administradores cujo 
mandato coincidiu com a data de vencimento da contribuição ou com a 
situação de inadimplência. 

 
Há de se mencionar a possibilidade de responsabilização penal do 

administrador caso o evento danoso seja tipificado como crime ou 
contravenção penal, como aqueles do art. 177 do CP, sendo sempre 
subjetiva. Não há espaço para a responsabilidade objetiva, muito menos para 
a responsabilidade por fato de terceiro74.  

 
Vale recordar que o art. 190, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 

2005, equipara os administradores das sociedades falidas ao devedor 
ou falido, na medida de sua culpabilidade, inclusive para os efeitos penais 
previstos na referida lei, em especial, no que toca à prática de atos 
fraudulentos de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o 
fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para terceiros, 
conforme o disposto no art. 168 da mesma lei.  

 
Complementarmente, é importante, também, citar os arts. 137 e 138, 

do CTN, que tratam do direito tributário criminal e da responsabilidade do 
administrador por infrações da legislação tributária. 

 

                                                           
74 Ressalta-se que a ocorrência de um ilícito não implica, em tese, a automática responsabilidade de 
todos os membros da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração, sendo, portanto, 
imprescindível, para a condenação, a presença dos elementos da responsabilidade subjetiva (TCU, 
Acórdão AC-3069-51/11, Plenário). Segundo o STF, conforme reiteradamente tem afirmado, a Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, em relação aos atos ilícitos, adota o princípio da responsabilidade 
individual (pessoal, subjetiva) (STF, HC 84850-SP, relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 
25.08.2009, Segunda Turma. DJe 18.09.2009; STF - HC: 79399 SP , Relator: NELSON JOBIM, Data 
de Julgamento: 26/10/1999, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT 
VOL-02033-03 PP-00511 RTJ VOL-00179-03 PP-01079). 
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Conforme o direito penal, pode-se citar: a Lei n.º 1.521, de 26 de 
dezembro de 1951, que trata dos crimes contra a economia popular; a Lei n.º 
4.729, de 14 de julho de 1975, que define o crime de sonegação fiscal; a Lei 
n.º 7.492, de 16 de julho de 1986, que dispõe sobre os crimes do colarinho 
branco; a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que traz dispositivo sobre 
a responsabilidade criminal pela distribuição de produtos nocivos; a Lei n.º 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo; a Lei n.º 9.279, de 14 
de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial; a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente; a Lei n.º 9.613, de 03 de março de 1998, que trata da 
Lavagem de Dinheiro; a Lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 
econômica; entre outras.  

 
Por fim, tem-se a responsabilidade decorrente da improbidade 

administrativa, ou seja, da punição que funciona como espécie do gênero 
imoralidade administrativa, qualificada como uma quarta esfera de 
responsabilização que ocorre quando os administradores enriquecem 
ilicitamente, obtêm vantagem indevida para si ou para outrem causando 
prejuízo ao erário ou quando atentam contra os princípios da Administração 
Pública. 

 
Segundo JUAREZ FREITAS75, a probidade administrativa consiste “na 

proibição de atos desonestos ou desleais para com a Administração Pública, 
praticado por agentes seus ou terceiros”. Logo, a atuação em desacordo 
com a lei ou o estatuto não implica em prática de conduta ímproba. 
Deve, necessariamente, existir o ânimo de violá-los, a intenção de 
desrespeitá-los, enfim, a má-fé e a desonestidade na prática do ato, 

                                                           
75 FREITAS, Juarez. Do princípio da probidade administrativa e de sua máxima efetivação. Boletim de 
Direito Administrativo, São Paulo, p. 433-447, jul. 1996, p. 437. 
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desse modo, o administrador inábil não necessariamente responderá por 
improbidade76.  

 
É importante ressaltar que cada uma dessas responsabilidades possui 

requisitos próprios a serem preenchidos. 
 
VIII.1 Responsabilidade da Diretoria Executiva e do Conselho de 
Administração 
 
Atribui-se, como visto, à Diretoria Executiva poderes de decisão 

distribuídos entre os diretores de acordo com as disposições estatutárias da 
companhia, sendo que estes são detentores de funções estatutárias 
cumpridas individualmente, salvo se o estatuto estabelecer quórum 
especial para apreciação de determinadas matérias.  

 
Os diretores, por conseguinte, exercem suas funções 

autonomamente, e eventual atuação violadora dos deveres deve ser 
analisada de forma individual, pois sua decisão é realizada, em regra, de 
forma monocrática. Logo, os diretores são responsabilizados 
pessoalmente pelos atos praticados no exercício de suas funções, com 
exceção ao caso de quórum especial estabelecido pelo estatuto77. 

                                                           
76 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacinto Arruda. Improbidade Administrativa de dirigente de 
empresa estatal. Revista Brasileira de Direito Público- RBDP, Belo Horizonte, Ano 4, n. 12, p. 9-32, 
jan./mar. 2006, p. 20.  
77 Segundo MODESTO CARVALHOSA (CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade Civil de 
Administradores e de Acionistas Controladores perante a Lei das S/A. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v. 699, p. 36-43, jan.1994, p. 40): “[...] a Diretoria não é um órgão colegiado na medida em que 
diretores têm funções estatutárias e devem individualmente cumpri-las embora não haja impedimento a 
que o estatuto determine que algumas decisões sejam tomadas em reunião de seus membros. 
Cada diretor, nos limites de suas funções, manifesta unilateralmente a vontade da companhia 
(responde individualmente o diretor). 
[…] 
Pode-se, portanto, afirmar que a Lei 6404/76, estabelece, como princípio geral, que os diretores têm 
responsabilidade limitada às suas funções, não podendo ser responsabilizados por atos de outros 
diretores, salvo conluio ou negligência. 
A responsabilidade do administrador é, em regra, sempre pessoal, respondendo cada diretor no âmbito 
de suas atribuições. Consagra-se, dessa forma, o princípio da incomunicabilidade da culpa”. 
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Segundo RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA78:  

 
[...] a regra é que os diretores respondem individualmente por 
seus atos irregulares, incidindo a solidariedade somente quando 
mais de um diretor concorrer para a prática de um ato irregular ou 
antijurídico [...].  

 
Assim, a responsabilidade dos diretores pela tomada de decisão 

que viole a lei ou o estatuto é individual79, salvo se mais de um diretor 
concorrer para a prática da atuação irregular80.  

 
Já quanto ao Conselho de Administração, por ser sua decisão 

colegiada, a responsabilidade pelas tomadas de decisão deste órgão será 
solidária81. Trata-se de responsabilidade subjetiva e, portanto, sujeita à 
culpa, sendo os conselheiros pessoal e solidariamente responsáveis pelas 

                                                           
78 CORRÊA, Rodrigo de Oliveira Botelho. Breves notas sobre a responsabilidade civil dos 
administradores de sociedade anônima e sociedade limitada. Revista trimestral de direito civil: RTDC, 
v. 10, n. 37, p. 249-261, jan./mar. 2009, p. 254. 
79 EIZIRIK, Nelson. Questões de direito societário e Mercado de capitais. Rio de Janeiro Forense, 1987, 
p. 101. 
80 Ressalta-se que, no caso da PETROBRAS, decisões da diretoria executiva são colegiadas. As 
decisões individuais possuem um limite de competência, que na época da aquisição da PRSI/PRST, 
segundo informações do CONSULENTE, era de R$30 milhões e, assim mesmo, eram aprovadas 
posteriormente como “atos de gestão” por toda a Diretoria Executiva. Acima deste valor deveriam ser 
submetidas a aprovação do colegiado. 
81 De acordo com o Acórdão 88/1993 - Plenário, do TCU: “a responsabilidade do Conselho de 
Administração não possui índole genérica, pois não engloba a totalidade da gestão. É, isto sim, restrita 
aos atos específicos que são submetidos à apreciação daquele Colegiado e são por ele aprovados”, 
esse entendimento foi reiterado em diversas decisões (Acórdãos 639/2005 - Plenário, 526/2001 - 1ª 
Câmara, 45/1994 - Plenário, 240/1997 - Plenário, 67/1997 - Plenário, 7/1999 - Segunda Câmara, 
87/1996 - Segunda Câmara, 29/2000 - Segunda Câmara, 89/2000 - Plenário e Decisão 335/1994 - 
Plenário), estando, assim, pacificada a jurisprudência. 
Dessa forma, a regra geral, segundo a jurisprudência dominante nesta Corte, é no sentido de que os 
integrantes dos Conselhos de Administração não respondem pelos atos praticados pela Diretoria. Há 
situações, contudo, nas quais os conselheiros podem ser responsabilizados por sua omissão, 
mormente, quando esta se revela continuada. 
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deliberações do Conselho. Para tanto, basta a violação de um dos deveres 
anteriormente mencionados para que a responsabilização ocorra82.  

 
Entretanto cabe a cada conselheiro, de modo individual, o poder de 

diligência junto aos diretores sobre os assuntos de alçada do Conselho de 
Administração. Nestes casos, caberá tratar de uma responsabilização 
individual do conselheiro. 

 
Por isso, afirma NELSON EIZIRIK83, que os membros do Conselho de 

Administração serão pessoalmente responsáveis, por culpa in vigilando, 
caso não fiscalizem a gestão dos diretores nos limites das suas atribuições 
de controle de legitimidade dos atos da diretoria; ou mesmo por culpa in 
elegendo, quando o conselho eleja diretor cuja idoneidade poderia ter sido 
apurada antes de eleição ou quando, mesmo caracterizada a incompetência 
do diretor, o conselho o mantenha.  

 
Independentemente, os conselheiros respondem apenas perante a 

companhia, e não perante terceiros, visto que não os representam.  
 

                                                           
82 Segundo ARNOLDO WALD (WALD, Arnoldo. A Evolução do Regime Legal do Conselho de 
Administração, os Acordos de Acionistas e os Impedimentos dos Conselheiros Decorrentes de 
Conflitos de Interesses. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem, v. 4, n. 
11, p. 13-30, jan./mar., 2001, p. 20): “o conselho de administração é basicamente um órgão colegiado e 
deliberativo, despido dos poderes executivos, de representação e de administração, sendo que a 
justificativa essencial de sua criação consistiu precisamente na composição dos distintos grupos de 
interesse atuantes na empresa. Assim, os membros do conselho de administração não são realmente 
administradores da empresa, mas sim participantes no processo decisório de sua política geral, 
cabendo aos diretores o desenvolvimento de tarefas administrativas e executivas. 
Acontece que houve, na prática brasileira, uma evolução decorrente do advento e da generalização, 
em algumas grandes empresas, do controle partilhado. Assim, o conselho de administração 
transformou-se num verdadeiro órgão de gestão de segundo grau, que não se limita a eleger a diretoria 
e praticar atos referentes à política geral da empresa, mas decide numerosos casos concretos, 
passando a atuar como verdadeiro órgão operacional, em relação ao qual a diretoria se comporta como 
simples preposto, longa manus ou executor material das decisões específicas do colegiado”. 
83 EIZIRIK, Nelson. Questões de direito societário e Mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense, 
1987, p. 100. 
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Sob o prisma da responsabilização dos administradores, portanto, é 
necessária a verificação, em cada caso, do perfil da companhia, não 
podendo se equiparar as responsabilidades entre os diretores e os 
conselheiros de forma genérica84. 

 
 

IX. BUSINESS JUDGMENT RULE 
 
 
Percebe-se, do até aqui exposto, que os diretores exercem a gestão 

dos negócios; e os conselheiros exercem as funções deliberativas da 
PETROBRAS. Ambos realizam as tomadas de decisões, logo, essa existe 
no mundo jurídico, mas não tem vontade própria. Sua vontade é, na 
verdade, a vontade das pessoas físicas que tomam as decisões por ela. 
É exatamente porque esses decidem sobre coisas alheias que existem 
normas protetivas dos titulares de bens e direitos contra a má gestão. Daí, 
tanto o administrador como a pessoa jurídica que ele representa possuírem 
responsabilidades.  

 
Pode-se imaginar, também, o quanto não é incomum a tomada de 

decisões complexas, existindo na atuação dos administradores um risco 
inerente à função que é mitigado quando os deveres, anteriormente 
analisados, são respeitados.  

 

                                                           
84 Para o STJ, enquanto a diretoria da sociedade anônima, composta por, no mínimo, dois diretores, é, 
por essência, órgão de representação e administração, através do qual atua a sociedade, praticando os 
atos da vida civil, celebrando contratos, formalizando negócios diversos; o Conselho de Administração, 
composto por, no mínimo, três membros, é órgão puramente deliberativo. Assim, enquanto a diretoria 
pode atuar de forma colegiada ou individual, agindo conjuntamente ou através de cada diretor 
representando a sociedade, o conselho de administração somente se manifesta validamente por 
deliberação coletiva, sendo, normalmente, inviável que conselheiro, nessa condição, represente 
individualmente a companhia ou se confunda com o próprio conselho (STJ. RESP - RECURSO 
ESPECIAL – 410752. Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Fonte: DJE 
DATA:01/07/2013.DTPB). Sobre a diferença entre a responsabilidade dos diretores e conselheiros, 
vide: Acórdão AC-2520-48/08, Plenário. 
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Caso os administradores decidam respeitando os deveres, não 
poderão eles ser pessoalmente responsabilizados, pois se considerará 
um ato de gestão regular. Percebe-se, assim, que as obrigações dos 
administradores são de meio, e não de fim85. 

 
Assim, os parâmetros para a aferição de responsabilidade dos 

administradores são os deveres legais e estatutários. Logo, os atos 
praticados nesses limites são regulares e não podem ensejar a 
responsabilização do administrador, porém, civilmente, responde como visto 
pelos prejuízos que causar, quando proceder “dentro de suas atribuições ou 
poderes, com culpa ou dolo” ou “com violação da lei ou do estatuto” (art. 158, 
incs. I e II, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

 
Frisa-se, agindo dentro dos limites legais e estatutários, que o art. 158, 

da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, assegura a não 
responsabilização do administrador pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade86. Quando extrapolam os limites (deveres), neste caso, 
responderão pelos seus atos.  

 

                                                           
85 Segundo ANA FRAZÃO (FRAZÃO, Ana. Função social da empresa: repercussões sobre a 
responsabilidade civil de controladores e administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 
391): “Apesar da importância da função social da empresa, esta não tem o alcance de imputar aos 
controladores e administradores de companhias a responsabilidade pelo resultado de suas decisões. 
Até mesmo diante dos necessários riscos que os gestores devem correr, as obrigações relacionadas 
ao dever de diligência são de meio, mas nunca de fim, como é pacífico na doutrina. Uma das formas 
pelas quais o direito societário procura assegurar tão conclusão é por meio da aplicação da conhecida 
business judgment rule, princípio que, segundo Clark (1986, p. 123-124), desdobra-se em duas 
formulações principais: 
- A presunção de que, ao tomar uma decisão, os administradores agem sobre uma base informada em 
boa-fé e na crença honesta de que a ação foi tomada no melhor interesse da companhia e 
- A ideia de que o mérito das decisões dos administradores é insuscetível de alteração judicial, salvo se 
o julgamento tiver sido motivado por fraude, conflito de interesses, ilegalidade e, embora seja 
controverso, também na hipótese de negligência grave (gross negligence)”. 
86 Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os atos dos diretores de sociedade anônima fora de 
seus poderes, não são nulos, mas considerados inexistentes (STF. RE 30632. Relator: CÂNDIDO 
MOTTA). 
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À primeira hipótese é aplicável a teoria internacionalmente difundida 
como “business judgment rule”87, desenvolvida no direito norte-americano 
com o intuito de proteger os administradores contra eventual 
responsabilização por erros de julgamento em negócios realizados. Já 
na segunda hipótese, não se aplicaria tal regra, pois esta não protege 
decisões que constituam violação dos deveres legais ou estatutários88.  

 
Segundo HARRY G. HENN e JOHN R. ALEXANDER89:  

 
The ‘business judgment’ sustains corporate transactions and 
immunizes management from liability where the transaction is 
within the powers of the corporation (intra vires) and the authority 
of management, and involves the exercise of due care and 
compliance with applicable fiduciary duties.  

 
ALEXANDRE COUTO SILVA90 define “business judgment rule” como 

sendo uma: 

                                                           
87 A “business judment rule” é enunciada no §4.01 dos Principles of Corporate Governance, adotados e 
promulgados em 12 de maio de 1992, pelo American Law Institute, que consiste num modelo de 
regulamentação jurídica sobre variados temas do direito corporativo. 
88 O desenvolvimento da “business judgment rule” ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA) e 
data de 1829, no caso Percy v. Millaudon, decidido pela Suprema Corte de Louisiana, estabelecendo-
se que o simples prejuízo não faz o administrador responsável; deve-se provar que o administrador 
praticou um ato inadmissível ao padrão do homem comum. Depois, em 1847, a Suprema Corte do 
Alabama, no caso Godbold v. Branch Bank, decidiu que, apesar de devidamente informados e da 
legalidade dos atos praticados, se os administradores fossem responsabilizados por todos os atos 
praticados ou decisões errôneas na condução do negócio, sem a possibilidade de errar, nenhum 
homem prudente aceitaria o encargo de ser administrador sujeito a esse risco. Porém, na atualidade, o 
caso Otis & Co. v. Pennsylvania R. Co., de 1944, e julgado pela Suprema Corte da Pensilvânia, é 
considerado o leading case sobre o tema. Nele, os acionistas alegaram que os diretores deixaram de 
obter o melhor preço pela venda de recebíveis, por terem negociado somente com um comprador, 
deixando de verificar a possibilidade de venda a outros a preço mais vantajoso. A decisão isentou os 
diretores de responsabilidade, sob o argumento de que enganos e erros no exercício de julgamento 
honesto do negócio não os qualificam como negligentes. Sobre estes e outros casos, vide: SILVA, 
Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007, p. 141 e ss. 
89 HENN, Harry G.; ALEXANDER, John R. Laws of Corporation. 3. ed., St Paul: West 1991, p. 661. 
90 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 1. 
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[...] descrição básica dos princípios aplicáveis à tomada de 
decisão dos administradores com razoabilidade e devidamente 
informados, que não lhes permitem a responsabilidade no caso de 
a decisão se tornar, de certo modo, desastrosa ou má no ponto de 
vista da Companhia. 

 
Segundo tal regra, o controlador deve analisar a racionalidade e a 

razoabilidade do processo decisório, mas deveria se abster de sindicar o 
mérito da decisão91. O seu objetivo é proceder a uma limitação à 
responsabilidade dos administradores, possibilitando-lhes exercer a 
administração da companhia com relativa autonomia, independência e 
segurança, consequentemente, encorajando-lhes a tomar decisões 
arriscadas, muitas vezes, economicamente interessantes para a sociedade92. 

 
A atividade econômica seria seriamente prejudicada se o 

controlador, seja este qual for, passasse o tempo todo julgando as ações 
dos administradores ex-post. É muito fácil apontar que uma decisão foi 
errada olhando pelo retrovisor do tempo. Mas a essência do mundo dos 
negócios é aceitar riscos. É aplicar o conjunto de informações e crenças que 
se apresentam em um determinado momento para decidir sobre fatos que 
gerarão efeitos sobre o futuro da companhia, futuro sobre o qual ninguém 
tem o controle. É o mercado quem deve corrigir erros reiterados de 
julgamento da administração, quando tomados de boa-fé e no que era 
percebido pela administração da companhia como o melhor para esta. Cabe 
aos participantes do mercado e aos acionistas removerem administradores, 
reduzirem sua remuneração e mesmo castigarem o preço das ações de uma 

                                                           
91 Para JÚLIO CÉSAR DE LIMA RIBEIRO (RIBEIRO, Júlio César de Lima. A transposição da 
BUSINESS JUDGEMENT RULE para o regime de responsabilidade civil de administradores em 
Portugal e no Brasil. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 937, p. 391-431, 2013, p. 399): “A sindicância 
leva em conta, portanto, a razoabilidade do processo de tomada de decisão e a razoabilidade da 
decisão (de forma limitada). [...] se o diretor (realmente) acreditar que sua decisão está de acordo com 
os melhores interesses da corporation e essa crença for racional, o dever, para efeito da aplicação da 
BJR, estará cumprido”. 
92 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 141. 
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companhia por decisões, tomadas de boa-fé e no interesse da companhia, 
mas que se apresentaram errôneas ex-post93. 

 
Enfim, a conduta do administrador deverá estar sujeita ao 

escrutínio do Judiciário, todavia se este possuir a possibilidade de 
substituição da vontade discricional do administrador, esse tomaria 
decisões não pensando na companhia, mas em como não ser 
responsabilizado. Evidentemente, a inovação, o empreendedorismo, o 
crescimento econômico e o emprego seriam negativamente afetados. 

 
Daí porque afirma JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES94 que: 
 

A responsabilidade dos administradores deriva do modo como se 
comportaram na avaliação de determinado negócio, se atuaram 
com diligência que se espera de todo “bom pai de família”, para 
usar conceito romano, com a tomada das cautelas necessárias 
para avaliar com cuidado a natureza do ato e a conveniência e 
interesse da companhia na sua celebração. 

 
Segundo o autor95: 
 

A atuação dos administradores é informada pela presunção de 
boa-fé e lealdade à empresa que dirige e de ter tomado decisões 
com base em informações fidedignas regularmente fornecidas em 
processo de investigação contábil e financeira da sociedade alvo.  

 
Busca-se com tal regra amparar o administrador (diretor ou 

conselheiro) que atua de boa-fé, respeitando os limites legais e 
estatutários, mas que, infelizmente, depois de um tempo, percebe que 
sua decisão foi uma decisão ruim e que causou um dano à companhia.  

                                                           
93 CVM. Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2008/9574. Relator: Diretora Ana Dolores 
Moura Carneiro de Novaes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2012. 
94 MAGALHÃES, José Carlos de. A responsabilidade dos administradores em alienações e aquisições 
de ativos relevantes. Revista de arbitragem e mediação, v. 10, n. 38, p. 81-95, jul./set. 2013, p. 88. 
95 MAGALHÃES, José Carlos de. A responsabilidade dos administradores em alienações e aquisições 
de ativos relevantes. Revista de arbitragem e mediação, v. 10, n. 38, p. 81-95, jul./set. 2013, p. 89. 
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No Brasil, essa regra foi consubstanciada no §6º, do art. 159, da Lei n.° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, cujo texto preceitua que “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”. 

 
Apesar de o enunciado normativo utilizar o termo “poderá”, este poder 

semântico se converte em dever prático no caso da aplicabilidade da 
regra da “business judgment”. Não há de esquecer que as normas 
permissivas não têm porque conter necessariamente uma habilitação para o 
exercício de uma discricionariedade de atuação. Apenas a utilização do 
termo “poderá” não implica tal atribuição ao aplicador da norma, dado que 
dita expressão pode ir acompanhada de todos os elementos ou pressupostos 
necessários em ordem à aplicação da norma, de tal modo que, verificada a 
existência da situação prevista por aquela, decairá a possibilidade de optar, 
ao ser a única decisão possível predeterminada (assim o poder semântico se 
converte em dever prático)96.  

 
Dessa forma, se o administrador movido pela boa-fé incorre em 

erro de julgamento, não será responsabilizado por sua decisão, em razão 
da finalidade da norma ser a repressão de atos praticados com má-fé. 

 
Depreende-se da “business judgment rule” que o legislador, e eventual 

controlador, reconhece que, conquanto desinteressados, bem-intencionados 
e informados, os administradores poderão tomar decisões que acaso, no 
longo prazo, acarrete à companhia grandes prejuízos, não ensejarão 
responsabilidade. Isto é, decisões que possam se configurar como de má 
fortuna para o negócio podem não gerar responsabilização. 

 
                                                           
96 Sustenta-se que não existem normas de competência jurídico-pública que sejam permissivas, ou 
seja, muitas das normas permissivas são, na verdade, normas impositivas, no entanto as normas de 
conduta dependerão da relação entre a norma de competência e a de conduta para se averiguar se 
haverá ou não uma norma permissiva. Sobre o tema, vide: DUARTE, David. A norma de legalidade 
procedimental administrativa: a teoria da norma e a criação de normas de decisão na 
discricionariedade instrutória. Coimbra: Almedina, 2006. 
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De qualquer forma, para utilizar tal regra, o administrador deve 
seguir alguns princípios. Por isso, afirma-se que a “business judgment rule” 
se baseia em quatro elementos: 
 
(I) Decisão ou julgamento do negócio: para aplicar a regra deve existir 
uma decisão informada, refletida, independente e desinteressada. Significa 
dizer que omissões não são protegidas pela regra, entretanto a decisão de 
não agir poderá estar protegida.  
 

(I.1) Decisão informada: a decisão informada é aquela na qual os 
administradores basearam-se nas informações razoavelmente necessárias 
para tomá-la. Pode-se utilizar informações, análises e memorandos 
elaborados pela própria empresa ou por terceiros contratados.  
 

(I.2) Decisão refletida: a decisão refletida é aquela tomada depois da 
análise das diferentes alternativas ou possíveis consequências ou, ainda, em 
cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de 
analisar um negócio, a decisão negocial pode ser considerada refletida, caso, 
informadamente, tenha o administrador decidido não analisar esse negócio.  

 
(I.3) Decisão independente: a decisão independente é aquela 

baseada nos méritos e interesses da companhia, sem qualquer influência 
sobre a sua capacidade de decidir discricionariamente. 

 
(I.4) 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). 
 
(II) Observância aos deveres específicos dos administradores: para 
aplicar a regra, deve a atuação do administrador observar os deveres 
prescritos de forma ampla e genérica nos arts. 153 a 157, da Lei n.º 6.404, de 
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15 de dezembro de 1976, são eles: (II.1) dever de ser diligente; (II.2) lograr 
os fins da companhia; (II.3) atentar para o bem público e à função social da 
empresa; (II.4) dever de lealdade; (II.5) não intervir nem deliberar sobre atos 
em conflito de interesse; (II.6) não contratar com a sociedade em condições 
não equitativas; e (II.7) dever de informar. 
 
(III) Boa-fé: por ser elemento básico para o cumprimento dos seus deveres, 
para aplicar a regra, deve ignorar certo fato (conceito psicológico) e o 
desconhecer de forma desculpável (conceito ético), além de agir sem malícia 
ou com intenção de fraudar. Significa atuar na suposição de que sua conduta 
era correta, permitida ou devida.  
 
(IV) Inexistência de abuso de discricionariedade: a regra não protegerá 
decisão ou julgamento do negócio que viole o dever genérico à juridicidade, 
ou seja, o Direito.  
 

Afora o até aqui mencionado, deve-se alertar para o fato de que a 
aceitação de riscos e o sentido empreendedor são características 
necessárias para um bom desempenho da função de administrador. Por 
isso que o sistema de responsabilidade dos administradores, de fato, merece 
cuidados próprios. Segundo ANTONIO CARLOS FONTES CINTRA97: 

 
A política legislativa e judiciária a respeito da responsabilidade 
ditará os contornos do grau de risco a ser assumido em cada 
negócio, o que terá impactos diretos na economia e crescimento do 
país. É preciso lembrar que o Judiciário não detém os 
conhecimentos afetos à técnica empresarial. Por isso, conferir ao 
magistrado amplos poderes para, em segunda mão, avaliar a 
adequação da conduta do gestor para a situação concreta, poderá 
levar a um desaquecimento da economia. Ademais, devemos ter 
em mente que os acionistas, assim como os demais stakeholders, 

                                                           
97 CINTRA, Antonio Carlos Fontes. Responsabilidade dos administradores perante a má fortuna do 
negócio e a business judgment rule. Revista de direito bancário e do mercado de capitais, v. 15, n. 58, 
p. 51-66, out./dez., 2012, p. 65. 
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assumiram o risco quanto ao negócio bem como pelas ações do 
administrador. 

 
Ademais, tal regra evita que o controlador se envolva no processo de 

tomada de decisão. Deve-se apenas controlar se os administradores agiram 
com boa-fé (com diligência, lealdade, informando e no interesse da 
companhia), é dizer, se respeitaram os deveres. Não devem entrar, 
portanto, na discricionariedade empresarial98. Agora, apesar de a decisão 
empresarial ser discricional, não pode ser ela arbitrária. Por fim, tal regra 
protege a sociedade e seus acionistas de outros acionistas, e não dos 
administradores99. 

 
Conclui-se, portanto, que a regra do “business judgment” é um 

padrão para a revisão da tomada de decisão dos administradores, 
protegendo-os de eventual responsabilização. Trata-se, dessa forma, de uma 
excludente de responsabilidade combinada com uma insindicabilidade 

                                                           
98 Segundo JÚLIO CÉSAR DE LIMA RIBEIRO (RIBEIRO, Júlio César de Lima. A transposição da 
BUSINESS JUDGEMENT RULE para o regime de responsabilidade civil de administradores em 
Portugal e no Brasil. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 937, p. 391-431, 2013, p. 411): “a business 
judgment rule foi criada com o intuito de preservar a discricionariedade do administrador ao optar pela 
decisão que (ele, como gestor da sociedade) considera a mais conveniente. É na esfera dessa 
discricionariedade, que poderá ser colocada em dúvida a razoabilidade ou não de uma decisão; e que, 
portanto, se configura a possibilidade (ou não) de aplicação da business judgment rule”. 
Sobre a discricionariedade do administrador, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO 
(GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos administradores de sociedade 
anônimas. Revista de direito mercantile, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 42, p. 74, 
abr./jun. 1981) afirma: “não se pode negar, na experiência concreta, que se defere aos administradores 
certa margem de discricionariedade na condução dos negócios sociais, pois nem a lei nem o estatuto 
poderão jamais definir, com exatidão a amplitude exaustiva, as condições específicas de legitimação 
dos gestores à prática dos chamados atos regulares de gestão, individualmente considerados. Na 
aferição da conduta dos administradores, dois fatores, porém, introduzem elementos valorativos de 
singular expressão. Em primeiro lugar, a relativa discricionariedade da gestão tem por limite específico 
o objeto social, que há de ser definido no estatuto de modo preciso e completo [...]. Além dessa 
limitação de caráter objetivo, outro temperamento se impõe: a liberdade de gestão somente se admite 
enquanto ordenada a perseguir um escopo concreto: o atendimento do interesse social”.  
99 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 195. 
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do controlador de quem atua dentro dos padrões exigidos na lei e no 
estatuto100.  
 
 
 
 
 

                                                           
100 A vedação à sindicância, prevista pela regra, não se estende ao procedimento de tomada de 
decisões e aos interesses do administrador no que se refere à sua decisão. Ou seja, cabe ao 
controlador ao menos verificar se a regra da “business judgment” deve ou não ser aplicada. Vide: 
SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 3.  
Cabe aqui ressaltar decisão preferida no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM n.º 
03/2002: “A administração da companhia, como já se disse da política, é a arte do possível, repleta de 
decisões imperfeitas por definição e de verdadeiras "escolhas de Sofia", e justamente em razão disso a 
jurisprudência e a legislação têm cuidado de temperar a responsabilidade dos administradores e 
desvinculando-a do êxito de suas ações. [...] 
Assim, segundo penso, os administradores e os acionistas têm discricionariedade para gerir o caixa da 
companhia e tomar as decisões que entenderem mais apropriadas ao interesse da companhia. E, 
nesse sentido, vezes há onde o caixa disponível não é suficiente para fazer face a todas as obrigações 
da companhia - inclusive com o estado, trabalhadores, credores e acionistas - e nessas hipóteses, 
dentre as decisões imperfeitas ou possíveis, a administração deverá decidir, discricionariamente, no 
tocante ao gerenciamento de caixa e o fluxo, a prioridade de pagamentos. A CVM, a meu ver, não deve 
se imiscuir nessa discricionariedade e, a bem dizer, nem tem este poder. 
Ou seja, optar entre declarar o dividendo obrigatório ou deixar de declará-lo por conta de 
incompatibilidade financeira, constituindo-se a reserva especial é decisão afeta à discrionariedade dos 
administradores e dos acionistas e não cabe à CVM se substituir ao juízo destas pessoas, 
principalmente após os fatos e sem qualquer responsabilidade sobre o êxito ou o fracasso de suas 
sugestões administrativas, que na altura ficará apenas na comodidade do plano teórico. 
Correndo o risco de ser ocioso, recordo que o lucro apurado nas demonstrações financeiras não tem 
necessariamente correlação com a disponibilidade de caixa ou financeira da companhia, de forma que 
pode haver lucro sem que haja disponibilidade de caixa e a companhia, como dito acima, pode, 
discrionariamente, gerenciar financeiramente suas obrigações, inclusive, se for o caso, se financiar por 
dívida para obter o caixa necessário ao pagamento de dividendos. Tudo isso faz parte da 
administração: decidir, escolher, priorizar, etc.” (CVM. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
03/2002. Relator: Diretora Norma Jonssen Parente. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2004). 
Ainda sobre o tema, vide: CVM. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 14/2005. Relator: Diretor 
Eli Loria. Rio de Janeiro, 05 de maio de 2009; CVM. Processo Administrativo Sancionador CVM nº 
24/2006. Relator: Diretor Otavio Yazbek. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2013. 
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X. O CASO SUB EXAMEN DA AQUISIÇÃO DA 
PRSI/PRST (FORMAS DE CONTROLE E 
IDENTIFICAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES) 
 
 

Para que todos os deveres impostos aos administradores (diretores 
e conselheiros) sejam efetivos, isto é, para que se tornem uma realidade 
concreta, é necessário que exista no ordenamento jurídico mecanismos 
hábeis de controle de suas atividades.  

 
A tarefa do controlador, seja este quem for (Judiciário, TCU, CVM, 

etc.), consiste em verificar se, no exercício da tomada de decisão, 
observou ou não os deveres (limites) e, no caso dos administradores de 
sociedades anônimas, se estes atuaram com boa-fé. Ou seja, a função do 
controlador, no caso sub examen, é avaliar se os administradores 
passaram ou não as arraias, ou se estes superaram os limites de seu 
poder de decisão. 

 
O fato de existir na situação sub examen decisões questionáveis dos 

administradores, faz com que seja necessário averiguar se elas foram 
tomadas respeitando a juridicidade.  

 
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA101, deixa claro que:  

 
La Administración no es “señor del Derecho”, no está al margen 
del Derecho, no está vinculado a una parte sí y a otra no del 
Derecho, porque su vinculación sea menor o más débil que 
respecto de los demás sujetos, o porque para ella el Derecho sea 
sólo un buen consejo, que sea libre de cumplir o no; en concreto, 
pues, porque la Administración, como los demás poderes 

                                                           
101 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la Administración. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 2005, p. 141-142. 
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públicos, está sometida plenamente “a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico” en paridad con los ciudadanos. 
[...] 
El “sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” de la Administración 
implica, pues, en conclusión, el “sometimiento pleno” al juez, 
inexcusablemente. 

 
Deve-se, portanto, verificar se as principais tomadas de decisões 

na aquisição da PRSI/PRST foram arbitrárias, ou seja, deve-se constatar se 
os diretores e conselheiros atuaram de acordo com parâmetros ou standards 
preestabelecidos sem, contudo, realizar essa avaliação com autoritarismo, 
abusos, ingerência indevida ou até substituição de critérios.  

 
Vale recordar, aqui, das palavras de TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ102, que afirma:  
 

[...] juzgar a la Administración contribuye a administrar mejor, 
porque al exigir una justificación cumplida de las soluciones en 
cada caso exigidas por la Administración obliga a ésta a analizar 
con más cuidado las distintas alternativas disponibles, a valorar de 
forma más serena y objetiva las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas y a pesar y medir mejor sus respectivas 
consecuencias y efectos, previendo a la autoridades de los 
peligros de la improvisación, de la torpeza, del voluntarismo, del 
amor propio de sus agentes, del arbitrismo y de otros riesgos 
menos disculpables aún que éstos y no por ellos infrecuentes en 
nuestra realidad cotidiana, de ayer y de hoy.  

 
E continua103:  
 

[...] juzgar a la Administración no es administrar, ni debe serlo, 
pero sí contribuye a administrar mejor –y en ese sentido coadyuva 
al logro de los fines institucionales de la Administración como 

                                                           
102 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 2008, p. 126. 
103 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 2008, p. 128. 
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organización servicial de la comunidad- , al propio tiempo que 
protege los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Ésta 
es la doble dimensión de la justicia administrativa. Olvidarla, 
limitando su análisis a la perspectiva garantizadora, equivale a 
incurrir en un reduccionismo inaceptable. 

 
Pode-se inferir, dessa forma, que o controle do conteúdo da decisão 

dos administradores vai dirigido a determinar se a solução eleita era 
realmente indiferente para o Direito, isto é, se seria uma solução válida e 
não necessariamente a melhor104. 

 
O simples fato de a escolha tomada desagradar uma parcela dos 

acionistas ou da sociedade em geral, não a transforma em inválida. Não se 
pode agradar a todos, seria uma utopia pensar que toda decisão realizada no 
seio de uma sociedade de economia mista deva, além de ser válida, ser a 
melhor. 

 
Para se chegar às alternativas ou opções válidas, quem controla 

deve reconstituir os passos feitos pelo tomador da decisão, sem a pretensão 
de substituí-lo, verificando apenas se este observou ou não os deveres 
(limites) a serem seguidos. Trata-se de utilização de técnicas ou etapas 
que os administradores teriam que atravessar para chegar até as 
alternativas ou opções válidas.  

 
Caso as alternativas ou opções sejam válidas, terá o controlador que 

aceitar, goste ele ou não, a solução eleita, qualquer que seja sua opinião 
pessoal; se, pelo contrário, a decisão era uma alternativa ou opções 
inválidas, poderá o controlador responsabilizar os tomadores de decisões. 

                                                           
104 As alternativas ou opções dadas pela interpretação darão somente alternativas ou opções válidas 
ou inválidas. Isso significa que não existe a “melhor” ou “ótima” alternativa ou opção. Esta será sempre 
a única que poderia ser seguida validamente. Em efeito, o administrador tem o dever jurídico de 
satisfazer os interesses públicos, por meio da legalidade, da legitimidade e da licitude. Se determinada 
alternativa ou opções é a “melhor” ou “ótima”, esta será o único caminho válido, os demais serão 
indevidos ou inválidos.  
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Ressalta-se, atuar de forma inválida, significa descumprir os mandamentos 
legais ou estatutários, o que leva à responsabilização do administrador.  

 
Ressalta-se, também, que toda e qualquer decisão é pessoal, íntima 

e singular de cada tomador de decisão, portanto, incomunicável. O decisor 
rende contas, apenas, à sua consciência. Porém, ao investigar a fundo a 
etiologia da conduta (ação ou omissão), poderão ser identificadas, por 
indícios e circunstâncias, eventuais distorções e má conduta. Ou seja, a 
prova é difícil, mas não impossível, afinal, nada é indiferente ao Direito. 

 
O processo de tomada de decisão é analiticamente distinguível 

(ainda que, no plano psicológico, apareçam fundidas ou mescladas). Por um 
lado, existe a atividade mental que conduz a decidir algo, e, por outro, o 
processo de justificação, que resulta em constituir razões para mostrar o 
quanto bem-fundada foi a decisão. 

 
Segundo ALEJANDRO NIETO105, a elaboração arbitrária de uma 

decisão que permanece no foro íntimo do decisor é de controle impossível. A 
questão surge quando a causa motriz se confessa – ou, ao menos, reflete-se 
– na justificação. Algo que, conforme o autor, não é nada comum, posto que 
é quase impensável que o decisor seja tão simples ou tão arrogante como 
para expressar com sinceridade algo que a todos é repreensível. 

 
JUAN IGARTUA SALAVERRÍA106 critica a velha ideia de motivação, 

segundo o qual, essa descreveria o processo mental de quem toma a 
decisão. A decisão ficaria validamente justificada (motivada) sempre e 
quando o processo jurídico mental de quem decide fosse descoberto. 
Sustenta o autor: “la imposibilidad de verificar (desde fuera) si la motivación 
refleja el itinerario seguido por quien ha decidido algo”. Assim, para o autor, 
“la motivación consistiría en justificar decisiones y no describir procesos 
mentales”. Assim, o importante são as razões que acompanham uma 

                                                           
105 NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel, 2000, p. 371. 
106 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Discrecionalidad, arbitrariedad y control judicial. Revista Vasca de 
Administración Pública, Oñati, v. 46, n. 3, p. 95-118, sep./dic., 1996, p. 104-106. 
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decisão, sem importar se essas razões seriam pensadas antes, durante ou 
depois da tomada de decisão. Afirma que: “hay que salir al paso de la 
escandalizada sospeche de que, a veces, las decisiones se justifican ex post 
(como si esto fuera un comportamiento tramposo)”. De que vale, como bem 
recorda o autor, que “el juez condene a un individuo movido por el desafecto 
que siente hacia él, o que la Administración conceda una licencia de obras a 
un benefactor del partido en el poder, si después se logra motivar esa 
decisión con razones inapelables”. Não se pode perder de vista que, no 
Direito, pode-se justificar as decisões mais díspares e disparatadas. 

 
Conforme KARL ENGISCH107, na discricionariedade, surgem várias 

alternativas de eleição, cada uma delas pode ser “fungible” e “defendible”, em 
vista da grande ambiguidade que permanece no “espacio del juego”. Defende 
o autor, desse modo, que, ao motivar quase tudo é defensível, pois todo o 
decidido no “espacio del juego” está dentro da legalidade, e ninguém pode 
dizer que só ele tinha a razão108. 

 
Desse modo, ao justificar sua decisão (logicamente; não 

cronologicamente), deve-se sempre requerer que esta seja motivada 
mediante argumentos de fato e de direito. Estes poderão, em princípio, ser 
de qualquer natureza, desde que se demonstre que a decisão adotada 

                                                           
107 ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Traducción de J. Baptista Machado. 9. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 250. 
108 KARL ENGISCH (ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Traducción de J. Baptista 
Machado. 9. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 250): “Será então uma questão de 
conveniente disciplina da linguagem a questão de saber se se deve simplesmente fazer coincidir o 
conceito de “defensável” com o de “rectitude” do exercício do poder discricionário ou se se deve – e 
para isto me inclino eu – considerar o último conceito (“rectitude”) como mais restrito relativamente ao 
primeiro (“defensável”), pois que na verdade o recto tem de ser sempre defensável, mas nem tudo o 
que é defensável tem de ser aceite como “recto” (pois que continua a ser discutível e merecedor de 
discussão), na realidade das coisas, dado como pressuposto que existe um “poder discricionário”, 
seremos forçados a aceitar que aquilo que “em todo o caso” tem de ser reconhecido como defensável, 
deve valer como “caindo no espaço de manobra do poder discricionário” e, nessa medida, deve valer 
como “correcto” (e – permita-se-me o atrevimento de mais este excurso: - não deve ficar sujeito a 
reexame por uma outra instância, pelo menos quando esta não esteja em contacto tão estreito com o 
caso concreto e não seja essencialmente mais perita na matéria que a instância detentora do poder 
discricionário, mas apenas, na melhor das hipóteses, se julgue “mais sábia” que esta)”. 
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estava fundamentada sobre boas razões. A motivação se torna assim: algo 
mais que o iter decisório, pois aquele que toma a decisão pode utilizar 
argumentos não empregados ao decidir; algo menos que o iter decisório, 
pois pode não conter todos os fatores que tenham influído em sua decisão; 
ou algo distinto do iter decisório, pois a função fundamental é a justificativa 
e não a heurística109. 

 
A tomada de decisão dos diretores e conselheiros da PETROBRAS 

não pode ser, portanto, um conjunto de operações secretas e inexplicáveis 
isento de toda fiscalização. O modo de controlar a adequação da decisão 
de adquirir a PRSI/PRST é, portanto, por meio de um procedimento que se 
utiliza de técnicas ou etapas que começam com a verificação da existência 
de competência para atuar dos administradores. Depois, deverá verificar 
quais normas, ordens e políticas são aplicáveis ao caso, realizar sua 
determinação semântica e resolver, caso tenha – e sempre tem – problemas 
de concorrência e conflito normativos. Em seguida, deverá avaliar o 
complexo fático e o problema vigente no momento. A continuação deverá 
realizar uma análise profunda da atividade mental que conduziu os diretores 
e os conselheiros a decidir algo. Nesta etapa, então, avaliar-se-á a 
classificação dos problemas, dos objetivos a alcançar e a valoração das 
alternativas ou opções. Em seguida, necessitar-se-á controlar as formas e 
meios viáveis por meio da avaliação da informação e o elenco de formas e 
meios preferentes. Posteriormente, determinar-se-á se o momento de 
utilização das formas e meios selecionados e escolhidos para o fim que se 
busca conseguir foi o ideal. Por fim, utilizar-se-ão quaisquer dos limites 
existentes no Direito para controlar ainda mais a aplicação das formas e 
meios selecionados aos fatos (conversão da decisão em ação), isto é, 
atrofiará, minguará ou reduzirá o máximo possível as alternativas ou opções 
existentes, caso seja necessário110. É esse procedimento particularmente 
complexo que se passa a realizar. 

                                                           
109 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Discrecionalidad, arbitrariedad y control judicial. Revista Vasca de 
Administración Pública. Oñati, v. 46, n. 3, p. 95-118, sep./dic., 1996, p. 106. 
110 Sobre tais etapas, percursos ou raciocínios lógicos que devam ser seguidos pelo controlar, vide: 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Del arbitrio y de la arbitrariedad judicial. Madrid: Iustel, 
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2005, p. 124; CÓRDOBA BUENO, Miguel. La toma de decisiones en la práctica. Madrid: Delta, 2005; 
ADAIR, John. Toma de decisiones y resolución de problemas. Barcelona: Nuevos Emprendedores, 
2008; DRUCKER, Peter F. La decisión eficaz. Harvard Business Review: la toma de decisiones. 
Barcelona: Deusto, 2006; MENY, Yves; THOENIG, Jean-Claude. Las políticas públicas. Barcelona: 
Ariel, 1992; CARRASCO BELINCHON, Julian. Manual de organización y métodos: I. Funciones 
directivas. Madrid: Instituto de estudios de administración local, 1966; POLICE, Aristide. La 
predeterminazione delle decisioni amministrative: gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere 
discrezionale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 93; GALLIGAN, Denis J. Discretionary 
powers: a legal study of official discretion. Oxford: Clarendon press, 1990, p. 9-11; SIMON, Herbert A. 
Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations. 4. ed. 
New York: Free press, 1997, p. 82; DUARTE, David. A norma de legalidade procedimental 
administrativa: a teoria da norma e a criação de normas de decisão na discricionariedade instrutória. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 197 e ss; AYALA, Bernardo Diniz de. O (Défice de) Controlo Judicial da 
Margem de Livre Decisão Administrativa. Lisboa: Lex, 1995, p. 133, 145-147; SOUSA, António 
Francisco de. A Discricionariedade Administrativa. Lisboa: Danúbio, 1987, p. 320-322; entre outros. 
Especificamente sobre a avaliação da adequação da conduta do administrador, no processo de tomada 
de decisão, RICARDO COSTA (COSTA, Ricardo. Responsabilidade dos administradores e business 
judgment rule. Reformas do Código das Sociedades. Coimbra: Almedina, 2007, p. 83) ressalta que uma 
série de fatores deve ser levada em consideração, tais quais: a natureza e a importância (amplitude) da 
decisão, o tempo disponível para obter a informação, os custos de obtenção da informação, a 
confiança dos administradores naqueles que examinaram o assunto e o apresentaram no conselho, o 
estado da atividade da empresa social naquele momento, o número de decisões que foram 
necessárias tomar naquele período, os padrões de comportamento normalmente adotados naquele tipo 
de circunstâncias, a experiência do administrador, etc. 
Para MINDY K. GOLDBERG (GOLDBERG, Mindy K. 1987, apud SILVA, Alexandre Couto. 
Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007, p. 155): “a avaliação do requisito de se estar adequadamente informado pode ser considerada 
um teste subjetivo com um limite de objetividade. 
No que tange aos fatores subjetivos, o juiz deve avaliar os fatores que envolvem a decisão questionada 
a fim de determinar a quantidade de informação que seria exigível naquele caso. Esses fatores são: (i) 
magnitude da decisão a ser tomada (sua relevância para a companhia); (ii) tempo disponível para os 
conselheiros analisarem as informações antes de tomar a decisão; (iii) custos envolvidos para obter as 
informações relevantes; (iv) credibilidade das pessoas que forneceram as informações aos 
conselheiros (empregados ou especialistas independentes) – quanto maior a credibilidade maior a 
justificativa para os conselheiros confiarem em tais opiniões, ainda que venham a ser questionadas 
depois; (v) situação dos negócios da companhia no momento em que a decisão foi tomada; (vi) 
natureza de outras operações que, simultaneamente, estejam demandando a atenção e a análise dos 
conselheiros (se outros assuntos mais relevantes estavam em pauta na época da tomada da decisão 
objeto de questionamento, menos informação deve ser exigida dos conselheiros para que a conduta 
deles seja considerada diligente).  
Superados os fatores subjetivos, ocorrerá a análise dos fatores objetivos, tendo como questão a 
resposta se um administrador comum e prudente, em circunstâncias semelhantes, agiria da mesma 
maneira. Se a resposta for sim, o tribunal deverá entender que o dever de diligência foi cumprido e o 
administrador não será responsabilizado”.  
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Ressalta-se, antes de iniciar, que este processo é um ciclo mais ou 

menos fechado sobre si mesmo, o que significa que, ao chegar ao final, 
pode-se retornar ao começo, desencadeando uma volta atrás, seja porque 
o problema inicial verificado não está resolvido, ou seja, porque as soluções 
encontradas necessitam ser ajustadas, retraindo à formulação de um novo 
problema. Está o processo aberto, assim, a toda classe de efeitos 
retroativos. Por outra parte, uma fase não segue necessariamente à 
precedente, pode sobrepor-se, retroceder em sua sequência cronológica ou, 
também, pode não aparecer ao longo do processo. Em resumo, o processo é 
atravessado por fenômenos que seguem distintos caminhos: uma 
atividade logicamente anterior condiciona a seguinte, uma fase logicamente 
posterior, ao contrário, condiciona e precede inclusive à anterior. Igualmente, 
pode não ter relações significativas entre as diversas fases que se 
encadeiam, pois o que sucede em determinado momento não mantém 
relação alguma com o que ocorre em outro momento.  

 
Antes, porém, de iniciar a análise propriamente dita do caso sub 

examen, ou melhor, averiguar a responsabilidade de cada qual (diretores e 
conselheiros), é necessário entender as tomadas de decisões que 
envolveram a aquisição da PRSI/PRST, para, então, verificar as 
responsabilidades.  

 
Como se pôde depreender do breve histórico, há dois momentos no 

negócio jurídico realizado: a aquisição da participação societária inicial 
(de 50%) e a aquisição da participação remanescente (de 50%).  

 
Neste contexto, ao menos 10 (dez) importantes tomadas de 

decisões foram realizadas. Exclui-se, desta análise, qualquer tomada de 
decisão realizada durante a gestão do PRSI/PRST pela PAI ou, a princípio, 
supérflua e não discutida no embate jurídico até o momento.  

 
Portanto, pode-se dividir as decisões em quatro grandes grupos: a fase 

negocial prévia à aquisição da participação societária inicial; o momento da 
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aquisição da participação societária inicial; a fase negocial prévia à aquisição 
da participação remanescente; e, por fim, o momento da aquisição da 
participação remanescente. Veja-se: 

 
- Fase negocial prévia à aquisição da participação societária inicial: 
 
(I) participação na joint venture societária; 
(II) realização da proposta inicial de aquisição de 70% ou 60%; 
(III) aceitação da paridade no negócio com a aquisição de 50% dos bens e 
direitos da PRSI/PRST; 
(IV) admissão de cláusulas contratuais supostamente desarrazoadas; 
 
- Momento da aquisição da participação societária inicial: 
 
(V) autorização pela Diretoria Executiva; 
(VI) deliberação pelo Conselho de Administração; 
 
- Fase negocial prévia à aquisição da participação remanescente: 
 
(VII) negociações que culminaram na troca de correspondências 
genericamente denominadas de “carta de intenções”; 
(VIII) decisão de referendar a proposta da Diretoria Executiva de postergar o 
imediato cumprimento da sentença arbitral até que sobreviesse decisão 
judicial transitada em julgado confirmando os termos da sentença; 
 
No momento da aquisição da participação remanescente: 
 
(IX) autorização pela Diretoria Executiva; 
(X) deliberação pelo Conselho de Administração. 

 
Passa-se, portanto, a analisar todas essas importantes tomadas de 

decisões por meio das técnicas ou etapas anteriormente descritas, 
focalizando, mais especificamente, nas questões envolvendo a participação 
do CONSULENTE. 
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X.1 Constatação da competência, do caráter organizativo e o 
respeito do procedimento 
 

X.1.1 Competência para tomada de decisão 
 
O primeiro passo a realizar é examinar a quem corresponde as 

decisões tomadas. Significa que a pessoa que pratica determinada decisão 
deve ter a competência atribuída por norma de forma clara e precisa, 
deve ter, portanto, a investidura e a legitimidade funcional para atuar.  

 
A competência ou atribuições é o círculo definido pela norma ou 

estatuto dentro do qual podem os tomadores de decisão exercer 
legitimamente suas atividades e funções. Assim, será nulo todo ato ditado 
por alguém ou pelo órgão que não deveria ser investido da autorização 
normativa ou estatutária.  

 
No caso sub examen, pode-se depreender que o CONSULENTE, 

como diretor da área internacional, detinha a competência, juntamente com 
outros gestores (gerentes executivos a ela subordinados), de realizar uma 
primeira análise quanto à viabilidade do negócio jurídico e dar início aos 
estudos sobre a viabilidade da aquisição.  

 
Nesta fase, segundo o documento “sistemática para aquisição de 

empresas pelo sistema Petrobras”, é realizado um estudo preliminar sobre 
o negócio pela gerência executiva correspondente. Tal gerência é 
responsável por apresentar um estudo que permita a validação do processo 
pela Diretoria Executiva.  

 
Apesar de não existente à época, pode-se perceber que tal 

procedimento foi realizado. A decisão inicial de participação na joint 
venture societária foi realizada pelo Gerente Executivo de Desenvolvimento 
de Negócios, conforme informa o CONSULENTE.  
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Logo em seguida, foi designado um Grupo de Trabalho com 
participação de todas as áreas envolvidas. 

 
Nesta etapa, o CONSULENTE autorizou a realização de um Acordo de 

Confidencialidade.  
 
A decisão pela participação na joint venture, segundo o 

CONSULENTE, foi embasada no planejamento estratégico de 1999, 
confirmado em 2004, em que havia a determinação de refinar 300 mil barris 
por dia de petróleo pesado produzido pela PETROBRAS no exterior.  

 
Neste sentido, como se terá oportunidade de demonstrar mais adiante, 

uma série de refinarias foi avaliada, sendo a PRSI uma entre muitas opções 
analisadas. 

 
Dessa forma, somente após o exame inicial da PRSI, realizado pela 

estrutura da área de Desenvolvimento de Negócios Internacional (INTER-DN) 
e permitido pelo Acordo de Confidencialidade, é que foi assinado o 
Memorando de Entendimentos já encaminhando o modelo de negócio a 
ser desenvolvido.  

 
Ressalta-se, aqui, que tanto o Gerente mencionado como o 

CONSULENTE eram competentes para a realização de tais funções.  
 
Entendido ser o negócio viável, estabelece o documento “sistemática 

para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras” que o diretor da área 
deve enviar o estudo para a Diretoria Executiva para que esta autorize ou 
não a apresentação de oferta.  

 
Ainda que inexistente tal documento à época da negociação da 

PRSI/PRST, foi encaminhado à Diretoria Executiva tais informações, que 
decidiu autorizar a apresentação de oferta de 70% da PRSI/PRST por 
US$365 milhões (Ata DE 4.542, item 21, Pauta 627) e, depois, como se 
poderá visualizar, autorizou a aquisição de 50% da PRSI/PRST por 
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US$360 milhões, conforme proposições contidas no DIP INTER-DN 20/2006 
(Ata DE 4.567, item 27, Pauta 115).  

 
É, também, evidente que a Diretoria Executiva é o órgão 

competente para autorizar a aquisição, da mesma forma que o Conselho 
de Administração é o órgão competente para deliberar sobre a 
aquisição (Ata CA 1.268, item 5, Pauta 05). 

 
A Diretoria Executiva possui, como já visto, a atribuição de autorizar 

a aquisição (art. 33, inc. V, do Estatuto Social) e do Conselho de 
Administração de deliberar sobre a aquisição (art. 29, inc. V, do Estatuto 
Social). Nesse diapasão não se observa qualquer vício de incompetência. 

 
Outra decisão diz respeito à elaboração do contrato. Sua realização 

requer, por obviedade, intensa participação dos representantes jurídicos, 
mas deverá também contar com a participação dos demais envolvidos 
no projeto, pelo menos é essa a orientação atualmente transmitida no 
documento “Sistemática para aquisição de empresas pelo sistema 
Petrobras”. 

 
O caso sub examen, as cláusulas foram elaboradas, segundo 

informação do CONSULENTE, pelo Grupo de Trabalho, conduzido pela 
INTER-DN, com participação do Jurídico e demais áreas técnicas 
envolvidas: Refino, Comercialização (Trading), Ambiental e Engenharia. 

 
A consolidação das cláusulas foi realizada após as negociações 

técnicas e financeiras, pelo Jurídico de ambas as empresas, que buscaram 
uma redação de consenso que atendesse aos interesses de cada uma das 
empresas envolvidas. Na oportunidade, informa o CONSULENTE, houve a 
participação dos consultores jurídicos externos de cada uma das 
empresas. No caso da PETROBRAS, os consultores foram: Thompson & 
Knight e Kirkpatrick & Lockhart, ambos os escritórios de advocacia norte-
americanos. 
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Ainda quanto à competência, deve-se abordar o questionamento sobre 
a possibilidade do CONSULENTE de conduzir negociações em nome da 
PETROBRAS no que diz respeito à chamada “Letter of Intent” (carta de 
intenções), supostamente datada de 05 de dezembro de 2007.  

 
Afirma-se que tal foi negociada, diretamente, entre o CONSULENTE e 

o presidente do conselho, Sr. Gilles Samyn, da ASTRA OIL. Na verdade, 
segundo o CONSULENTE, ao invés de uma carta propriamente dita, houve a 
troca de várias correspondências entre ambos, sobretudo, entre os dias 30 
de novembro de 2007 e 05 de dezembro de 2007, que tiveram como fato 
causal mediato a reunião realizada em Copenhagen entre o presidente da 
PETROBRAS e o CEO do Grupo Transcor-Astra, na qual ficou definido 
que a ASTRA OIL não participaria da duplicação, e imediato uma 
conversa telefônica entre ambos111. 

 
A correspondência, inclusive, inicia da seguinte forma:  

 
Durante nossa conversa telefônica, nós chegamos a um acordo, 
que pode ser sumariado como descrito abaixo: 
Nós aceitamos o preço de 700 milhões de dólares que você 
ofereceu pela nossa parcela de 50% na sociedade incorporada 
Sistema de Refino Pasadena (“PRSI”) numa transação consistente 

na transferência de nossas ações112. 
                                                           
111 Segundo o CONSULENTE, em 30 de setembro de 2007, a PETROBRAS encaminhou oferta de 
aquisição das ações remanescentes pelo valor de US$550 milhões. Depois, em 08 de outubro de 2007, 
o CEO do Grupo Transcor-Astra enviou carta ao presidente da PETROBRAS apresentando 
contraoferta no valor de US$1 bilhão. Logo em seguida, em 18 de outubro de 2007, a PETROBRAS 
enviou carta à Grupo Transcor-Astra através do CONSULENTE, apresentando contraoferta no valor de 
US$650 milhões (DINTER – 60.035/07). Posteriormente, em 28 de novembro de 2007, o Grupo 
Transcor-Astra enviou carta contrapropondo o valor de US$700 milhões. Depois desta data, outras 
correspondências foram trocadas (carta DINTER – 60.042/07 de 29 de novembro de 2007, carta 
Transcor-Astra de 30 de novembro de 2007, carta DINTER – 60.043/07 de 30 de novembro de 2007, 
carta DINTER – 60.044/07 de 04 de dezembro de 2007; carta DINTER – 60.046/07 de 04 de dezembro 
de 2007) porém, apenas em 05 de dezembro de 2007, a PETROBRAS responde aceitando o valor de 
US$700 milhões como balizamento para negociações finais, que, no entanto, teriam de ser submetidas 
à aprovação do Conselho de Administração da empresa. 
112 O valor de US$ 700 milhões foi obtido mediante atualização da valoração econômica da refinaria 
pela Muse Stancil & Co., consultoria especializada que assessorou a PETROBRAS desde o início. O 
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A justificativa para a diferença de valor entre a aquisição dos 50% 

iniciais e a proposta de aquisição dos 50% restantes é, segundo o DIP 
INTER AFE 65/2008: “[...] além de refletir uma condição especial da primeira 
transação, se justifica por três motivos principais: (i) a melhoria da projeção 
de margens de refino [...], (ii) o aquecimento do mercado mundial de fusões e 
aquisições de refinarias, bem como o aumento de custo de construção de 
novas refinarias [...] e (iii) o pagamento de prêmio de controle da refinaria”. 

 
Ora, não existe a necessidade de delegação expressa anterior da 

Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração. Não há delegação de 
competência para a realização de um documento não vinculante. Esta, caso 
se entenda necessária, é conferida no momento que este inicia suas 
atividades como Diretor de área cuja competência gira em torno da gestão 
dos ativos e atividades fora do Brasil. Isto é, faz parte de sua própria 
função.  

 
Suas escolhas, cuja competência decisória está atribuída à 

Diretoria e ao Conselho, não possuem caráter autoexecutórias. São 
dependentes da chancela destes. Quando relacionadas à aquisição, como é 
o caso, dependerão da autorização da Diretoria e da deliberação do 
Conselho.  

 
Tanto é que, segundo depreende-se das informações contidas no 

processo TC 005.406/2013-7 do TCU, a Diretoria Executiva autorizou a 
negociação com base na carta, em 21 de fevereiro de 2008, mas o 
Conselho de Administração, em 03 de março de 2008, determinou que a 
matéria sobre a aquisição dos 50% remanescentes, no valor de US$700 

                                                                                                                                                                                     

método de valoração foi a atualização dos fluxos de caixa futuros, considerando-se 100% de 
participação na refinaria. Segundo a PETROBRAS, os cenários de preço de petróleo e derivados, bem 
como a taxa de desconto utilizada, basearam-se em orientações corporativas da companhia. 
Entre os casos de estudo analisados, destacam-se: um dos cenários mais simples, considerada a 
operação da refinaria no momento da avaliação, com aportes de investimentos da ordem de US$ 350 
milhões, cujo VPL atingiu US$ 1.287 milhões; e o cenário mais complexo, em que havia previsão de 
investimentos da ordem de US$ 2,5 bilhões, fazendo o VPL atingir US$ 3,4 bilhões.  
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milhões, fosse reapresentada com informações complementares (Ata CA 
1.301, item 8, Pauta 12). 

 
Não se pode referir, portanto, falta de delegação de competência, 

muito menos de responsabilizações por “assinatura” de protocolo de 
intenções ou pré-contratos destas características. Não havia naquele 
instrumento qualquer caráter vinculativo ou obrigacional à PETROBRAS. 
Foi uma troca de correspondências. Nada mais. Compromissos de empenho 
de ambas as partes que dependiam, no caso da PETROBRAS, de chancela 
do órgão competente. 

 
A PETROBRAS, inclusive, sustenta, em sua defesa junto ao processo 

TC 005.406/2013-7 do TCU, de forma acertada, que o documento não estava 
sujeito à prévia aprovação do Conselho de Administração em razão de não 
haver previsão estatutária para manifestação prévia em caso de 
documento preliminar e não vinculante. 

 
Nesse sentido, disponibilizou as correspondências trocadas entre as 

partes antes da assinatura do documento final. Em uma dela, o 
CONSULENTE dispunha:  
 

The terms of your letter and of this response are intended to fix the 
agreement in principle regarding the main items of the transaction. 
A binding commitment will result only from execution and 
delivery of definitive agreements. This proposal may be 
terminated at any time prior to the execution and delivery of 
definitive agreements. (sem grifos no original). 

 
Desse modo, o caráter não vinculante era, além de público e notório 

– o estatuto dispõe sobre a necessidade de chancela e nada diz sobre 
manifestação prévia em caso de documento preliminar – conhecido por 
parte da ASTRA OIL, já que houve tal alerta por parte do CONSULENTE. 
Apenas existiria vinculação se a Diretoria Executiva tivesse chancelado a 
negociação, o que não ocorreu. 
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Intuir que sua existência foi um dos principais motivos pelos quais 
a PETROBRAS deixou de cumprir o laudo arbitral, como faz relatório da 
SecexEstatais do TCU, datado de 20 de setembro de 2013, é tomar 
conclusões precipitadas. Inclusive, o signatário ao receber documentação 
da PETROBRAS concluiu: 

 
113. Os novos elementos apresentados pela Petrobras permitem 
afirmar que, de acordo com as tratativas, a carta de intenções 
não possuía, de fato, força vinculante, não havendo razão para 
imputar responsabilidade ao gestor por este fato isolado. 
114. O fato de a Astra ter ingressado em juízo pedindo a 
execução da carta de intenções como acordo vinculante 
independe da vontade dos gestores da Petrobras e do diretor 
Nestor Cerveró. Considera-se que o fato de ter sido expresso nas 
tratativas preliminares que o documento não seria vinculante exime 
o diretor de responsabilidade quanto às consequências indiretas da 
carta de intenções. (sem grifos no original). 

 
Em relatório anterior, datado de 28 de junho de 2013, a SecexEstatais, 

já tinha concluído pela não imputação de responsabilidade ao 
CONSULENTE em razão do cometimento de um ato isolado que, por si só, 
não gerou prejuízo financeiro direto à PETROBRAS. Segundo este relatório:  
 

[...] não se vislumbra nexo de causalidade entre a assinatura da 
carta de intenções (ainda que sem autorização) e o retorno 
negativo do projeto. Há indícios de que o retorno do projeto tenha 
sido comprometido pelas circunstâncias ocorridas após os 
impasses societários, que culminaram com arbitragem e decisões 
judiciais diversas, os quais fogem ao controle dos gestores da 
Petrobras.  

 
Mesmo com tais posicionamentos, a SecexEstataisRJ, em 18 de 

novembro de 2013, passou a afirmar que houve dano patrimonial à 
PETROBRAS, decorrente da oferta do valor de US$785 milhões, mais juros e 
correção monetária, por meio da “carta de intenções”. Tal questão, porém, 
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será analisada mais adiante. Aqui, importa apenas entender que não era o 
CONSULENTE incompetente para realizar tal “carta de intenções”. 

 
Aqui cabe, porém, ressaltar que a inspeção de campo realizada pelo 

TCU na PETROBRAS, foi realizada no período de 18 de março de 2013 a 20 
de junho de 2013. Durante este período os auditores realizaram minuciosa 
inspeção e tiveram acesso aos mais diversos documentos solicitados, além 
de esclarecimentos por meio de entrevistas presenciais com representantes 
da empresa. Desta auditoria foi apresentado relatório detalhado e 
fundamentado de diversos temas objeto de questionamento no âmbito da 
aquisição da PRSI/PRST e, em seguida, como se pode depender do acima 
exposto, outro relatório foi expedido, haja vista suposta intempestividade da 
PETROBRAS no atendimento à algumas requisições. Ambos detinham 
posicionamento similar, porém, houve avocação dos autos pelo Secretário da 
Corte de Contas (SecexEstataisRJ) que, por meio de apenas um Assessor, 
elaborou em pouco mais de um mês, nova análise do caso, tendo apenas 
breve contato com as informações carreadas nos autos e nenhum com 
representantes da empresa. Talvez, por isso, que existe incongruência 
evidentes da leitura comparativa das três peças produzidas. 

 
X.1.2 Garantias organizativas 

 
É ainda nesta primeira etapa que se verifica se as garantias 

organizativas foram respeitadas. Tais incluem o respeito formal da 
composição e funcionamento interno dos órgãos que adotam as decisões 
ou que intervenham necessariamente no processo que a elas conduzem.  

 
O documento “sistemática para aquisição de empresas pelo 

sistema Petrobras”, apenas recomenda a existência de equipe 
específica quanto à análise do processo de aquisição, sem estabelecer 
mais detalhes. No caso em análise, tal equipe foi constituída por integrantes 
da área de Desenvolvimento de Negócios Internacional (INTER-DN), mesmo 
não existindo tal documento à época.  
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Afora tal recomendação, quanto à composição, nada estabelece o 
documento.  

 
Apenas o Estatuto Social da PETROBRAS exige uma determinada 

composição e estabelece como devem funcionar a Diretoria Executiva e 
o Conselho de Administração, bem como determinadas tomadas de 
decisões.  

 
A Diretoria Executiva, quando da aquisição da PRSI/PRST, estava à 

época composta pelo seu Presidente (José Sérgio Gabrielli de Azevedo), 
escolhido entre os membros do Conselho de Administração, e 06 (seis) 
Diretores (Guilherme de Oliveira Estrella, Renato de Souza Duque, Paulo 
Roberto Costa, Ildo Luis Sauer, Almir Guilherme Barbassa e Nestor Cuñat 
Cerveró), eleitos pelo Conselho de Administração, entre brasileiros 
residentes no país, com prazo de gestão não superior a 03 (três) anos, 
permitida a reeleição (art. 19 do Estatuto Social da PETROBRAS). A Diretoria 
reúne-se, ordinariamente, uma vez por semana, com a maioria de seus 
membros, entre eles, o Presidente ou o seu substituto, e, 
extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou de dois terços 
dos Diretores (art. 34 do Estatuto Social da PETROBRAS). 

 
Já o Conselho de Administração, à época, estava composto por 09 

(nove) membros eleitos (Dilma Roussef, Antonio Pallocci, Jacques Wagner, 
Arthur Sendas, Fabio Barbosa, Claudio Haddad, Jorge Gerdau, Gleuber 
Vieira e Jose Sergio Gabrielli), todos com prazo de gestão não superior a 01 
(um) ano, admitida a reeleição (art. 18 do Estatuto Social da PETROBRAS). 
O Conselho reuniu-se na presença da maioria de seus membros e aprovou, 
por unanimidade, sem nenhum pedido de vistas ou adiamento, em reunião 
ordinária, definida em calendário deliberado no início do ano, a aquisição da 
PRSI/PRST (art. 31 do Estatuto Social da PETROBRAS). 

 
Pode-se, perceber, que não houve, no caso concreto, qualquer 

violação às garantias organizativas. Isto é, nos dois momentos do negócio 
jurídico (aquisição da participação societária inicial e da remanescente), 
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pode-se observar que tais garantias estavam presentes em todas as atas 
mencionadas.  

 
X.1.3 Respeito ao procedimento 

 
Por fim, deve-se averiguar, ainda nesta primeira etapa, se as garantias 

procedimentais foram ou não respeitadas nas tomadas de decisões 
realizadas. Isto é, se houve respeito ao devido processo legal. 

 
O procedimento é o modo de atuar interno da Administração. É a 

sequência ordenada de atuações que a Administração deve seguir para 
formar sua vontade. Funciona como uma guia para aqueles encarregados 
das tramitações e das decisões administrativas. Desse modo, qualquer 
defeito encontrado no trâmite para exteriorizar a vontade poderá ser objeto 
de controle. 

 
O documento “sistemática para aquisição de empresas pelo 

sistema Petrobras”, que utiliza a definição de projeto do Project 
Management Institute (PMI) estabelece que um projeto deve compreender as 
seguintes etapas ao longo do seu ciclo de vida: iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle e encerramento. 

 
Seguindo essa perspectiva, tal documento separou a aquisição de 

empresas em 04 (quatro) fases: (I) a fase 1, Identificação da 
Oportunidade, corresponde à etapa de planejamento do projeto de 
aquisição; (II) a fase 2, Desenvolvimento do Projeto, corresponde à etapa 
de execução; (III) a fase 3, Fechamento, a etapa de encerramento; (IV) a 
fase 4, Integração, corresponde à implementação ou execução do projeto de 
integração, cujo plano deve ser desenvolvido desde o início do projeto de 
aquisição, resultando, assim, necessariamente, em certa superposição 
temporal dos projetos. 
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Ao longo do projeto, o monitoramento e controle são realizados por 
meio de reuniões de acompanhamento, de relatórios e das apresentações à 
Alta Administração.  

 
Ainda, segundo este documento de sistematização, quanto à fase 1 

(identificação da oportunidade), recomenda-se que se defina uma equipe 
preliminar específica. Assim, o gerente executivo responsável pelo projeto 
buscará, em articulação com outros gerentes, analisar a oportunidade.  

 
Mesmo não existindo este documento à época da aquisição da 

PRSI/PRST, tal etapa foi realizada, como já evidenciado, pelo INTER-DN.  
 
Inclusive, evidencia o CONSULENTE que as operações de aquisições 

de empresas dentro do sistema PETROBRAS são tratadas com o sigilo 
necessário para este tipo de operação, assim, evitando que o mercado tome 
conhecimento das intenções da PETROBRAS e prejudique as negociações. 
Criam-se, inclusive, nomes fictícios para definir internamente o processo. 
No caso da aquisição da PRSI/PRST, o nome foi: Projeto Mangueira. 

 
Haja vista o montante financeiro envolvido, ocorreu, no caso, a 

contratação de terceiros para subsidiar a PETROBRAS quanto às 
informações necessárias para a tomada de decisão. Entre as consultorias 
contratadas para assessorar o processo, tem-se: Thompson & Knight; 
Muse Stancil & Co.; Deloitte and Touch; Price, Waterhouse and Cooper; 
Jacobs Consultancy; Kirkpatrick & Lockhart; além do “fairness opinion” 
contratado com o Citigroup. Essas consultorias prestaram seus serviços nas 
áreas: legal, recursos humanos, impostos, meio ambiente, finanças, TI, 
processo, contabilidade e auditoria.  

 
Como já relatado no breve histórico, no caso sub examen, logo após a 

aquisição da PRSI pela ASTRA OIL, o Sr. Alberto Feihaber, na qualidade de 
representante da empresa, encaminhou correspondência, datada de 23 de 
fevereiro de 2005, à PETROBRAS, nesta, solicitando reunião para discutir 
possível parceria com objetivo de operar a PRSI.  



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

102 

 
Entre 29 e 31 de março de 2005, representantes da PETROBRAS 

visitaram as instalações da PRSI. As conclusões do relatório de visita 
demonstraram aspectos positivos caso a PETROBRAS decidisse adquirir 
participação societária na unidade. Recomendaram a execução de due 
diligence com assessoria especializada. 

 
Em 04 de maio de 2005, após estabelecimento de um acordo de 

confidencialidade, as empresas firmaram um Memorando de Entendimentos, 
que fixou os termos e condições gerais de uma potencial aquisição. 

 
Em seguida, a gerência executiva responsável pela análise da 

oportunidade apresentou estudo preliminar, disposto no DIP INTER-DN 
54/2005, que permitiu a validação do processo e aprovação pela Diretoria 
Executiva por meio da Ata DE 4.542, item 21, Pauta 627113.  

 
A decisão, portanto, pela participação na joint venture societária foi 

da Diretoria Executiva, que deve, sempre, tomar a decisão conforme o 
estudo preliminar, dessa maneira, uma vez que tal estudo foi estruturado 
da forma que a PETROBRAS exige, ou seja, mostrando à Diretoria Executiva 
o máximo de informações disponíveis acerca do negócio, pode-se 
visualizar um respeito ao procedimento interno, não podendo, por 

                                                           
113 Segundo o documento de sistematização de aquisição de empresas da PETROBRAS, a proposta 
encaminhada à Diretoria Executiva deve: a) explicitar a motivação para a realização do negócio; b) 
estimar a ordem de grandeza do montante envolvido na negociação e os múltiplos de avaliação 
implícitos em tal valor; c) verificar alinhamento estratégico, avaliar restrições políticas, sociais, 
ambientais e outras, definir fontes de recursos para a aquisição e impactos no orçamento; d) identificar 
interesse em controle ou apenas em participação na empresa-alvo, destacando, quando possível, 
algumas questões referentes à governança corporativa; e) destacar a necessidade de preparar equipe 
de integração e de gestão pós-aquisição a fim de antecipar as análises dos impactos do negócio no 
Sistema PETROBRAS; f) propor nível de confidencialidade (Secreta, Confidencial, Reservada, 
Corporativa ou Pública) e tomar as ações necessárias para que o processo de análise seja executado 
em consonância com as normas de segurança empresarial aplicáveis; g) propor, se achar apropriado, a 
contratação de consultores externos, visando inclusive à avaliação externa e emissão de fairness 
opinion durante a fase 2; h) listas a “carteira de projetos de investimento” da empresa-alvo; i) identificar 
todos os impactos contábeis nas demonstrações financeiras da PETROBRAS, com especial atenção 
com relação a prazos e datas; e j) apresentar cronograma inicial previsto para as demais fases. 
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conseguinte, existir qualquer responsabilização da gerência executiva que o 
elaborou. 

 
Tanto é assim que decidiu a Diretoria Executiva dar continuidade aos 

estudos, passando à fase 2 (desenvolvimento do projeto) do processo. 
Ressalta-se, que o documento de sistematização não existia, mas se realiza 
tal análise, para demonstrar que a atuação do CONSULENTE respeitou a 
boa prática inserida em tal documento.  

 
Nesta fase, o documento de sistematização exige que seja 

realizada uma avaliação detalhada da oportunidade de negócio, 
envolvendo a participação de outras gerências e, possivelmente, de 
consultores externos. Esta avaliação detalhada compreende 03 (três) 
grandes esforços, quais sejam: (I) Avaliação do Negócio, na qual se 
realiza uma avaliação da oportunidade de aquisição, utilizando um conjunto 
maior de informações disponibilizadas na etapa de investigação pela 
empresa-alvo (due diligence); (II) Negociação de Preço e Condições, na 
qual, em geral, faz-se um ajuste do preço ofertado ao final da etapa anterior e 
definem-se as condições mais relevantes a serem refletidas nos contratos; 
(III) Negociação de Contratos, na qual se elabora toda a documentação 
contratual do projeto de aquisição.  

 
Recomenda o documento mencionado que a gerência executiva 

indicada para a coordenação do processo, durante a fase de avaliação do 
negócio, empreenda uma série de passos114.  

                                                           
114 Durante a avaliação do negócio, recomenda-se que a gerência executiva, indicada para a 
coordenação do processo, empreenda os seguintes passos, entre outros: a) providenciar a seleção e a 
contratação de consultores externos; b) providenciar assinatura do Termo de Confidencialidade pela 
equipe; c) definir com clareza os produtos esperados de cada gerência executiva representada; d) 
refinar a análise estratégica elaborada na fase 1 (alinhamento estratégico, análises concorrencial e 
setorial e de cenários macroeconômicos); e) obter premissas corporativas e elaborar as avaliações 
necessárias, através de modelagem adequada, quantificando as possíveis sinergias, identificando os 
ativos intangíveis e avaliando as marcas, quando for o caso; f) planejar os encontros técnicos e 
comerciais para investigação da empresa-alvo; g) conduzir os trabalhos de verificação de informações 
da empresa-alvo (due diligence); h) definir, com base na metodologia do FCD, a faixa de valores a ser 
apresentada à Alta Administração; i) definir formato de aquisição, que deve conter: (i.1) levantamento 
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Segundo informações do CONSULENTE, tal fase ocorreu de forma 

bem parecida com o disposto no documento de sistematização, mesmo 
este estando, à época, ainda em fase de elaboração. Os principais 
procedimentos previstos foram seguidos, a saber: 
 
(I) Realizar um Acordo de Confidencialidade com a empresa ASTRA OIL.  
 
(II) Designar um Grupo de Trabalho com participação de todas as áreas 
envolvidas, definindo com clareza os produtos esperados de cada gerência 
executiva representada. 
 
(III) Providenciar a contratação de consultores externos: foram 
contratados a Thompson & Knight (jurídico); Muse Stancil & Co. (modelagem 
de refinarias com a utilização do modelo PIMS); Deloitte and Touch 
(contabilidade e tributos); Price, Waterhouse and Cooper (auditoria); Jacobs 
Consultancy (ambiental); Kirkpatrick & Lockhart (tributário); e Citigroup 
(fairness opinion). 
 

                                                                                                                                                                                     

de alternativas de estruturas societárias; (i.2) estudo de otimização tributária, escrituração contábil e 
demais aspectos financeiros das alternativas; (i.3) quando a oportunidade de aquisição se der no 
exterior, recomenda-se a indicação de opções de destinação dos recursos gerados pelo negócio, ou 
seja, se eles permanecerão no país gerador, ou serão destinados para outras jurisdições; j) analisar os 
interesses e alternativas do vendedor e dos potenciais concorrentes; k) avaliar as consequências da 
efetivação ou não da aquisição, tais como reação do mercado, dos concorrentes e da sociedade, bem 
como a aplicabilidade do art. 254-A da 6.404/76 (necessidade ou não de realização de oferta pública 
de aquisição de ações ordinárias); l) avaliar a necessidade de mensuração dos ativos e passivos da 
empresa-alvo ou negócio a valor justo, internamente ou por meio de contratação de consultoria 
externa; m) coordenar o recebimento de pareceres e relatórios das gerências executivas de Estratégia 
Corporativa, Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos, Tributário, bem como os pareceres do 
Jurídico, SMES e o Relatório da Área Financeira; n) requerer que a gerência executiva, subsidiária ou 
coligada que irá assumir a empresa-alvo, indique representante que coordenará o projeto de integração 
que, entre outras atividades, contempla a elaboração do Plano de Integração; o) avaliar, juntamente 
com a gerência executiva de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos questões como, o impacto 
da aquisição no fluxo de caixa da Companhia e a conveniência de cobertura de risco em operações 
internacionais; p) realizar avaliação da cultura organizacional e das políticas de RH da empresa-alvo; q) 
elaborar, sob a orientação da gerência executiva de Comunicação Institucional, plano para a 
comunicação relativa ao projeto de aquisição; entre outras. 
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(IV) Realizar o Memorando de Entendimentos já encaminhando o modelo 
de negócio a ser desenvolvido.  
 
(V) Refinar a Análise Estratégica (alinhamento estratégico, análise 
concorrencial e setorial e de cenários macroeconômicos), apresentando o 
mesmo à Diretoria Executiva. 
 
(VI) Obter premissas corporativas e elaborar as avaliações necessárias 
através de modelagem adequada, desse modo, quantificando as possíveis 
sinergias e identificando os ativos intangíveis. 
 
(VII) Planejar os encontros técnicos e comerciais para investigação da 
empresa-alvo, sendo realizadas, a cada encontro, reuniões prévias, 
distribuindo tarefas e áreas de conhecimento para cada membro do Grupo de 
Trabalho. 
 
(VIII) Conduzir os trabalhos de verificação de informações da empresa-
alvo (due dilligence), com apoio de empresas contratadas especificamente 
para tal tarefa. 
 
(IX) Definir com base na metodologia do FCD (Discounted Cash-Flow) a 
faixa de valores a ser apresentada à Alta Administração. 
 
(X) Definir formato de aquisição, que deve conter: alternativas de estruturas 
societárias, otimização tributária, escrituração contábil e demais aspectos 
financeiros das alternativas, destinação dos recursos gerados no exterior. 
 
(XI) Analisar os interesses e alternativas do vendedor. 
 
(XII) Avaliar as consequências pela efetivação ou não da aquisição, tais 
como reação do mercado, dos concorrentes e da sociedade. 
 
(XIII) Avaliar a necessidade de mensuração dos ativos e passivos da 
empresa-alvo internamente ou por contratação de consultoria. 
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(XIV) Coordenar o recebimento dos pareceres das diversas áreas da 
companhia, entre as realizadas, pode-se citar: Jurídica, Tributária, Saúde, 
Meio Ambiente e Segurança (SMS), Financeiro e Contabilidade; 
 
(XV) Requerer que a Gerência Executiva subsidiária ou coligada que irá 
assumir a empresa-alvo indique representante que irá coordenar o 
projeto de integração. 
 
(XVI) Avaliar, juntamente com a Gerência Executiva de Planejamento 
Financeiro, questões como o impacto no Fluxo de Caixa da PETROBRAS e 
a conveniência de cobertura de riscos em operações internacionais. 
 
(XVII) Realizar avaliação da cultura organizacional e das políticas de RH 
da empresa-alvo. 
 
(XVIII) Elaborar, sob a Gerência Executiva de Comunicação Institucional, 
plano para comunicação relativa ao projeto de aquisição.  

 
Vale, desde já, também, mencionar algo sobre o procedimento para a 

negociação dos contratos, uma vez que se questiona a admissão de 
cláusulas contratuais supostamente desarrazoadas, como se poderá 
observar e enfrentar-se-á mais adiante.  

 
É comum que, já durante as etapas de avaliação do negócio e 

negociação de preço e condições, algumas minutas dos contratos que 
regeriam a aquisição tenham sido elaboradas. É na documentação contratual 
que se materializa tudo o que já foi negociado e os desdobramentos das 
questões relevantes do projeto, inclusive o equacionamento dos riscos. 

 
O documento de sistematização de aquisição de empresas recomenda 

uma série de atuações ao gerente do projeto de aquisição115. Tais atuações, 
                                                           
115 Entre as atuações, estão: a) conduzir, juntamente com os assessores jurídicos internos e externos, 
a definição da estrutura contratual; b) cuidar para que todos recebam tempestivamente as diferentes 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

107 

mesmo não existentes, foram devidamente respeitadas pelo Grupo de 
Trabalho, conforme já mencionado. Segundo o CONSULENTE, as cláusulas 
contratuais foram elaboradas com participação do Jurídico e demais 
áreas técnicas envolvidas, além de ter tido a participação dos consultores 
jurídicos externos, como os escritórios de advocacia norte-americanos 
Thompson & Knight e Kirkpatrick & Lockhart. 

 
Pelo que tudo indica, portanto, as duas etapas existiram e, por 

conseguinte, houve um respeito ao procedimento estabelecido atualmente 
pelo documento de sistematização de aquisição de empresa da 
PETROBRAS, mesmo não existindo este então. Aqui, o importante é que as 
etapas tenham sido realizadas, se algumas das atuações ou passos 
estabelecidos no documento mencionado não ocorreram, não merecem 
reprimendas, pois, mesmo hoje, são apenas recomendações.  

 
Observa-se, até aqui, que as pessoas envolvidas no processo, 

principalmente o CONSULENTE, certificaram a viabilidade econômica e 
jurídica do negócio. Logo, o CONSULENTE conservou, em seus atos, os 
limites do poder típicos do cargo, isto é, a cautela esperável segundo o 
compliance.  

 
Por fim, de posse da avaliação final e da minuta do contrato, 

estabelece o documento de sistematização que a gerência executiva 
coordenadora do projeto de aquisição deva submeter a proposta para a 
Diretoria Executiva.  

                                                                                                                                                                                     

versões dos documentos para que os apreciem e comentem; c) demandar que os representantes das 
diversas gerências executivas participantes enviem seus comentários aos contratos e, caso necessário, 
participem das reuniões de negociação destes, visando a garantir que os diversos aspectos 
identificados nas etapas anteriores, sobretudo na due diligence, e que requeiram tratamento contratual 
tenham sido contemplados satisfatoriamente; d) demandar os relatórios das gerências executivas 
envolvidas que ainda não os tiverem emitido e uma atualização, se julgar necessário, daqueles já 
eventualmente emitidos, bem como os pareceres do Jurídico; e) preparar apresentação contendo os 
aspectos relevantes dos contratos e condições negociados para a Diretoria Executiva ou Conselho de 
Administração, conforme o caso; f) providenciar, após as devidas aprovações, a assinatura da 
documentação contratual final; g) solicitar, ao coordenador do projeto de integração, a elaboração do 
Plano de Integração. 
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Tal etapa também foi realizada; e, em 18 de agosto de 2005, por 

intermédio da Ata DE 4.542, item 21, Pauta 627, que aprovou o DIP INTER-
DN 54/2005, a Diretoria Executiva da PETROBRAS autorizou a 
apresentação de oferta à ASTRA OIL para a aquisição de 70% das ações 
da PRSI/PRST ou dos ativos, por US$365 milhões. O valor referido foi 
obtido a partir do EVTE do projeto, que a partir de valores calculados pela 
Muse Stancil & Co., chegou ao valor presente líquido (VPL) de US$745 
milhões, considerando os investimentos para o Revamp. Segundo o item 28 
do DIP INTER-DN 54/2005: 

 
“EVTE - Com os dados coletados elaborou-se um estudos de 
viabilidade do negócio para a Petrobras.  Para a Petrobras o VPL 
da refinaria depende do spread do Marlim em relação ao BRENT.  
Para um spread de longo prazo de US$ 3,4 bbl, a refinaria vale 
US$ 745 MM. Esses valores foram calculados utilizando-se as 
projeções de preços da Estratégia Corporativa assim como a taxa 
desconto considerada, de 6,9% AA, está em conformidade com a 
diretriz corporativa oriunda do PLAFIN para o downstream nos 
EUA, conforme mostrado na Apresentação em anexo (Anexo IV)”. 

 
Como se observa o valor de US$745 milhões indica o valor do 

negócio para a PETROBRAS, considerando a situação após os 
investimentos no Revamp e o processamento de 70% de Marlim. 

 
O valor solicitado para aprovação de oferta de US$365 milhões por 

70% do negócio, tem como base o valor de US$520 milhões, valor 
estimado para o negócio.  

 
Logo em seguida, em setembro de 2005, porém, a ASTRA OIL 

apresentou uma contraproposta à PETROBRAS para negociação de 
70% da participação por US$475 milhões (ou 60% por US$407 milhões). A 
justificativa apresentada foi que as margens de refino nos EUA estariam no 
patamar mais elevado dos últimos 20 (vinte) anos, o que aumentaria a 
expectativa de lucro da PRSI/PRST.  
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Daí, por intermédio da Ata DE 4.548, item 8, Pauta 729, de 29 de 

setembro de 2005, a Diretoria Executiva da PETROBRAS aprovou as 
proposições contidas no DIP INTER-DN 72/2005, que recomendou 
negociar uma nova oferta, autorizando o CONSULTANTE a apresentar 
nova oferta para aquisição de 60 a 70% dos bens e direitos da PRSI, nos 
termos do DIP mencionado. 

 
Ocorre que, entre esta autorização e fevereiro de 2006, houve 

negociação do preço ofertado, das respectivas condições e dos 
mecanismos de correção dos valores acordados até o closing, chegando-se 
à aceitação da paridade no negócio com a aquisição de 50% dos bens e 
direitos da PRSI/PRST por US$360 milhões, conforme proposições 
contidas no DIP INTER-DN 20/2006 e autorizada pela Diretoria Executiva 
(Ata DE 4.567, item 27, Pauta 115, de 02 de fevereiro de 2006). 

 
A redução da participação da PETROBRAS no negócio de 60 a 70%, 

conforme DIP-INTER-DN 72/2005, e os 50% apresentados na DIP-INTER-
DN 20/2006 são explicados nos itens 5 e 6 deste DIP: 

 
5. Na continuidade das negociações com a ASTRA e, em face da 
dificuldade de conciliar a participação minoritária da ASTRA com a 
sua exigência de participação igualitária na governança das 
empresas, ficou acordado que reduziríamos a participação 
societária da Petrobras para 50%. Apesar desta redução, foi 
mantido o compromisso de executar as modificações necessárias 
na refinaria para o processamento de cerca de 70% de petróleo 
pesado. Foi mantido ainda o direito da Petrobras de, após o 
“revamp”, suprir a Refinaria com até 70% de petróleo da Petrobras 
(Marlim ou outros). 
6. Além disso, a aquisição foi dividida em duas partes, sendo uma 
referente à aquisição de 50% das ações da Nova PRSI (empresa 
detentora dos ativos da Refinaria) e a outra referente à aquisição 
de 50% da empresa PRSI Trading Company, LP (Trading 
Company), a ser criada, e que será a sucessora dos direitos de 
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comercialização, hoje pertencentes à ASTRA OIL, através do atual 
"Processing Agreement".  

 
Em 03 de fevereiro de 2006, por meio da Ata CA 1.268, item 5, Pauta 

05, o Conselho de Administração da PETROBRAS autorizou a Companhia 
a adquirir, por meio da Petrobras America Inc. (PAI), 50% dos bens e 
direitos da PRSI e a participar, através da PAI, com 50% na PRST, empresa 
que ainda seria constituída.  

 
Neste ponto, pode-se observar uma grave falha no processo de 

aquisição da PRSI/PRST. Tal falha procedimental ocorreu porque os 
membros do Conselho de Administração não tomaram a decisão da 
forma estabelecida no Estatuto Social da PETROBRAS, ou seja, sua 
deliberação deveria estar instruída de certos documentos e não estava. 
Segundo o art. 31, §2º, do Estatuto Social este tipo de deliberação deve estar 
instruído da decisão da Diretoria Executiva, das manifestações da área 
técnica ou do Comitê competente e do parecer jurídico. Ao tomar a 
decisão, o Conselho analisou apenas o Resumo Executivo, assim, 
descumpriu o procedimento que deveria ser realizado.  

 
Segundo a Ata CA 1.268, item 5, Pauta 05, de 03 de fevereiro de 2006: 
 

O Conselho de Administração autorizou a PETROBRAS, nos 
termos do Resumo Executivo relativo à matéria, a: a) adquirir, 
por intermédio da Petrobras América Inc. – PAI, 50% dos bens e 
direitos da Pasadena Refining System Inc. – PRSI; e b) participar, 
através da PAI, com 50% na PRSI Trading Company, LP, empresa 
a ser constituída. (sem grifos no original). 

 
Informa o CONSULENTE, ainda, que toda a documentação foi 

entregue para a Diretoria Executiva e para a Secretaria Geral da 
PETROBRAS que enviou, ou deveria ter enviado, para o Conselho de 
Administração. 

 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

111 

Fica claro que o Conselho de Administração não observou as 
normas internas, imperativas, da PETROBRAS que regiam tais tipos de 
aquisições, o que demonstra uma violação do dever de diligência, uma vez 
que resta claro que seus membros não procederam com o devido zelo, 
agindo de forma negligente. O fato de a aquisição ter sido deliberada com 
base num relato feito pelo CONSULENTE não retira a responsabilidade de 
todo o Conselho.  

 
Haja vista a expressão do valor envolvido na operação, todo Conselho 

deveria ter se louvado em dados muito mais elaborados e convincentes 
em vez de, negligentemente, em um Resumo Executivo e Apresentação 
em Power Point elaborados pelo CONSULENTE, ainda mais se o 
entendimento exarado nesse resumo limitava-se a um simples relato de 
duas páginas, a não ser que, convencido pelo suporte técnico do resumo 
executivo, haja concluído, como órgão, a respeito da viabilidade econômica e 
jurídica do negócio para o interesse da PETROBRAS. 

 
Alegar que houve, por parte do CONSULENTE, um desrespeito ao 

dever de informar não procede e, mesmo assim, não isentaria os 
conselheiros de responsabilidade.  

 
Segundo CARLOS ARI SUNDFELD e JACINTO ARRUDA CÂMARA116, 

os órgãos de direção e seus agentes respondem por aprovação de atos 
incorretos ou deliberação com base em informações equivocadas, para eles:  
 

Há o dever de exame acurado das informações apresentadas. 
Assim caso erro crasso seja cometido, ou regras básicas de 
procedimento não sejam atendidas, ou tenha havido conluio 
entre a direção e os órgãos de instrução na armação de uma 
fraude, os diretores envolvidos seriam passíveis de 
responsabilização (que pode ser, conforme o caso, patrimonial, 

                                                           
116 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacinto Arruda. Improbidade Administrativa de dirigente de 
empresa estatal. Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, Ano 4, n. 12, p. 9-32, 
jan./mar. 2006, p. 28. 
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administrativa – incluindo os efeitos da Lei de Improbidade – ou 
até mesmo penal). (sem grifos no original). 

 
Infere-se, assim, que ao menos houve participação culposa dos 

conselheiros ao deliberarem sobre uma significativa operação sem o 
mínimo de zelo requerido em situações da espécie, o que caracteriza 
flagrante negligência. 

 
Logo, o zelo na aquisição da PRSI/PRST, principalmente por envolver 

recursos vultosos, seria de observância obrigatória de todo o Conselho, 
por isso, sua responsabilidade é solidária.  

 
Assim o é porque qualquer membro do Conselho poderia, ao invés 

de proferir sua imediata decisão, solicitar o que lhe conviesse para, após 
melhor análise, formar sua convicção. Tal solicitação ocorre 
frequentemente, nas reuniões do Conselho, quando surgem dúvidas ou 
questionamentos sobre os assuntos apresentados. Além do exemplo, já 
citado, da Ata CA 1.301, em que o Conselho de Administração determinou o 
adiamento do item 8, Pauta 12, sobre a aquisição dos 50% remanescentes 
da PRSI/PRST, tem-se, segundo informações do CONSULENTE, ao menos 
dois casos parecidos com a situação sub examen. 

 
Em julho de 2006, foi apresentada ao Conselho de Administração a 

aquisição da Refinaria Come By Chance no Canadá, já aprovada pela 
Diretoria Executiva e houve pedido de análise por um dos conselheiros.  

 
Depois, em janeiro de 2008, mesmo após deliberação pelo Conselho 

de Administração da aquisição da Refinaria de Aruba, este, devido a um 
incêndio ocorrido, solicitou que a pauta retornasse após um relatório 
sobre os danos causados pelo incêndio.  

 
Destaca, o CONSULENTE, que seguindo o determinado pelo 

planejamento estratégico da PETROBRAS, mesmo após a aquisição de 
PRSI/PRST, a área internacional continuou negociando outras 
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refinarias, pois o objetivo era refinar 300 mil barris por dia de petróleo no 
exterior em mercados “Prime” como os Estados Unidos, Europa e Japão. 

 
Além de tudo até aqui exposto, é também de se causar estranheza o 

fato do Conselho de Administração ter deliberado sobre a aquisição da 
PRSI/PRST no dia seguinte da reunião semanal da Diretoria Executiva, 
ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2006. Isto é, a reunião mensal ordinária do 
Conselho de Administração ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2006, assim, 
deliberando sobre a aquisição sem restrições. Dessa forma, agiu com 
precipitação desnecessária.  

 
As informações relevantes, além de terem de ser lavradas a termo, 

devem ser divulgadas aos conselheiros com certa antecedência da reunião 
na qual será deliberada. Quanto antes forem divulgadas, melhor. No caso, 
o CONSULENTE não poderia divulgar antes, pois a reunião da Diretoria 
ocorreu no dia anterior. Foi, portanto, precipitada a inclusão na pauta de 
tema de tamanha importância na reunião do dia seguinte. Deveriam, os 
conselheiros, ter adiado tal deliberação para a reunião posterior. Como não o 
fizeram, atuaram em desrespeito ao dever de diligência.  

 
Segundo ALEXANDRE COUTO SILVA117: 

 
Os conselheiros não devem realizar reuniões às pressas, devem 
convocá-las com certa antecedência e com prévia divulgação da 
ordem do dia a ser tratada e devem despender tempo razoável 
para a análise das matérias durante a reunião, para que, pelo 
menos, as decisões tomadas aparentem ser bem penadas e 
refletidas (devidamente informadas).  

 
Há de recordar, também, que o conselheiro é livre na formação da 

sua convicção quanto às deliberações que irá realizar. A decisão da 
Diretoria Executiva, as manifestações da área técnica ou do Comitê 

                                                           
117 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 155. 
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competente e o parecer jurídico que devem, necessariamente, instruir tal 
deliberação somente se prestam a dar-lhes subsídios para que possam 
melhor decidir. 

 
O Estatuto Social da PETROBRAS, aduz que: 
 

Art. 31 [...] 
§ 2º- As matérias submetidas à apreciação do Conselho de 
Administração serão instruídas com a decisão da Diretoria 
Executiva, as manifestações da área técnica ou do Comitê 
competente, e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao 
exame da matéria.  
§ 3º- O Presidente do Conselho, por iniciativa própria ou por 
solicitação de qualquer Conselheiro, poderá convocar Diretores da 
Companhia para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou 
informações sobre as matérias em apreciação. 

 
Da leitura do dispositivo estatutário (art. 31, §§2.º e 3.º), pode-se 

depreender que a participação do CONSULENTE foi meramente 
suplementar, servindo, apenas, para prestar eventuais esclarecimentos e 
informações sobre a aquisição da PRSI/PRST. 

 
Dessa forma, em consonância aos ditames estatutários, verifica-se que 

as decisões do Conselho de Administração devem ser alicerçadas com 
conhecimento técnico e jurídico sobre a matéria em apreciação, não 
podendo ser balizadas, apenas, em Resumos ou em mera apresentação 
elucidativa, por mais qualificados que sejam, sob pena de se transgredir o 
Estatuto Social da PETROBRAS e, por conseguinte, violar o devido 
processo. 

 
Cabe ressaltar, ainda, que o dever de diligência exige uma postura 

proativa dos administradores, inclusive no que se refere à observância dos 
princípios de governança corporativa118. Eventual ausência de proatividade, 

                                                           
118 SILVA, Alexandre Couto. Responsabilidade dos Administradores de S.A. Business Judgment Rule. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 7. 
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como se depreende do presente caso, caracteriza a possibilidade de 
responsabilização.  

 
Conclui-se, dessa forma, que os conselheiros agiram com gross 

negligence (desconhecimento indesculpável), dessa maneira, não se 
informando adequadamente antes de tomar uma decisão, violando, por 
conseguinte, o dever de diligência e agindo com precipitação desnecessária.  

 
Ademais, não se pode alegar, por exemplo, práxis administrativa, no 

sentido de informar que o Conselho de Administração vinha deliberando 
desta forma há anos. Tal, pioraria ainda mais a responsabilidade dos 
conselheiros, pois se passaria a configurar tal conduta, frisa-se, irregular, 
como de natureza contínua, expondo a companhia ao risco de dano a cada 
dia em que a irregularidade persistiu. 

 
Conclui-se afirmando que, no atual cenário da economia nacional e 

internacional, altamente dependente da saúde do setor empresarial, a 
eticidade nas relações interna corporis das companhias é bem jurídico 
digno de tutela, por meio do estímulo à segurança e à transparência dos 
negócios. Por tais motivos, urge aplicar-se o princípio da confiança a fim de 
resguardar a boa-fé dos acionistas, bem como de toda a comunidade, diante 
de eventuais situações jurídicas geradas por um comportamento desleal dos 
administradores e sócios-controladores das pessoas jurídicas. Ressalta-se, 
que a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, também, é informada por 
essa principiologia, como se extrai da Exposição de Motivos n.º 196, de 24 de 
junho de 1976, segundo a qual a responsabilidade social que passou a ser 
exigida dos acionistas-controladores e dos administradores das pessoas 
jurídicas impõe-lhes comportamento idôneo e probo, conforme as diretrizes 
lançadas nos arts. 116, 117, 153 e 154, da lei. 

 
Finaliza-se com a fase 3, fechamento da transação (closing). Nesta, 

tem-se o pagamento do preço final.  
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No caso sub examen, o contrato de compra e venda, denominado 
Stock Purchase and Sale Agreement and Limited Partnership Formation, 
Agreement foi assinado em 20 de março de 2006.  

 
Segundo o atual, mas à época não existente, documento de 

sistematização de aquisição da PETROBRAS, nesta fase, deverá ser 
constituído um “Comitê” com a específica atribuição de acompanhar e 
prover todos os recursos e/ou ações necessárias para garantir o 
fechamento da operação nas condições estabelecidas, em especial, 
durante o processo de transferência de valores para a empresa-alvo. Este 
grupo será coordenado pelo gerente do projeto que selecionará seus 
membros a partir de demandas específicas e situacionais.  

 
Como já mencionado, desde o início do projeto, foi designado um 

Grupo de Trabalho com participação de todas as áreas envolvidas. Este 
Grupo seguiu todos os procedimentos necessários durante todo o processo, 
embora não tenha sido criado formalmente um “Comitê”. Ressalta-se que o 
documento “sistemática para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras” 
ainda estava em fase de elaboração quando da iniciação das negociações 
para aquisição de PRSI/PRST. Mesmo assim, o closing foi realizado com 
sucesso e sem qualquer percalço.  

 
Terminado aqui o primeiro momento (aquisição da participação 

societária), inicia-se a fase 4 (integração). Como mencionado, depois da 
aquisição inicial dos 50% da PRSI/PRST, foi a PETROBRAS obrigada a 
adquirir a participação remanescente. O procedimento, em questão, 
estava disposto no referido contrato e no acordo de acionistas que 
compõem a instrumentalização do negócio jurídico e, em sua ausência, 
dever-se-ia utilizar, por analogia, o documento de sistematização de 
aquisição de empresas até aqui mencionado.  

 
Logo, nova avaliação do negócio, bem como negociação de preço e 

condições deveriam ser realizadas. Para tanto, em 14 de dezembro de 
2007, foi criada uma força-tarefa, formada por representantes das seis 
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Gerências Executivas subordinadas ao Diretor Financeiro, para participar no 
processo de due diligence, bem como planejar as providências a serem 
tomadas no âmbito da área financeira.  

 
No dia 07 de fevereiro de 2008, foi elaborado parecer jurídico (DIP 

JURÍDICO/JIN- 4076/2008), da lavra do Dr. Carlos César Borromeu de 
Andrade, sobre a aquisição dos remanescentes 50% de participação 
societária na PRSI/PRST. 

 
Em 15 de fevereiro de 2008, por intermédio do DIP FINCORP 30/2008, 

o gerente executivo, Sr. Daniel Lima de Oliveira, remeteu à INTER-AFE, 
pontos de atenção e recomendações sobre a aquisição dos 50% restantes da 
PRSI/PRST. Na mesma data, por meio do DIP INTER AFE 65/2008, o 
gerente executivo da Internacional Américas, África e Eurásia, Sr. Samir 
Passos Awad, recomendou a aquisição, pela PAI, dos 50% 
remanescentes de participação acionária da PRSI/PRST.  

 
A proposição foi aprovada pela Diretoria Executiva da 

PETROBRAS, conforme Ata DE 4.685, item 26, Pauta 199, porém, não há 
informações de que houve deliberação por parte do Conselho de 
Administração.  

 
Segundo informação do CONSULENTE e, pelas notas apresentadas 

no processo TC 005.406/2013-7 do TCU, tais etapas foram respeitadas, 
seguindo o mesmo padrão realizado na aquisição inicial, com ressalvas 
apenas a dita “carta de intenções” ─ já analisada e que também será objeto 
de mais comentários adiante.  

 
X.2 Verificação das normas, ordens e políticas aplicáveis, 
realização de suas determinações semânticas 

 
A segunda etapa diz respeito à verificação das normas, ordens e 

políticas aplicáveis ao caso, bem como à análise do complexo fático do 
momento da tomada de decisão. 
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A sequência de exposição, aqui, é indiferente, posto que fatos e 

normas estão tão estreitamente travados entre si e condicionam-se tanto 
reciprocamente que, em rigor, não cabe fazer uma análise separada deles.  

 
A indagação dos fatos e a busca da norma são operações 

simultâneas. Trata-se de um “vai e vem” ou de um movimento circular, onde 
o aplicador atua gradualmente, passo a passo, aproximando o fato à norma e 
a norma ao fato com retificações constantes até chegar ao contato e encaixe. 
Afirma ALEJANDRO NIETO119: “primero se mira la norma, de la norma se 
pasa al hecho para precisar qué hecho encaja con esa norma y luego se 
vuelve otra vez a la norma [...]”. Portanto, e sem discrepar do autor, como é a 
norma que delimita o fato cuja existência importa constatar, analisar-se-á, 
primeiro, a determinação da norma aplicável para, em seguida, analisarem-
se os fatos. 

 
Deve-se lembrar, aqui, que uma norma jurídica pode estar dispersa 

em vários enunciados normativos. Por isso, deve-se ter em consideração 
a totalidade do ordenamento jurídico, ou seja, as fontes de direito voluntárias 
internas e externas ou não voluntárias. A tomada de decisão deve ser 
exercida de conformidade com a lei e o Direito e sem abuso, deve estar 
sempre dentro dos limites jurídicos. 

 
Muitos são os enunciados normativos que tratam da responsabilidade 

do administrador, os principais já foram abordados anteriormente, são eles: 
arts. 153 a 159, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976; art. 4º, inc. IV, 
alínea “b” e art. 11 da Lei n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976; art. 4º, 
parágrafo único, da Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1986; art. 23, §1º, inc. I, 
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990; arts. 9º ao 11 da Lei n.º 8.429, de 02 
de junho de 1992; art. 16, da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 190, 
da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005; art. 135, inc. III e arts. 137 e 
138, do CTN; art. 177 do CP; entre outros. 

                                                           
119 NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel, 2000, p. 86-88. 
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Estabelecidos os enunciados normativos aplicáveis à questão, ter-

se-á de buscar as normas determinadas pelos enunciados120.  
 
Assim, entre os enunciados mencionados, algumas normas podem ser 

extraídas.  
 
A primeira norma traz os principais deveres impostos por lei aos 

diretores e conselheiros, quais sejam: (I) dever de ser diligente; (II) lograr os 
fins da companhia; (III) atentar para o bem público e a função social da 
empresa; (IV) dever de lealdade; (V) não intervir nem deliberar sobre atos em 
conflito de interesse; (VI) não contratar com a sociedade em condições não 
equitativas; (VII) dever de informar. 

 
A segunda norma que se pode retirar dos enunciados mencionados 

diz respeito às possibilidades de responsabilização, entre elas: (I) a 
responsabilidade civil perante a empresa; (II) a responsabilidade civil 
individual do acionista; (III) a responsabilidade civil de terceiro lesado; (IV) a 
responsabilidade funcional perante a companhia; (V) a responsabilidade 
administrativa perante os mais diversos entes públicos; (VI) a 
responsabilidade penal; (VII) a improbidade administrativa. 

 
A terceira norma é extraída do §6º, do art. 159, da Lei n.° 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, que limita a responsabilidade dos administradores 
(“business judgment rule”). Busca-se com tal regra amparar o administrador 
(diretor ou conselheiro) que atua de boa-fé, respeitando os limites legais e 
estatutários, mas que, infelizmente, depois de um tempo, percebe que sua 
decisão foi uma decisão ruim e que causou um dano à companhia. Dessa 
forma, se o administrador, movido pela boa-fé, incorre em erro de 
julgamento, não será responsabilizado por sua decisão, em razão da 
finalidade da norma ser a repressão de atos praticados com má-fé. 

 
                                                           
120 Sobre as diferentes etapas para se encontrar as normas jurídicas, vide: NIETO, Alejandro. El arbitrio 
judicial. Barcelona: Ariel, 2000, p. 92 e ss. 
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O que se fez aqui foi desvelar o significante para chegar ao 
significado e para ele se utilizou a jurisprudência e a doutrina apontada nos 
itens anteriores. Tanto um como outro ajudam a chegar ao significado. 

 
Ao analisar a semântica das normas, cabe fazer alusão ao que 

doutrinariamente se chama de conceitos jurídicos indeterminados 
(unbestimmter Rechtsbegriffe), uma vez que toda norma jurídica se 
exterioriza por meio de vocábulos, palavras, expressões, termos ou, como se 
costuma dizer, genericamente, “conceitos”, que, uma vez utilizados nas 
normas jurídicas, podem ser determinados ou indeterminados121. Tais 
“conceitos”, muitas vezes, trazem dificuldades à interpretação e 
compreensão da norma, afinal, as palavras, por seu aspecto linguístico, 
possuem limitações, mas fato é que não se pode renegá-los, devendo-se 
trabalhá-los para dar-lhes maior ou menor precisão.  

 
A princípio, a função do conceito jurídico indeterminado é prevenir 

que os casos sejam decididos com critérios subjetivos, uma vez que, 
quando indeterminados os conceitos, possuem uma única solução justa122. 

                                                           
121 Os conceitos determinados delimitam o âmbito da realidade ao qual a norma se refere, de forma 
clara e específica, não suscitando qualquer dúvida quando a sua aplicação, devendo, portanto, ser 
empregada indiscutivelmente no caso concreto. Já os conceitos indeterminados são utilizados na 
norma para designar vocábulos, expressões, termos que possuem sentidos imprecisos, diversos, 
subjetivos, vagos, indeterminados. São palavras que se referem a uma significação mutável no tempo e 
no espaço. 
Muitas são as expressões utilizadas pela doutrina para ilustrar o fenômeno da indeterminação. Vago, 
fluído, elástico, impreciso ou indeterminado, são exemplos de tais expressões. No plano da linguagem 
comum tais expressões poderiam ser consideradas como sinônimo. No entanto, além se entender 
existir distinção de cada uma dessas expressões, opta-se por utilizar a expressão incerteza semântica 
como o gênero de forma de linguagem que a geram. 
122 ANDREAS J. KRELL (KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa, conceitos jurídicos 
indeterminados e controle judicial. Revista de Magistratura Federal da 5º Região, Recife, n. 8, [19--], p. 
177-224, jan./dez. 2004, p. 201-202) afirma: “a aplicabilidade (ou não) do conceito legal e seus 
candidatos neutros não pode ser deduzida mediante um juízo silogístico “certo”. A sua incidência não é 
cognoscível para o aplicador através de uma operação lógico-dedutiva, sendo a vaguidade justamente 
a antítese da cognoscibilidade. Consequentemente, é o próprio intérprete do conceito que deve 
determinar a sua aplicabilidade na sua zona de incerteza, através do exercício de sua vontade. Num 
“vazio semântico”, é impossível uma interpretação meramente cognitiva; o que ocorre é uma integração 
ou “complementação” da hipótese incompleta da norma (Tatbestandsergänzung). 
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Aqui, o controlador afastará as soluções manifestamente incorretas por meio 
da concepção da zona de certeza negativa. Portanto, caso não se tenha 
adotado a única solução, poderá o tomador da decisão ser responsabilizado. 

 
É aqui que se analisará a confrontação de conceitos técnicos em 

normas jurídicas, a existência de conceitos jurídicos indeterminados e, 
também, o exercício da atividade técnica da Administração.  

 
No caso sub examen, conceitos como diligente, lealdade, boa-fé, entre 

outros, terão de ser analisados, porém, para evitar uma análise repetitiva, 
deixar-se-á para realizar tal verificação mais à frente, de forma conjunta com 
a transformação da decisão em ação. 

 
É também nessa etapa que se vislumbrará a existência de ordens de 

autoridades hierarquicamente superiores que dirigem a atuação 
administrativa de seus subordinados tendo em vista o dever de obediência, 
bem como a existência de políticas públicas, ou seja, programas de ações 
(ou omissões) que habilitam os agentes que tomam as decisões. 

 
Aqui, existe um conjunto de atribuições decididas pela Assembleia 

Geral que estabelece orientações para futuras atuações ainda por ocorrer 
que vinculam as tomadas de decisões dos administradores, além é claro de 
políticas governamentais de petróleo, gás natural e combustíveis.  

 
No caso sub examen, pode-se dizer que o CONSULENTE obedeceu o 

planejamento estratégico da empresa. O aumento na participação da 
PETROBRAS no mercado de sua atuação, com a aquisição de concorrentes 

                                                                                                                                                                                     

Na verdade, deve ser considerada ultrapassada a teoria segundo a qual a interpretação da norma 
jurídica se opera através de um processo exclusivamente “intelectivo” e que somente pode haver uma 
solução correta, plenamente controlável pelos tribunais, como tem pregado a mais antiga doutrina 
germânica administrativista. Na zona de incerteza de muitos conceitos, a cognição não parece ser 
apenas difícil, mas simplesmente impossível. [...] 
Em relação a qualquer termo legal que apresenta uma incerteza conceitual, a interpretação cognocitiva 
combina-se, necessariamente, com um ato volitivo do aplicador do texto jurídico, através do qual ele 
“cria Direito” para um caso concreto ou aplica uma sanção”. 
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no exterior, estava alinhado ao planejamento estratégico vigente à época, 
que determinava a expansão internacional da empresa, dessa forma, 
contribuindo para o aumento da comercialização de petróleo e derivados 
produzidos por ela.  

 
É fato que a aquisição de uma refinaria e da trading (PRSI/PRST) é 

um investimento de longo prazo. Tal decisão, normalmente, vai contra os 
interesses dos acionistas que preferem, em geral, o lucro em curto 
prazo, com investimentos na própria empresa, na modernização e renovação 
do seu maquinário e equipamentos e melhoria na qualidade de seus 
produtos. Essa dicotomia sempre foi um dos principais dilemas de toda 
empresa, inclusive, as estatais.  

 
Diante dessa dicotomia, a função do Diretor da área internacional, 

ora CONSULENTE, era, à época, basicamente, realizar a expansão 
internacional da PETROBRAS e este vislumbrou a aquisição de uma 
refinaria numa localização privilegiada dos EUA, país onde, há 40 anos, não 
são construídas refinarias devido à dificuldade de se obter licenças 
ambientais para esse segmento. Ressalta o CONSULENTE que, em razão 
das restrições burocráticas desse país, é mais fácil comprar uma planta 
antiga e adequá-la às necessidades da empresa do que passar por todo o 
processo de criação de uma nova planta para refinar. 

 
Tal se coaduna com o Plano Nacional de Energia 2030123 o qual 

estabelece que: 
 

O refino de petróleo possui características técnicas peculiares que 
se refletem em atributos econômicos marcados pelas economias 
de escala e escopo. Por ser uma atividade integrada à produção 
de petróleo e distribuição de derivados, a escala ótima de refino 
em um determinado mercado depende diretamente das escalas 
destas duas outras atividades. Entretanto, existe espaço também 

                                                           
123 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Energia 2030. Brasília: MME: EPE, 2007, 
p. 105-106. 
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para aqueles que pretendem atuar em nichos de mercado 
específicos, tais como mercados isolados ou de produtos 
intermediários que devam ser ainda ser processados em estágios 
subsequentes em refinarias. 
Para processar crus cada vez mais pesados, satisfazendo à 
demanda por derivados leves e com especificações cada vez mais 
severas, continuarão a ser desenvolvidos processos tecnológicos 
para o refino de petróleo. É preciso combiná-los eficientemente 
para atender ao mercado desejado. 
Devido à constante mudança dos mercados e à legislação 
ambiental extremamente restritiva, os processos de refino vêm se 
tornando cada vez mais inovadores. Ao que tudo indica, esta 
tendência continuará face ao aumento do consumo de petróleo, à 
preponderância da oferta e crus mais pesados, à imposição de 
uma legislação mais severa, à concorrência impostas por 
energéticos substitutos aos derivados de petróleo e por outros 
processos produtivos, tais como a tecnologia GTL. 
[...] 
No caso do Brasil, investimentos previstos para a produção de 
derivados de petróleo serão realizados pela Petrobras nas 
refinarias já existentes, empregando tecnologias conhecidas e em 
constante aperfeiçoamento ou tecnologias desenvolvidas pela 
própria empresa, como é o caso do processo de produção do H-
Bio. Foi anunciada a parceria entre a PDVSA e a Petrobrás para a 
construção de uma nova refinaria em Pernambuco. Ambas 
aparentemente têm o mesmo objetivo estratégico de adicionar 
valor ao seu próprio petróleo, pouco valorizado 
internacionalmente, processando-o em refinarias próprias. Aliás, 
novas parcerias são também possíveis entre a Petrobras e outras 
empresas, especialmente aquelas que têm se mostrado voltadas 
para a internacionalização e crescimento na América Latina. As 
parcerias têm se disseminado internacionalmente não apenas na 
indústria petrolífera, pois facilitam a entrada de empresas em 
mercados pouco conhecidos, por meio da repartição dos riscos 
associados à atividade na qual pretendem investir. 

 
Observa-se, portanto, que o Poder Público é sabedor e incentivador da 

internacionalização da PETROBRAS. Logo, a decisão de aquisição da 
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PRSI/PRST está em acordo com as políticas governamentais de petróleo, 
gás natural e combustíveis. 

 
X.3 Resolução das competências e conflitos normativos 
 
A resolução das competências e conflitos normativos reside, 

essencialmente, na individualização da norma aplicável quando os fatos 
relevantes do caso fazem afluir várias normas (o que praticamente sempre 
acontecem) em razão da eleição simultânea de diversas previsões124.  

                                                           
124 De acordo com DAVID DUARTE (DUARTE, David. A norma de legalidade procedimental 
administrativa: a teoria da norma e a criação de normas de decisão na discricionariedade instrutória. 
Coimbra: Almedina, 2006, p. 237 e ss), são quatro os tipos de relações possíveis entre previsões: 1) 
heterogeneidade, quando duas previsões não se superam na totalidade; 2) identidade, quando duas 
previsões se superam na totalidade; 3) consumação, quando uma previsão é maior e se encontra 
diante de outra como um circulo sobreposto de maior diâmetro; e, 4) interseção, quando duas 
previsões tem só uma zona de sobreposição. Afirma o autor que só conduzem a casos de 
concorrência, em sentido próprio, das relações de identidades, consumação e intersecção. 
Para o autor, a identidade entre previsão gera a modalidade de sobreposição, quando o operador e a 
preceptiva da norma em oposição são idênticos; contradição, quando o operador é idêntico, mas o 
efeito é incompatível ou é igual com diferente operador; e acumulação, quando as normas, tendo ou 
não o mesmo conteúdo no operador, tem efeitos compatíveis. 
A consumação gera as modalidades de especialidade, quando as normas têm o mesmo modo 
deôntico, mas efeitos diferentes e incompatíveis, excepcionalidade, quando as normas tem diferentes 
conteúdos no operador e a preceptiva é igual ou diferente, mas incompatíveis (se igual, é incompatíveis 
em razão do operador); e, acumulação, quando os efeitos são diferentes e compatíveis sob o mesmo 
operador. 
A interseção, quando os pressupostos diferenciados são incompatíveis, gera as modalidades de 
competência da alternavidade, em todas as combinações do operador deôntico e da preceptiva, exceto 
quando o conteúdo desses elementos se repitam; e sobreposição, quando os conteúdos são iguais. Se 
os pressupostos diferenciados são compatíveis, gerará sobreposição diferenciada, pois deriva de 
previsões que se aplicam a casos iguais e diferentes, isto é, de precisão que se aplica a casos iguais 
(pressupostos comuns) e também a casos diferentes (pressupostos diferenciados que se podem 
verificar simultaneamente), gerando, com tudo isso, o que o autor chama de cruzamento de normas, 
que ocorre quando, ao completar uma delas, isto significa que se completa outra sem que as previsões 
sejam iguais e sem que sua sobreposição fictícia seja meramente unidirecional. 
Conclui o autor que as quatro formas de relação entre previsão (heterogeneidade, identidade, 
consumação e interseção) geram, por meio de todas as combinações possíveis relativamente ao 
completar dos restantes elementos estruturais, sete modalidades diferenciadas de competência de 
normas: 1) sobreposição, 2) contradição, 3) acumulação, 4) especialidade, 5) excepcionalidade, 6) 
alternatividade e 7) alternatividade derivada. Dessas só deriva conflito entre normas nos casos de 
contradição especialidade. Excepcionalidade e alternatividade derivada, como a especialidade e a 
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É, nesta etapa, quando se põe em questão a validez, que traduz a 

admissibilidade da pertinência (e a produção de efeitos) de uma norma 
dentro do conjunto normativo, em razão da compatibilidade com suas 
normas. Ou seja, é nesse contexto que entram em jogo as normas que 
regulam a tomada de decisão e atrofiam, mínguam ou reduzem a liberdade 
de atuação ou de decisão existente. 

 
Tais normas são as que limitam ou impedem a eleição de uma 

alternativa ou opção, podem fazê-lo por meio da indicação de uma delas ou 
pela exclusão de outra, restringindo assim a autonomia de partida. Portanto, 
tais normas podem ser divididas em duas categorias: (I) as normas 
reguladoras em sentido estrito que, frente a uma categoria de alternativas 
ou opções (conferindo por uma norma de conduta ou concedido a partir de 
uma norma de competência), recusam ou impõem uma delas (ou mais), que 
está diante da norma atributiva, mas em uma relação possível de aplicação 
de normas de prevalência; (II) as normas convergentes, que não se referem 
diretamente a uma categoria de alternativas ou opções, que são aquelas que 
podem entrar em conflito de alternatividade derivada com a norma de 
legalidade que se encontra em aplicação no contexto de um determinado 
exercício de liberdade de decisão. São, assim, normas de sinal contrário ao 
exercício genérico da autonomia administrativa. 

 
Interpretar-se-á não somente a norma jurídica, senão todo o conjunto 

de princípios e regras que conseguem o ordenamento jurídico, para que 
assim se localizem as alternativas ou opções válidas, ou seja, somente 
                                                                                                                                                                                     

excepcionalidade, são meras variantes da contradição, que ocorrem em razão de uma qualificação feita 
por uma norma de prevalência, as modalidades de competência de conflito, em rigor, são só duas: a 
contradição e a alternatividade derivada, que constituem um caso igual ao de uma única norma com 
efeitos alternativos, conduzindo a um juízo de eleição autônomo do efeito prevalecente, ou seja, 
conduz a uma ponderação. 
Além de todas essas modalidades de competência e de conflitos, podem-se apresentar 
incompatibilidades aplicativas, que constituem os casos de conflito que resultam de normas cujas 
previsões não se tocam em sua configuração abstrata. Isto se verifica entre os princípios, quando os 
mesmos fatos completam normas diferenciadas, bem como entre as regras, quando, na manifestação 
de fatos, no o cumprimento de uma norma, implica sempre o descumprimento de outra. 
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pela interpretação de todo o ordenamento jurídico poderá se chegar, no caso 
concreto, ao universo de condutas válidas admitidas. Para tanto, resolverá os 
conflitos por meio da norma de prevalência125 ou por ponderação126.  

 
Tal etapa termina com a proposição que compreende a 

individualização de uma norma (ou em caso de acumulação, mais de 
uma), exatamente aquela com base na qual se tomará a decisão final.  

 
É aqui, portanto, que se analisará se os deveres foram respeitados 

e, havendo respeito, utilizar-se-á a “business judgment rule”. Caso 
contrário, havendo desrespeito aos deveres, tal regra não poderá ser 
aplicada e, por conseguinte, haverá responsabilização do tomador da 
decisão.  

 
Apesar de inserida aqui como terceira etapa, realizar-se-á esta ao 

longo dos próximos tópicos, uma vez que, como já evidenciado, tais etapas 
são ciclos mais ou menos fechados sobre si mesmos, o que significa que, ao 
chegar ao final, pode-se retornar ao começo.  

 
 

                                                           
125 Normas de prevalência são, de acordo com DAVID DUARTE (DUARTE, David. A norma de 
legalidade procedimental administrativa: a teoria da norma e a criação de normas de decisão na 
discricionariedade instrutória. Coimbra: Almedina, 2006, p. 894): “as que, tendo em conta determinadas 
características formais de outras ou o seu posicionamento no ordenamento, estabelecem qual a norma 
que deve prevalecer quando se verifique uma concorrência de conflito: assim, podem considerar-se 
como normas de prevalência a norma de prevalência da norma superior, a norma de prevalência da 
norma posterior, e a norma de prevalência da norma que consome (especialidade e excepcionalidade). 
As normas de prevalência apenas resolvem, ou podem resolver, os conflitos advenientes de 
concorrência de contradição, de especialidade e de excepcionalidade, dado que são apenas esses 
casos de conflito os que podem preencher a previsão dessas normas; as situações de conflito de 
alternatividade derivada, por intersecção com pressupostos diferenciados compatíveis, ou por 
incompatibilidade aplicativa, não são, deste modo, por elas resolúveis 
As situações de conflito de alternatividade derivada, em qualquer uma das suas duas causas, só não 
se resolveram por ponderação quando o conjunto normativo contenha uma norma que, directamente, 
estabeleça a preferência entre os efeitos em conflito”. 
126 DUARTE, David.. A norma de legalidade procedimental administrativa: a teoria da norma e a criação 
de normas de decisão na discricionariedade instrutória. Coimbra: Almedina, 2006, p. 237 e ss. 
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X.4 Avaliação do complexo fático 
 
Além do até aqui verificado, deverão os tomadores de decisão e, 

também, seus controladores, verificar o complexo fático vigente no 
momento da mesma, ou seja, deverão verificar, valorar ou ponderar e 
constatar a existência dos fatos, fazer sua qualificação jurídica e apreciar os 
mesmos. 

 
Segundo ALEJANDRO NIETO127, tal etapa consiste em realizar uma 

reconstrução seletiva, na qual o tomador da decisão escolherá apenas os 
fatos juridicamente relevantes. É a norma que focaliza os fatos, logo, ante 
a impossibilidade da reconstrução íntegra dos fatos, o controlador deve dirigir 
a lanterna da norma aos acontecimentos fáticos para iluminar um só aspecto. 
Por assim dizê-lo, a norma funcionaria como um scanner que recorreria todos 
os fatos, detectando os que poderão ser relevantes. 

 
Assim, pois, dentro do movimento pendular ou circular descrito por 

ALEJANDRO NIETO, primeiro, verifica-se a norma, depois, os fatos e, 
logo, volta-se outra vez à norma, e é, nesta etapa, que se passa ao fato 
para precisar que ele se encaixa com a norma, que o agente reunirá e se é 
possível enumerará todos os “elementos dignos de serem tomados em 
consideração”128, ou seja, todos aqueles que, de forma direta ou indireta, 
podem influir a decisão em seu conjunto. E isto significa que toda norma e 
elementos fáticos existentes devem ser reunidos e tomados em 
consideração. 

 
Aqui, a verificação da existência e veracidade de um fato pode ser 

totalmente controlada em Direito, sendo suscetível de pleno controle 
jurídico. Distintamente, a valoração ou ponderação dos fatos é elemento 
totalmente livre e difícil de ser controlado. Ao valorar e ponderar, existirão 
distintas possibilidades optativas e, como poderá se observar logo, ter-se-á 
de realizar uma classificação dos problemas, dos objetivos a alcançar e do 
                                                           
127 NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel, 2000, p. 85-88. 
128 SOUSA, António Francisco de. A Discricionariedade Administrativa. Lisboa: Danúbio, 1987, p. 320. 
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peso ou valoração das alternativas ou opções surgidas da valoração e 
ponderação dos fatos. Por fim, constatar é comprovar um fato, determinar se 
é certo e dar constância dele. 

 
Assim, sobre a realidade dos fatos, que constitui o pressuposto fático 

da norma habilitante, os administradores não possuem poder de disposição. 
Logo, deve existir uma necessária congruência lógica da atuação com seus 
fatos determinantes, o que se traduz em juízo de coerência entre a decisão e 
a realidade. Ademais, os fatos são como a realidade os exterioriza, não 
podendo a Administração inventá-los ou desfigurá-los, ainda que tenha 
faculdades discricionais para sua valoração e ponderação. 

 
Assim, possui os controladores o dever de analisar se o 

pressuposto de fato que legitima o exercício da atuação administrativa 
existe realmente no caso em análise. 

 
Distinguem-se três graus de controle dos fatos: o controle da 

materialidade; o controle da qualificação dos fatos; e o controle da 
adequação da decisão aos fatos. O primeiro é a simples constatação, ou 
seja, comprovar um fato, determinar se é certo e dar constância dele. O 
segundo tem por objetivo verificar se os fatos produzidos são suscetíveis de 
justificar a decisão. O terceiro e último é apreciar não só se o fato justifica 
uma medida por parte da Administração, senão, também, entre as medidas 
possíveis, certificar que se adote a mais adequada, completa ou exata. 

 
O importante é se ater aos fatos, que podem ser resumidos nos 

seguintes: (I) foi proposta à PETROBRAS uma parceria com objetivo de 
operar a PRSI; (II) a empresa proponente foi a ASTRA OIL; (III) a 
PETROBRAS visitou as instalação da PRSI e observou aspectos positivos 
caso decidisse adquirir participação societária na unidade; (IV) foi 
estabelecido termos e condições gerais de uma potencial aquisição; (V) 
realizados alguns estudos, foi autorizada, pela Diretoria Executiva, a 
aquisição de 70% das ações da PRSI/PRST ou dos ativos, por US$365 
milhões; (VI) a ASTRA OIL apresentou uma contraproposta à PETROBRAS 
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para negociação de 70% da participação por US$475 milhões (ou 60% por 
US$407 milhões); (VII) a Diretoria Executiva aprovou as proposições que 
recomendou aceitar a contraproposta oferecida; (VIII) não se logrando êxito 
nas negociações, a Diretoria Executiva autorizou a aquisição de 50% dos 
bens e direitos da PRSI/PRST; (IX) o Conselho de Administração deliberou 
favoravelmente pela aquisição; (X) logo após a aquisição inicial, percebendo 
problemas na governança da PRSI/PRST, as sócias iniciaram negociações 
para a aquisição do restante da participação societária; (XI) foi trocada várias 
correspondências, depois chamadas de “carta de intenções” entre as partes; 
(XII) o gerente executivo recomendou a aquisição, pela PAI, dos 50% 
remanescentes; (XIII) a proposição foi aprovada pela Diretoria Executiva da 
PETROBRAS; (XIV) o Conselho de Administração determinou que a matéria 
fosse reapresentada com informações complementares; (XV) a PAI convocou 
uma reunião do Superboard da PRSI/PRST e, em razão da ausência da 
ASTRA OIL, a PAI exerceu o direito de impor sua decisão (right to override); 
(XVI) a PETROBRAS entendeu conveniente assumir o risco da disputa 
arbitral contra a ASTRA OIL; (XVII) em contrapartida ao right to override, a 
ASTRA OIL exerceu sua opção de venda (cláusula Put Option); (XVIII) a 
ASTRA OIL ingressou com ação judicial nos Estados Unidos alegando que a 
PETROBRAS teria descumprido compromissos assumidos na dita “carta de 
intenções”; (XIX) o Conselho de Administração condicionou o cumprimento 
do laudo arbitral à determinação judicial ou à assinatura de termo de acordo 
com quitação plena; (XX) as partes iniciaram conversas para celebrar o 
acordo extrajudicial que terminaria com todas as disputas; (XXI) as partes 
chegaram a um acordo; e, finalmente, (XXII) o Conselho de Administração 
aprovou o acordo extrajudicial. 

 
Ora, diante do até aqui exposto, não se questiona que realmente as 

10 (dez) tomadas de decisões ocorreram.  
 
É notório, portanto, que os fatos justificam a existência de todas 

essas tomadas de decisões.  
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Agora, para verificar se a medida adotada foi a mais adequada, 
completa ou exata, deve-se averiguar como ocorreu a valoração ou 
ponderação dos fatos que são elementos livres. Seu controle só deve 
existir em casos de erro manifesto, ou seja, evidente, grosseiro e palpável, 
visível até para um não jurista. Situação tão absurda que nenhuma pessoa 
sensata poderia sonhar que entra nas competências da autoridade. São 
decisões baseadas em valorizações ou qualificações flagrantemente 
incorretas129.  

 
O controle da qualificação dos fatos é assim exercido somente em 

casos de erro manifesto, que somente ocorre em casos de iniquidade 
patente, isso significa que o erro deve ser grosseiro, evidente para 
qualquer leigo, como para extrair conclusões anulatórias de uma apreciação 
da situação concreta pela Administração que altere gravemente a lógica e o 
sentido comum. Sempre que a decisão seja baseada na valoração ou 
qualificações flagrantemente incorretas, deve-se invalidá-la. 

 
O erro de apreciação, para ser considerado manifesto, deve não 

respeitar a avaliação dos pressupostos concretos da atuação. O que se 
controla é a apreciação realizada pelo tomador da decisão, a congruência ou 
coerência lógica da decisão adotada com a realidade existente130.  

 
O que se pode depreender do caso sub examen é que não houve erro 

manifesto por parte do CONSULENTE, não podendo existir, por 
conseguinte, responsabilização.  

 
                                                           
129 MOZO SEOANE, Antonio. La discrecionalidad de la Administración Pública en España: análisis 
jurisprudencial, legislativo y doctrinal 1894-1983. Madrid: Montecorvo, 1985, p. 507. 
130 Segundo JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA (CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e 
autonomia contratual nos contratos administrativos. Coimbra: Almedina, 2003 (reimpressão da edição 
de 1987), p. 73): “a expressão habitualmente utilizada pelos tratadistas franceses é a de que a 
qualificação envolve um juízo sobre se os factos são de natureza (de nature) a justificar a decisão. A 
operação qualificativa não deve todavia confundir-se com a que tem por objecto a adequação da 
decisão aos factos”. Vale mencionar que o controle de “l’adéquation des mesures aux faits” tem duas 
áreas de aplicação: é usada para controlar decisões de diferentes agentes da Administração que tem o 
dever de controlar a ordem jurídica; e, em relação à teoria de “exceptional circumstances”. 
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Aqui, controlar-se-á, também, o motivo da atuação administrativa131, 
ou seja, a causa que originou a prática administrativa, isso é, a situação 
de fato e de direito que determinou ou autorizou a realização da atuação. 
Logo, controlará a existência, a suficiência, a adequabilidade, a 
compatibilidade e a proporcionalidade do motivo. Significa que: a 
existência dos motivos de fato e de direito devem estar acima de qualquer 
dúvida razoável; devem os motivos bastar como pressupostos de sua 
realização, ou seja, serem suficientes; deve a natureza jurídica da atuação 
ser adequada, isto é, coincidir com os fatos; devem a valoração e 
ponderação coincidir com um juízo de compatibilidade entre os motivos e o 
objeto que se tenha em vista, ou seja, a causa e o efeito devem ser 
coerentes; e, por fim, deve o motivo ser proporcional ao objeto. 

 
A “doctrina de la fuerza normativa de lo fáctico” determina que precisa 

haver uma necessária congruência lógica do ato com seus fatos 
determinantes, o que se traduz, em suma, em um juízo de coerência entre 
a decisão e a realidade, pois, sendo este pressuposto inexorável, constitui 
arbitrariedade a adoção de decisões sem justificação fática. 

 
Ora, no caso sub examen, é patente que os fatos antecedentes à 

decisão de aquisição da PRSI/PRST foram levados em consideração, em 
especial, o preço pago, em 2005, pela ASTRA OIL à PRSI e outros, como se 
terá oportunidade de apreciar mais adiante.  

 
Deve-se lembrar, aqui, que os fatos são tais e como a realidade os 

exterioriza e não lhe é dado à PETROBRAS inventá-los ou desfigurá-los, 

                                                           
131 Trata-se de um controle de “erreur de droit” e “erreur de fait”. No primeiro, deve o controlador 
censurar o erro de obrigação em respeito à regra de direito que devia ser aplicada ao caso concreto. O 
erro pode surgir da eleição errônea da regra aplicável ao caso ou de sua interpretação errônea, o que 
fazia com que a decisão adoecesse de ausência de fundamento legal. Já o controle do erro de fato se 
aperta à verificação da existência e exatidão dos fatos determinantes que condicionam a aplicação da 
regra, quando é suscetível de uma constatação objetiva ou de uma avaliação objetivamente 
controlável. Assim, se o tomador de decisão tem fundado seu juízo em fatos incompletos ou inexatos, 
sua decisão poderá ser anulada; pelo contrário, se os fatos pretendidamente errôneos não têm 
exercido influência alguma na decisão, o controlador nada poderá fazer.  
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ainda que tenha faculdades discricionais para sua valoração, visto que a 
realidade é um pressuposto inexorável132. Logo, a legalidade se vincula à 
veracidade da motivação. Os fatos, dados ou circunstâncias em vista dos 
quais a tomada de decisão é realizada, deve ter existência real e certa e 
ninguém duvida que tal exista na situação em contrato. 

 
X.5 Identificação do problema vigente 
 
A etapa seguinte no controle das decisões realizadas para aquisição da 

PRSI/PRST é identificar o problema que existia e que se precisava 
solucionar. Segundo JULIAN CARRASCO BELINCHON133, esta etapa é o 
mesmo que ter uma ideia clara de qual é o problema com o que se enfrenta 
e, também, conhecer os objetivos e as diretrizes da entidade respectiva. 
Em definitiva, a definição do problema demanda a consideração do mesmo 
desde o ponto de vista dos objetivos estabelecidos e das normas legais em 
vigor, por quanto um mesmo problema possa definir-se de muitas distintas 
maneiras em um organismo que em outro, e inclusive em um mesmo 
organismo em diferentes momentos. Só quando houver um conhecimento 
completo do problema e suas causas que se estará em condições de 
acometer sua resolução. 

 
O tomador da decisão não pode se deixar guiar unicamente pelas 

pressões ou as alegações majoritárias, a favor ou em contra, da decisão 
projetada, senão que é sua responsabilidade exercer a competência da 
melhor forma. 

 
Percebe-se, do até aqui exposto, que os principais problemas 

existentes, à época da aquisição, eram: (I) a dificuldade de construir 
refinarias em solo americano devido à dificuldade de se obter licenças 

                                                           
132 MENUDO, F. López. El control judicial de la Administración en la Constitución española. In: AA. VV. 
Discrecionalidad administrativa y control judicial: I Jornadas de Estudio del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía. Madrid: Civitas, 1996, p. 40. 
133 CARRASCO BELINCHON, Julian. Manual de organización y métodos: I. Funciones directivas. 
Madrid: Instituto de estudios de administración local, 1966, p. 223. 
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ambientais para esse segmento; (II) a necessidade de internacionalizar a 
PETROBRAS, mesmo não existindo, para os acionistas, um lucro imediato; 
(III) a oportunidade de aquisição de uma refinaria em uma localização 
privilegiada dos EUA; (IV) o receio de perder um bom negócio de aquisição 
no exterior; (V) uma vez iniciados os problemas na governança da 
PRSI/PRST, a pressão de resolvê-los haja vista as necessidades de se 
manter a PRSI/PRST em funcionamento; (VI) as tentativas de se resolver a 
situação da aquisição remanescente de forma rápida e amigável; entre 
outras. Passa-se a detalhar cada um desses problemas:  

 
(I) Para cumprir com a diretriz do Planejamento Estratégico que 
determinava o refino de 300 mil barris por dia de petróleo pesado no 
exterior, foram priorizados os mercados premium (alto valor de venda dos 
derivados) localizados nos EUA, na Europa e no Japão. A legislação 
ambiental destas regiões, porém, era bastante exigente, tornando quase 
impeditiva a construção de novas refinarias. Para se ter uma ideia, segundo o 
CONSULENTE, a última refinaria nova “grass-roots” construída nos EUA 
entrou em operação em 1976. Restaria, então, a alternativa de ampliá-las 
ou adaptá-las para processamento de petróleo pesado. Além disso, as 
refinarias escolhidas deveriam se situar próximas à costa de modo a 
permitir que o petróleo brasileiro, transportado por navios petroleiros de 
grande porte, pudesse chegar às refinarias de forma econômica, bem como 
deveriam ter espaço disponível para as obras de ampliação e adaptação 
ao petróleo pesado, não havendo nenhuma restrição legal ou ambiental a 
essas obras. 

 
(II) Desde a década de 1970, a PETROBRAS possui atuação internacional. 
Nessa época, a produção brasileira de petróleo atendia a uma pequena 
parcela do mercado nacional. Em consequência, todo o foco da área 
internacional era direcionado para a exploração e produção de petróleo 
no exterior. Com as descobertas na Bacia de Campos e o crescimento 
significativo da produção nacional, consolidada na década de 1990, o país 
passou a exportar excedentes de petróleo pesado, motivando a uma 
diretriz adicional de refinar petróleo pesado brasileiro no exterior. Ressalta, o 
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CONSULENTE, que, em nenhum momento, deixou de seguir a diretriz de 
investir com rentabilidade e retorno para o investidor. Além disso, a 
empresa possuía critérios de rentabilidade mínima para todos os 
investimentos, tanto no Brasil como no exterior, estabelecidas 
corporativamente pela Área Financeira da PETROBRAS para cada 
investimento e sua localização no mundo, devendo ser seguidas para todos 
os investimentos e aquisições da empresa. Esses valores são aprovados 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. Caso tais 
critérios não fossem obedecidos, nem a Diretoria Executiva nem o Conselho 
de Administração teriam aprovado a aquisição da PRSI/PRST. 

 
(III) Como já evidenciado, a PRSI atendia a todos os requisitos exigidos 
pela PETROBRAS, e acrescentava uma vantagem adicional, que era a 
conexão aos dutos que a interligavam com a costa leste americana, 
especialmente, a região de New York, através do Colonial Pipeline, bem 
como toda a área do Golfo do México desde o Texas até a Flórida. Isso 
permitia otimizar os resultados da venda de derivados. 

 
(IV) Em 2005, a PETROBRAS vivia uma das melhores fases de sua 
existência, com o crescimento significativo da produção de petróleo, e do 
preço desta commodity (o preço do Brent era de US$ 20/barril em 2000, 
atingindo US$ 60 em 2005, com perfil de crescimento). A produção de 
petróleo da PETROBRAS, em 2000, era 1,3 milhão barris/dia, chegando a 
1,8 milhão em 2005. O lucro da empresa vinha crescendo ano a ano, sendo 
R$ 10 bilhões em 2000 e crescendo para R$ 24 bilhões em 2006. Segundo o 
CONSULENTE, mesmo que não se concretizasse o negócio de 
aquisição da PRSI/PRST, considerado bom para a PETROBRAS, haja visto 
o atingimento dos requisitos necessários, havia outras refinarias sendo 
analisadas simultaneamente, pois a meta de 300 mil barris por dia não 
seria atingida apenas por tal. Ressalta-se que a PRSI apresentava os 
seguintes pontos positivos:  
- alinhamento estratégico, uma vez que atendia a todos os critérios 
estabelecidos (localização, capacidade, espaço para ampliação, acesso a 
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mercado, licença ambiental e sinergia entre a PETROBRAS e a ASTRA OIL: 
um trader experiente em busca de refinador experiente, e vice-versa); 
- preço por barril de capacidade: US$ 3.800, comparada com a média de 
US$ 9.700 nas aquisições no mercado americano em 2006; 

 
(V) Os problemas de ajustes das equipes de trabalho da PETROBRAS e 
da ASTRA OIL foram normais no início, mas, depois da PETROBRAS impor 
sua decisão (right to override) na reunião do Superboard para aprovar ações 
com vistas a garantir a saúde financeira da empresa e ter entendido 
conveniente assumir o risco da disputa arbitral contra a ASTRA OIL, 
alegando descumprimento de contratos quanto à gestão conjunta das 
empresas, esta exerceu sua opção de venda (cláusula Put Option) e existia 
um risco de interrupção do funcionamento, mas este, segundo o 
CONSULENTE, nunca se concretizou. A PRSI/PRST operou 
ininterruptamente desde 2006 até a saída da ASTRA OIL, em 2008. A partir 
do início da disputa judicial, em junho 2008, a ASTRA OIL abandona as 
atividades, tendo a PETROBRAS assumido 100% das operações da 
empresa, que continuou operando normalmente. Ressalte-se que o acordo 
na justiça só foi lavrado em 2012. Portanto, a PETROBRAS seguiu operando 
sozinha tanto a PRSI quanto a PRST. 

 
(VI) Em 2007, houve uma extensa negociação entre PETROBRAS e 
ASTRA OIL com o objetivo de efetuar a aquisição dos 50% 
remanescentes. Após o fechamento da aquisição em 2006, foram 
aprofundados os estudos de engenharia e avaliação econômica para a 
execução da Revamp para processar petróleo pesado, realizado em 
conjunto por ambas as empresas. Foram concluídos em agosto 2006, com os 
seguintes resultados: 

 
Caso 1: 100 mil barris por dia, com 70 mil barris por dia de petróleo pesado 
PETROBRAS 

Investimento:   US$ 1,1 bilhões; 
Taxa de Retorno:      10.7% a.a. 
Valor Presente Liq.: US$ 1.47 bilhão 
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Caso 2: 200 mil barris por dia, com 140 mil barris por dia de petróleo pesado 
PETROBRAS 

Investimento:   US$ 2,3 bilhões; 
Taxa de Retorno:      18.1% a.a. 
Valor Presente Liq.: US$ 3.5 bilhões 
 

Segundo o CONSULENTE, em setembro de 2006, a Diretoria Executiva 
aprovou o relatório dos estudos econômicos supracitados, destinando 
US$62 milhões para a fase de engenharia, correspondentes a 50% do custo 
total da engenharia.  
 
Ocorre, porém, que ao ser submetido ao Board da ASTRA OIL, na Bélgica, 
a proposta de ampliação para 200 mil barris por dia foi rechaçada devido 
ao alto investimento necessário. Diante do impasse, foram realizadas várias 
reuniões no sentido de se obter uma solução aceitável e que atendesse 
ao objetivo da PETROBRAS de duplicar a capacidade da refinaria, passando 
a processar 140 mil barris por dia de petróleo pesado da PETROBRAS.  
 
Em setembro 2007, foi realizada uma reunião em Copenhagen entre o 
presidente da PETROBRAS e o CEO do Grupo Transcor-Astra, 
proprietário da ASTRA OIL. Nessa reunião, ficou definido que a ASTRA 
OIL não participaria da duplicação, inviabilizando a parceria entre as 
empresas.  
 
As empresas, então, decidiram iniciar as negociações no sentido da 
aquisição, pela PETROBRAS, dos 50% remanescentes da PRSI e PRST. 
Segundo o CONSULENTE, em 30 de setembro de 2007, a PETROBRAS 
encaminhou oferta de aquisição das ações remanescentes pelo valor de 
US$550 milhões. Depois, em 08 de outubro de 2007, o CEO do Grupo 
Transcor-Astra enviou carta ao presidente da PETROBRAS apresentando 
contraoferta no valor de US$1 bilhão. Logo em seguida, em 18 de outubro de 
2007, a PETROBRAS enviou carta à Grupo Transcor-Astra através do 
CONSULENTE, apresentando contraoferta no valor de US$650 milhões 
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(DINTER – 60.035/07). Posteriormente, em 28 de novembro de 2007, o 
Grupo Transcor-Astra enviou carta contrapropondo o valor de US$700 
milhões. Depois desta data, outras correspondências foram trocadas (carta 
DINTER – 60.042/07 de 29 de novembro de 2007, carta Transcor-Astra de 30 
de novembro de 2007, carta DINTER – 60.043/07 de 30 de novembro de 
2007, carta DINTER – 60.044/07 de 04 de dezembro de 2007; carta DINTER 
– 60.046/07 de 04 de dezembro de 2007) porém, apenas em 05 de dezembro 
de 2007, a PETROBRAS responde aceitando o valor de US$700 milhões 
como balizamento para negociações finais, que, no entanto, teriam de ser 
submetidas à aprovação do Conselho de Administração da empresa. 

 
Finalizada a negociação, segundo informações do CONSULENTE, em 14 de 
dezembro de 2007, foi criado um Grupo de Trabalho com representantes 
da área financeira, com o objetivo de realizar o due diligence destinado ao 
fechamento da aquisição do remanescente das ações das empresas PRSI 
e PRST.  
 
Para auxiliar a PETROBRAS nesta tarefa, foi contratada a Thompson & 
Knight (consultor jurídico) e a Muse Stancil & Co., (consultor para a avaliação 
dos ativos e análise das alternativas de ampliação). Além disso, foi 
contratado o Citigroup para emitir o “fairness opinion” a respeito do preço de 
aquisição das ações remanescentes das empresas PRSI e PRST.  
 
Em 04 de fevereiro de 2008, o Citigroup considerou adequado o valor 
acertado134, depois, em 15 de fevereiro de 2008, o Grupo de Trabalho 

                                                           
134 Vale mencionar os esclarecimentos da PETROBRAS ao TCU sobre o referido “fairness 
opinion”: “O Citigroup foi contratado para fornecer um parecer quanto à razoabilidade do ponto de 
vista financeiro, de cada remuneração a ser paga pela Petrobras à Astra nas transações 
propostas envolvendo a aquisição, pela Petrobras, de uma participação patrimonial de 50% na 
PRSI e na PRSI Trading Company, em conformidade com, (i) o Contrato de Compra e Venda 
de Ações e de Constituição de Sociedade de Ações celebrado entre Astra e PAI, (ii) o Acordo de 
Acionistas da PRSI, (iii) o Termo do Contrato de Sociedade Limitada da Trading Company, (iv) 
o Contrato de Sociedade Limitada da Trading Company e, (v) o Contrato de Processamento 
celebrado entre a Trading Company e a PRSI. A empresa examinou as projeções financeiras e 
outros dados e informações relacionadas às implicações estratégicas em potencial e 
benefícios operacionais (incluindo o valor, o momento e a possibilidade) previstos que 
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concluiu seu relatório e remeteu à Diretoria Executiva que, em 21 de 
fevereiro de 2008, aprovou as condições de aquisição dos 50% restantes, 
encaminhando a matéria ao Conselho de Administração. Este, porém, 
acabou não deliberando sobre o tema, até que, em 30 de julho de 2009, o 
Conselho de Administração, por meio da Ata CA 1.320, item 2, Pauta 20, 
condicionou o cumprimento do laudo arbitral à determinação judicial ou à 
assinatura de termo de acordo com quitação plena. 
 
No dia 07 de fevereiro de 2008, foi elaborado parecer jurídico (DIP 
JURÍDICO/JIN- 4076/2008), da lavra do Dr. Carlos César Borromeu de 
Andrade, sobre a aquisição dos remanescentes 50% de participação 
societária na PRSI/PRST. 

 
Em 15 de fevereiro de 2008, por intermédio do DIP FINCORP 30/2008, o 
gerente executivo, Sr. Daniel Lima de Oliveira, remeteu à INTER-AFE, pontos 
de atenção e recomendações sobre a aquisição dos 50% restantes da 
PRSI/PRST. Na mesma data, por meio do DIP INTER AFE 65/2008, o 
gerente executivo da Internacional Américas, África e Eurásia, Sr. Samir 
Passos Awad, recomendou a aquisição, pela PAI, dos 50% 
remanescentes de participação acionária da PRSI/PRST. A proposição foi 
aprovada pela Diretoria Executiva da PETROBRAS, conforme Ata DE 
4.685, item 26, Pauta 199. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

resultassem das transações propostas. Analisaram, ainda, os termos financeiros das transações 
conforme previsto nos contratos, os dados operacionais, condição financeira e rendimentos 
projetados da PRSI e da Trading Company. A empresa também considerou os termos 
financeiros de determinadas transações que consideravam relevantes na avaliação das 
propostas e analisaram determinadas informações do mercado e outras publicações disponíveis 
relacionadas aos negócios de outras sociedades cujas operações consideraram relevantes na 
avaliação da PRSI. Além disso, ainda conduziram outras análises e exames através de critérios 
financeiros, econômicos e de mercados que consideraram adequados para a realização do 
parecer.” 
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X.6 Análise da atividade mental que conduz à decisão 
 
A última e talvez a principal etapa no controle da tomada de decisão diz 

respeito ao conjunto de procedimentos mentais que o tomador da 
decisão faz em ordem a sua adoção. São instantes dissociáveis 
logicamente ainda que temporalmente apareçam imediatamente vinculados. 
Trata-se de um procedimento que, em termos cronológicos, possui uma 
sequência de ações e reações que empregam critérios de diferente natureza 
(lógico, jurídico, cognoscitivo, valorativo…). Incluem matérias de 
interpretação e implementação e matérias de procedimento e estratégias que 
estão afetadas pelos mais diversos fatores sociais, humanos, econômicos, 
políticos, psicológicos, entre outros. 

 
O primeiro ponto que os tomadores de decisões devem respeitar é a 

constatação de sua competência e da ocorrência de uma situação de fato. 
Imediatamente depois, deve este classificar os problemas, estabelecer os 
objetivos a alcançar e, em seguida, identificar, analisar e sintetizar as 
alternativas ou opções que possui dando a cada uma um peso e valoração. 
Em seguida, deve optar entre as formas e os meios materiais viáveis que 
necessitará utilizar. Portanto, recolherá a informação importante e necessária 
e selecionará as formas e meios preferentes para o fim que deseja alcançar 
avaliando as vantagens e desvantagens de cada um. Aqui, quem toma a 
decisão valorará a situação de fato, ou seja, estabelecerá regras de 
sucessos, avaliará, estimará rendimentos e julgará pessoas. Posteriormente, 
determinará o momento de utilização das formas e meios selecionados e 
escolhidos para o fim que prevê. Por fim, o agente deverá aplicar as formas e 
meios selecionados ao fato, transformando sua decisão em ação. 

 
X.6.1 Classificação dos problemas, dos objetivos a alcançar 
e do peso ou valoração das alternativas ou opções 

 
Imediatamente depois de verificada sua competência, as garantias 

organizacionais e processuais existentes, o tomador de decisão verifica as 
normas e analisa do complexo fático existente, depois, identifica o 
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problema, estabelece os objetivos a alcançar e, em seguida, identifica, 
analisa e sintetiza as alternativas ou opções que possui dando a cada 
uma um peso e valoração. Tal etapa simplesmente consiste em elaborar e 
avaliar as alternativas ou opções aptas tecnicamente para a prossecução do 
fim. Ao dar este passo, o tomador de decisão possui uma total margem de 
liberdade.  

 
Identificados os problemas, como já relatado, e sabedor do 

objetivo, qual seja, internacionalizar a PETROBRAS aumentando o refino do 
petróleo, deve o controlador verificar se os problemas realmente 
procedem e se os objetivos são: possíveis jurídica e fisicamente; 
licitamente determinante ou determinável em relação às normas, ordens ou 
políticas; visível e compreensível; realizável em fato e direito (resultado 
legitimo) e utilizável; determinante ou determinável também em recursos 
humanos, materiais, econômicos e financeiros; incidente sobre a 
possibilidade, complementar, utilidade, certeza e durabilidade do resultado; 
conforme e congruente com a finalidade que deve ser alcançada; lícito e 
satisfatório, não usurpando, destruindo ou danando-o; sacrificando se é 
necessário e com o mínimo dano possível as formações sociais, entes, 
comunidades e sociedades; qualitativa e quantitativamente (tecnicamente) 
válida e respeitosa do interesse primário (desenvolvimento econômico, 
saúde, sanidade, seguridade, tutela do meio ambiente, direitos 
fundamentais); com um desenho detalhado, pormenorizado e aberto a mais 
detalhes, particularidades e especificações que melhorem a justiça e a 
eficiência. 

 
É certo que o objetivo era ampliar os negócios da PETROBRAS no 

exterior. Significa que, à época, outros objetivos existiam, todavia decidiu-
se por este em particular, pois, em concedendo peso ou valoração quanto 
às alternativas ou opções existentes, achou ser esta a única 
juridicamente possível. 
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ARISTIDE POLICE135 afirma que tal etapa é um passo que “consiste in 
un ragionamento concretizzante che si indirizza alla individuazione dei fini”. 
Segundo o autor, neste ponto, os objetivos são muitos e faz-se necessário 
criar uma escala de preferências, que se pode denominar escala 
preferencial. Esta escala, porém, não é completa porque não é equivalente a 
selecionar um objetivo único. É, portanto, limitada, visto que elimina certos 
propósitos para os quais oferece a menor utilidade. Outros fins são, portanto, 
ordenados em uma escala preferencial para a qual requererá uma maior 
concreção. 

 
Aqui, o tomador de decisão deve dar sentido aos critérios e subcritérios 

utilizados, bem como estabelecer um ranking de importância através de um 
sistema de pesos ou valores. Esse processo é complexo e está, em longa 
medida, influenciado por pontos de vistas subjetivos, de modo que não é 
possível o controle pleno de tal etapa, como já alertado.  

 
No caso sub examen, o Planejamento Estratégico determinava o refino 

de 300 mil barris por dia de petróleo pesado no exterior e foram 
priorizados os mercados premium (alto valor de venda dos derivados) 
localizados nos EUA, na Europa e no Japão. Além disso, haja vista a 
legislação ambiental, era melhor ampliar ou adaptar refinarias já existentes 
para processamento de petróleo pesado. Outro critério era a proximidade à 
costa de modo a permitir que o petróleo brasileiro, transportado por navios 
petroleiros de grande porte, pudesse chegar às refinarias de forma 
econômica. 

 
Além de atender a todos os requisitos exigidos, acrescentava uma 

vantagem adicional, que era a conexão aos dutos que a interligavam com 
a costa leste americana, especialmente, com a região de New York, através 
do Colonial Pipeline, bem como toda a área do Golfo do México desde o 
Texas até a Flórida. Isso permitia otimizar os resultados da venda de 
derivados. 
                                                           
135 POLICE, Aristide. La predeterminazione delle decisioni amministrative: gradualità e trasparenza 
nell’esercizio del potere discrezionale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 93; 97-98. 
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À guisa de exemplo, pode-se citar a afirmação da auditoria do TCU de 

que houve uma avaliação inadequada dos riscos das fórmulas na análise 
inicial da aquisição, bem como uma não avaliação da cultura e do 
histórico dos sócios. Em resumo, argumenta-se que a divisão de riscos e 
oportunidades, fixada no contrato e no acordo de acionistas (“Stock purchase 
and sale agreement and limited partnership formation agreement” e 
“Shareholders agreement”), não foi devidamente contemplada na avaliação 
do negócio. 

 
No bojo dos contratos celebrados entre a PETROBRAS e a ASTRA 

OIL, para formalizar a aquisição da primeira metade de PRSI/PRST, havia 
diversas cláusulas que, segundo o TCU, estabeleciam desarrazoada 
distribuição de riscos e de oportunidades entre as sócias. Tais cláusulas, 
segundo o TCU, favoreceram a ASTRA OIL em detrimento da PETROBRAS. 
Dentre outras, podem ser citadas as seguintes cláusulas: (I) a prerrogativa da 
ASTRA OIL nomear o CEO da Companhia; (II) a celebração de um contrato 
de fornecimento que impunha à refinaria a prestação de serviços de refino 
para a empresa comercial remunerados exclusivamente por uma taxa de 
refino; (III) a formação de uma sociedade empresária (pessoa jurídica) sob a 
forma de uma parceria limitada do Direito norte-americano, ao invés de uma 
parceria de responsabilidade limitada, favoreceu a posição jurídica da 
ASTRA OIL quando do dissenso entre as sócias; (IV) a existência de 
cláusulas contratuais que dispunham sobre o preço a ser pago pela compra 
do óleo extraído de Marlim que garantiam à ASTRA OIL a compra desse 
petróleo pelo preço de mercado, enquanto que, no EVTE, havia sido adotada 
uma “premissa fundamental” de que o óleo de Marlim seria vendido por um 
preço superior àquele de mercado para esse óleo; (V) os aditivos contratuais 
celebrados para possibilitar o pagamento de adiantamentos pela 
PETROBRAS à ASTRA OIL antes da data de fechamento definitivo do 
negócio jurídico; (VI) a introdução de cláusula de compromisso arbitral que 
veio a ser rechaçada pela PETROBRAS; entre outras. 
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Mais principalmente, a inclusão, no contrato, ou acordo, de acionistas 
da refinaria de PRSI – “Shareholders Agreement PRSI Between Petrobras 
America Inc. and Astra Oil Trading NV” – “SHA”, de cláusula (“5.1.a”) que 
garantia exclusivamente à ASTRA OIL o direito potestativo de retirada, nas 
condições vantajosas previstas nos anexos. Esse direito potestativo de 
retirada assumiu a forma de uma opção de venda denominada Put Option da 
participação acionária da ASTRA OIL para a PETROBRAS e a inclusão de 
garantia contratual, dada pela PETROBRAS à ASTRA OIL, de rentabilidade 
mínima de 6,9% ao ano, durante quinze anos, após a implementação do 
Revamp, para o empreendimento conjunto, que englobava a refinaria e a 
empresa comercial. 

 
Inicialmente, não há porque se estabelecer que o conteúdo de tais 

cláusulas são inusuais e lesivas aos interesses da empresa. Ademais, ao que 
tudo indica, foram, sim, contemplados os riscos das fórmulas na análise 
inicial da aquisição, ou seja, em particular, a cláusulas Put Option de seus 
possíveis impactos financeiros, com as respectivas análises de sensibilidade 
de cada um dos possíveis cenários de transferência das ações. 

 
Ora, tal cláusula tanto foi levada em consideração que o acordo de 

acionistas (item 5.1 do “Shareholders Agreement”) previa a possibilidade de a 
ASTRA OIL exigir a compra de parte ou de todas as suas ações pela PAI 
caso a mesma optasse por não participar do potencial projeto de expansão 
da refinaria, bem como a diluição da participação societária da ASTRA OIL, 
caso ela optasse por não aportar os recursos necessários à implementação 
do projeto de expansão (e ao mesmo tempo não exigisse a aquisição de 
suas ações pela PAI).  

 
Agora, conforme disposto na cláusula 3.6 do contrato de aquisição, a 

PAI poderia impor toda e qualquer decisão corporativa à ASTRA OIL em 
caso de empate no órgão máximo de direção da PRSI/PRST. Além disso, a 
cláusula 4.2 do “Shareholdres Agreement”, reforçava tal premissa. Dessa 
forma, a ASTRA OIL não poderia obstruir à realização do Revamp. A decisão 
final por realizar ou não o Revamp seria sempre (como de fato foi) da PAI. 
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Resta evidente, portanto, que o Revamp não era uma obrigação 

contratual entre as duas empresas – e sim uma estratégia comum que 
poderia ser implementada mais adiante pelas duas sócias e que a 
PETROBRAS teria a palavra final sobre o momento mais adequado para 
realizar o projeto. Isso só corrobora a explicação feita anteriormente de que 
os ganhos de produção com o Revamp não foram levados em consideração 
no cálculo de preço para compra da refinaria. 

 
Frisa-se, que essa cláusula é um mecanismo de solução de empate 

entre os sócios bastante comum em situações de controle compartilhado de 
sociedades. Tal cláusula, inclusive, guardava respaldo jurídico e negocial, e é 
comumente utilizada pela PETROBRAS em parcerias societárias feitas no 
Brasil e no exterior. É, também, importante mencionar que o parecer jurídico 
(DIP JURÍDICO/JIN- 4060/2006) evidenciava de forma clara tal cláusula.  

 
Além disso, sua aplicação estava sujeita a uma série de condições, 

quais sejam: (I) surgimento de um impasse insuperável no âmbito do “Board 
od Directors” da PRSI; (II) submissão de tal impasse à decisão do “Senior 
Owner Committee” daquela sociedade; (III) não resolução do impasse pelos 
membros do “Senior Owner Committee”; (IV) decisão unilateral do impasse 
pela PAI; (V) exercício formal da opção de venda Put Option pela ASTRA 
OIL. Vislumbra-se que sua aplicação era excepcional e dependeria do 
direito potestativo da PAI de impor sua decisão.  

 
Considerando que foi utilizado o caso “As Is”, como mais a frente se 

demonstrará, para o cálculo do preço de aquisição dos 50% iniciais, adquirir 
os 50% remanescentes pelo mesmo valor não criaria nenhum risco 
adicional para a PETROBRAS. Da mesma forma, caso fosse adotado o 
“Fair Market Value”, também, não implicaria em risco adicional, uma vez 
que a valorização dos 50% remanescentes refletiria uma melhora do 
mercado de refino, que beneficiaria a PETROBRAS como compradora. Caso 
o valor de mercado caísse em relação aos primeiros 50%, não haveria razão 
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para a PETROBRAS exercer o direito de “override”, impedindo a ASTRA OIL 
de exercer o direito de Put Option. 

 
Vale ressaltar que a cláusula de saída e de override refletiam o 

objetivo da PETROBRAS de assegurar a realização do seu projeto 
estratégico: a Revamp para processamento de seus petróleos pesados, 
beneficiando-se de um mercado considerado premium.  

 
Assim, pode-se afirmar que a cláusula Put Option não seria 

responsável nem por lucro nem por prejuízo do negócio.  
 
Já em relação à clausula Marlim ─ que assegurava à PETROBRAS o 

direito de utilizar 70% da carga da refinaria com seus petróleos pesados, 
embora sua participação na empresa fosse apenas de 50%. Conforme 
estabelecido em contrato, a ASTRA OIL deveria participar com 50% dos 
investimentos necessários para a adaptação da refinaria. Esta estratégia 
trazia um grande benefício para a PETROBRAS, uma vez que o mercado 
brasileiro não tinha capacidade de absorver toda a produção de 
petróleo pesado em suas refinarias, obrigando a mesma a vendê-la com 
elevados descontos em relação ao petróleo de referência Brent. O refino 
desses petróleos por uma empresa da PETROBRAS, no mercado americano 
(PAI), permitiria evitar tais descontos, ao mesmo tempo em que os 
produtos seriam vendidos em mercados premium (altos preços). Esta 
agregação de valor era a fonte da remuneração dos investimentos para 
adaptação da refinaria de PRSI ao processamento de petróleo pesado. 

 
Este era o ponto principal do Plano Estratégico de Refino no Exterior, 

aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.  
 
Ressalte-se, também, que este benefício só era usufruído pela 

PETROBRAS. Tal benefício não se estendia à ASTRA OIL, sócia da 
refinaria.  
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Tendo em vista que a ASTRA OIL era obrigada contratualmente 
tanto a comprar o petróleo pesado da PETROBRAS, como a participar 
com 50% dos investimentos no Revamp, sem usufruir dos benefícios 
citados anteriormente, foi negociado assegurar para a PRSI uma 
rentabilidade mínima de 6,9% a.a. sobre os investimentos realizados nesta 
Revamp. Esta cláusula, frisa-se, só valeria a partir do início da operação 
da refinaria após o Revamp. 

 
A obrigação da PETROBRAS de assegurar esta rentabilidade 

somente significaria ônus para a PETROBRAS caso o desconto 
praticado pelo mercado entre o preço do petróleo pesado e o do Brent 
caísse abaixo de US$3,5/barril. Ressalte-se que este valor era muito menor 
que a média dos descontos verificados (US$15 a 20/barril), e que nunca 
havia sido atingido. Para o refinador adaptado ao processamento de 
petróleo pesado, quanto maior o desconto, maior sua rentabilidade (caso 
da PRSI após o Revamp). Para o produtor de petróleo, quanto maior o 
desconto menor sua rentabilidade (caso da PETROBRAS produtora de 
petróleo pesado).  

 
Destaque-se, também, que está cláusula nunca chegou a ser 

utilizada, pois o Revamp não se concretizou e, além disso, o referido 
desconto do preço do petróleo pesado tem se mantido bem acima dos 
mencionados US$3,5/barril. 

 
Não se pode referir, ainda, que não houve a avaliação da cultura e do 

histórico dos sócios.  
 
Esta avaliação, segundo o CONSULENTE, é feita rotineiramente nas 

aquisições de empresas pela PETROBRAS durante a fase de due 
diligence. A avaliação de prováveis parceiros é uma etapa prévia de 
qualquer negociação. São analisados a capacidade financeira, o perfil de 
investimentos, endividamento e litígios. Esse é um trabalho de rotina e na 
maioria dos casos não são gerados relatórios, apenas, apresentações em 
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reuniões. Estas avaliações somente são apresentadas à administração 
superior se houver qualquer tipo de restrição ao parceiro. 

 
No mais, tal prática não se encontra no documento “Sistemática para 

aquisição de empresas pelo sistema Petrobras” a época em elaboração.  
 
Não se pode, portanto, responsabilizar qualquer tomador de decisão 

da PETROBRAS se mesmo hoje, no documento “Sistemática para 
aquisição de empresas pelo sistema Petrobras”, não constar uma 
determinada etapa que contemple, por exemplo, a busca por outras 
oportunidades de investimentos em refinarias136.  

 
X.6.2 Opção pelas formas e meios viáveis (coleta de 
informação e elenco de formas e meios preferentes) 

 
Em seguida, o tomador da decisão optará entre formas e meios 

materiais viáveis os quais necessitará utilizar. Fará, portanto, a coleta de 
informações importantes e necessárias, além de uma seleção das formas 
e meios preferentes para o fim que deseja alcançar, dessa maneira, 
avaliando as vantagens e desvantagens de cada um. 

 
Aqui, o tomador de decisão valorará a situação de fato, ou seja, 

estabelecerá regras de sucesso, avaliará, estimará rendimentos e julgará 
pessoas. Nesta fase, o que fará é uma reflexão sobre o objetivo que se 
pretende, os caminhos para alcançá-lo, os meios com que se conta e os 
problemas que se suscitaram. 

 

                                                           
136 Sustenta o relatório da Secexestat, de 28 de junho de 2013, que a decisão de adquirir a PRSI foi 
tomada sem que houvesse avaliação de outras oportunidades de investimento em refinarias e que, 
pelo princípio da razoabilidade, faz-se necessária uma análise não somente do preço por si só, mas 
também uma análise que contemple o preço em comparação a outras possíveis oportunidades de 
aquisição de refinarias existentes à época. 
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Primeiramente, deverá o decisor coletar as informações importantes 
e necessárias, o que implica analisar as informações disponíveis e tomar 
medidas para encontrar a que falta.  

 
É um bom princípio não tomar eleições ou decisões enquanto falte 

informações, mas também é verdade que, muitas vezes, isso não é 
possível. Isso também poderá ser controlável. Como já se tem ressaltado 
aqui, terá de diferenciar as informações necessárias das disponíveis.  

 
Deve o tomador de decisão, também, custodiar e cuidar de toda a 

documentação e informação coletada ou à qual tenha acesso, além de 
conservá-la sob seu cuidado, impedindo ou evitando o uso, a subtração, 
destruição, ocultamento ou inutilização indevidos.  

 
É, portanto, nesta etapa da análise, que se controla se o tomador da 

decisão levou em consideração todos os interesses afetados e os fatores 
relevantes, além de ter ponderado racionalmente estas informações. 
Qualquer defeito encontrado no trâmite para exteriorizar a vontade deve 
ensejar a responsabilização do decisor. 

 
Trata-se do que os ingleses chamam de teste da racionalidade. 

TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ137 refere que, neste teste, o 
controlador deverá comprovar: 
 

[...] a) si la realidad de los hechos ha sido respetada o falseada, 
porque a los hechos no alcanza, como es obvio, la libertad 
característica del poder discrecional. [...] 
b) Si se ha tomado o no en consideración por la Administración 
algún factor jurídicamente relevante o se ha introducido por ella en 
el procedimiento de elaboración de la decisión algún otro factor 
que no lo sea [...] 

                                                           
137 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 2008, p. 236.  
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c) si se ha tenido en cuenta o se ha observado el mayor peso o 
mayor valor que, eventualmente, otorgue el ordenamiento jurídico 
a alguno de esos factores [...] 
d) Si, caso de tener todos los factores de obligada consideración 
el mismo valor jurídico, se ha razonado o no la concreta opción en 
favor de uno de ellos o el razonamiento aportado adolece de 
errores lógicos o, en fin, resulta inconsistente con la realidad de 
los hechos [...]. 

 
Aqui, utilizar-se-á da técnica do “relevant and irrelevant 

considerations”. Segundo essa técnica, o tomador de decisão tem de levar 
em consideração todos os aspectos relevantes para adotar uma decisão 
final e não ser influenciado por aspectos irrelevantes. Poder-se-á 
controlar a adoção de decisões que não tenham tomado em consideração 
todos os fatores relevantes e se foram guiados ou influenciados por fatores 
irrelevantes138. O relevante é que todos os fatores significativos tenham sido 
tomados em conta e que se consideraram todas as questões, interesses e 
fatores em jogo, independentemente de qual seja a decisão final. Portanto, 
não se questiona a decisão final, mas o seu iter. 

 
O descumprimento da racionalidade leva à responsabilização do 

tomador de decisão.  
 
Semelhante a essa técnica e ainda dentro do direito anglo-saxão, deve-

se citar outro critério, agora, de verificação estrita do procedimento, 
muito manejado pela doutrina norte-americana, a técnica do “hard look”139. 

 
Tal técnica serve para verificar se o tomador de decisão 

considerou, de forma prévia à decisão, diferentes elementos, alegações 
e alternativas. Para aprovar ou deliberar sobre uma aquisição, como é o 
caso sub examen, deve o tomador de decisão realizar atos precisos para 

                                                           
138 GALLIGAN, Denis J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. Oxford: Clarendon 
press, 1990, p. 312. 
139 Sobre o tema, vide: BREYER, Stephen G.; STEWART, Richard B. Administrative Law and 
Regulatory Policy. Boston, Toronto, Londres: Little, Brown and Company, 1992, p. 364. 
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dispor do critério mais adequado em relação ao problema, dentro dos 
parâmetros de atuação da entidade a qual integra.  

 
No caso em apreço, segundo a auditoria realizada pelo TCU, a 

decisão de adquirir a PRSI/PRST foi tomada sem que houvesse 
avaliação de outras oportunidades de investimento em refinarias.  

 
Segundo a PETROBRAS, ela adquiriu, parcial ou totalmente, no Brasil 

e no exterior, entre 2002 e 2012, seis refinarias, incluindo a PRSI. Entre 
essas, deu-se a aquisição, em 2007, de 87,5% das ações detidas por uma 
subsidiária da ExxonMobil na Refinaria Nansei Sekiyu K.K. (Nansei), em 
Okinawa, Japão; e, à época da aquisição da PRSI/PRST, foi executada 
apenas sondagem da Refinaria San Nicolas, em Aruba, no Caribe. 

 
Além disso, possui a PETROBRAS dois estudos elaborados pelos 

consultores IHS Herold e WoodMackenzie que analisam transações de 
venda de refinarias no mundo, bem como arquivo denominado “Refinery 
Comparable Sales Analysis”, em que consta lista de 23 refinarias 
transacionadas entre 2000 e 2006, com dados como valor da transação, 
capacidade de processamento, entre outros.  

 
Segundo o CONSULENTE, a análise comparativa com o valor de 

outras refinarias avaliadas não se mostrava uma referência adequada, 
pois possuíam localização, configurações e perfis de produção 
diferentes, e não necessariamente estavam à venda. Aduziu, por fim, que, 
na época, havia uma intensificação do nível de transações de refino em 
todo o mundo, com compradores pagando valores cada vez maiores por 
causa do aumento das margens de refino; e que, por essa razão, a 
PETROBRAS optou em concentrar os esforços na oportunidade de 
aquisição da PRSI/PRST, considerando que o ativo se mostrava aderente 
ao objetivo estratégico e seu preço estava compatível com os valores 
praticados no mercado. 
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Mesmo assim, para o TCU, inexiste “uma gestão proativa na busca ou 
identificação de oportunidades de investimentos em se tratando de refinarias, 
consubstanciada pela inexistência de práticas que possam ser consideradas 
proativas na parte referente à identificação de oportunidades no documento 
'Sistemática para a aquisição de empresas pelo sistema Petrobras', 
ensejando, assim, uma potencial ineficiência”.  

 
Há de se reconhecer, como o próprio TCU o faz, que o mercado de 

refinarias não é deveras abundante a ponto de haver ofertas a todo o 
momento, bem como é perceptível que nem toda refinaria à venda 
interessaria à PETROBRAS, tendo em vista questões de localização, 
possibilidade de adaptação para o processamento de óleo pesado, etc.  

 
O fato de a consultoria IHS Herold e WoodMackenzie demonstrar que 

tal é um mercado com um número considerável de transações, mais de 30 
(trinta) transações em alguns anos (como, por exemplo, no ano de 2006), 
não pode levar à conclusão de que os administradores não avaliaram outras 
oportunidades de investimento em refinarias.  

 
Conforme o CONSULENTE, várias refinarias, além da PRSI, foram 

avaliadas, entre elas: (I) Refinaria de Corpus Christy, Texas (2003), em que 
as negociações não evoluíram; (II) Refinaria de Garyville, Louisianna (2004), 
em que foi assinado Memorando de Entendimentos, mas não se chegou a 
uma acordo definitivo; (III) Refinaria Liondell Houston, Texas (2004), o preço 
era muito elevado por já ter capacidade de processar petróleo pesado; (IV) 
Refinaria Come By Chance, Canadá (2005), submetida à aprovação do 
Conselho de Administração, após aprovação da Diretoria Executiva, porém, 
por ter havido pedido de vistas de um conselheiro não foi reapresentada, por 
ter sido adquirida por outra empresa; (V) Refinaria de Antuérpia, Bélgica 
(2005), em que as negociações não evoluíram; Refinaria de Rotterdam, 
Holanda (2005), em que as negociações também não evoluíram; (VI) 
Refinaria de Aruba da Valero, submetida à aprovação do Conselho de 
Administração em janeiro de 2008, foi deliberado favoravelmente com a 
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condição de sanados os problemas decorrentes de incêndio, ocorrido na 
semana anterior à aprovação.  

 
Inclusive, como já informado, a própria PETROBRAS adquiriu, parcial 

ou totalmente, no Brasil e no exterior, entre 2002 e 2012, seis refinarias, 
incluindo a PRSI. Entre essas, deu-se a aquisição, em 2007, de 87,5% das 
ações detidas por uma subsidiária da ExxonMobil na Refinaria Nansei Sekiyu 
K.K. (Nansei), em Okinawa, Japão; e, à época da aquisição da PRSI/PRST, 
foi executada apenas sondagem da Refinaria San Nicolas, em Aruba, no 
Caribe.  

 
Destaca-se, portanto, que a área internacional, seguindo o 

determinado pelo planejamento estratégico da PETROBRAS, mesmo 
após a aquisição de PRSI/PRST, continuou negociando outras 
refinarias, pois o objetivo era refinar 300 mil barris por dia de petróleo no 
exterior em mercados “Prime” como os Estados Unidos, Europa e Japão e a 
PRSI, após o Revamp, refinaria apenas 140 mil barris por dia de petróleo 
pesado.  

 
Dessa forma, além de ter sido realizada uma avaliação de outras 

oportunidades de investimento em refinarias, inexiste, no documento 
sobre a sistemática para aquisição de empresas, qualquer obrigatoriedade 
da realização de tal conduta, logo, o CONSULENTE não pode ser 
responsabilizado por tal fato. 

 
Em seguida, o tomador da decisão enumerará as formas e meios 

preferentes para o fim buscado. Recorda que as formas e meios muitas 
vezes estão prescritos na norma jurídica. Para ser válida, portanto, precisa 
ser compatível com o que expressamente dispõe a norma. Qualquer 
ausência ou inobservância da forma ou meio legalmente previsto para 
exteriorizar a vontade administrativa caracteriza um vício suscetível de ser 
controlado. Ademais, quando enumera as formas e meios preferenciais, 
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estará, o agente, subordinado a imperativos de otimização, pois quem toma a 
decisão terá de encontrar o melhor meio tendente a concretizar o fim140.  

 
As formas e meios devem, portanto, ser coerentes, não se 

permitindo que se opte por uma alternativa ou escolha de forma 
desproporcionada, ou seja, a forma e o meio devem de ser idôneos. 
Apenas a coerência não é suficiente para que a forma e o meio sejam 
válidos, devem também ser coerentes e compatíveis com o que 
expressamente dispõe a norma, a ordem ou a política, além de respeitar os 
objetivos a alcançar. Por fim, a opção pelas formas e meios deve ser 
pública, no sentido de publicidade/transparência/abertura, bem como deve 
seguir um procedimento devido. 

 
Assim, coletada as informações e enumeradas todas as formas e 

meios preferidos, deverá o tomador da decisão gerar “opções viáveis”. 
Portanto, teria de passar de uma grande quantidade de possibilidades a um 
grupo reduzido de opções viáveis, aquelas, de fato, praticáveis ou capazes 
de serem realizadas em vista aos recursos disponíveis. Ora, se é viável, tem 
grande possibilidade de ser factível. Por fim, optará pela forma e meio que 
utilizará para lograr o fim perseguido, ou seja, fará a eleição ou decisão, 
que, ao ser tomada, faria entrar no jogo determinados critérios como 
necessidade imperativa, aconselhável e desejável. 

 
Deverá o tomador da decisão avaliar todas as possíveis 

consequências das alternativas ou opções, comparar as consequências de 
cada eleição e realizar a eleição da solução mais próxima ao resultado. 
ARISTIDE POLICE141 chama esta fase de “momento del calcolo correttivo”. 
Para o autor, é esta a fase em que o agente deve calcular e comparar a 
utilidade e o custo de cada extremo com o custo da estratégia 
correspondente. A utilidade de cada extremo diminui seus respectivos 

                                                           
140 AYALA, Bernardo Diniz de. O (Défice de) Controlo Judicial da Margem de Livre Decisão 
Administrativa. Lisboa: Lex, 1995, p. 145-147. 
141 POLICE, Aristide. La predeterminazione delle decisioni amministrative: gradualità e trasparenza 
nell’esercizio del potere discrezionale. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, p. 93-98. 
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custos, que se reduziram ainda mais pelo custo da estratégia. O efeito desta 
operação será a correção e a concretização da escala preferencial. Eleger-
se-á, segundo o autor, a alternativa ou opção que seja mais útil e menos 
custosa para o fim perseguido e que ofereça uma melhor oportunidade 
de êxito. 

 
Aqui, averiguar-se-á se os custos econômico-financeiros da 

decisão resultam excessivos em comparação com outros interesses em 
jogo. O controlador precisa fazer um exame comparativo das vantagens e 
inconvenientes e ponderar a melhor eleição, além de analisar os efeitos 
positivos que produzem e os efeitos negativos que geram, então, 
confrontando ambos. Se os custos forem excessivos em comparação com 
os benefícios, a atuação deve, a princípio, ensejar responsabilidade. 
Porém tudo indica que, na análise do caso concreto, não foi este o caso.  

 
Recorda-se que avaliar os riscos significa pensar em todas as 

consequências que podem ser manifestas ou latentes. As primeiras são 
aquelas que, em princípio, podem ser previstas quando se toma uma 
decisão. Já as segundas são diferentes pelo fato de que não são tão 
prováveis, nem sequer claramente possíveis.  

 
Em todas as tomadas de decisões, o CONSULENTE era sabedor dos 

riscos existentes, fossem eles prejudiciais à PETROBRAS ou não, mas, em 
toda negociação, uma parte ou outra sai ganhando, tudo dependerá do 
referencial.  

 
Logo, como não existiu falta de reflexão, como, por exemplo, a 

evidência de consequências imprevistas na execução, não caberá 
responsabilização.  
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X.6.3 Determinação do momento de utilização das formas e 
meios 

 
Posteriormente, cabe ao tomador da decisão determinar o momento de 

utilização das formas e meios selecionados e escolhidos para o fim que 
busca. Encontrar o momento perfeito não é tarefa fácil. Nem sempre o 
melhor momento é o preferível. Normalmente, o decisor tem o dever de 
cumprir com a máxima diligência o serviço que lhe seja encomendado, além 
de abster-se de qualquer ato ou omissão que cause a suspensão ou 
deficiência de dito serviço ou implique abuso ou exercício indevido de sua 
função. A decisão é rápida quando se adota com a prontidão necessária para 
lograr o objetivo perseguido. 

 
O controlador deverá verificar se a decisão foi oportuna, ou seja, 

se ela foi tomada no instante preciso. A decisão adotada antes do tempo é 
prematura e, às vezes, prejudicial. A decisão tomada tardiamente é 
inoperante, quando não é nociva.  

 
Agora, tal decisão deve ser controlada com as informações que à 

época se detinha, e não com as informações hoje conhecidas. Em 
muitos casos, avalia-se a tomada de decisão mediante todas as normas 
vinculadas, regras e princípios e demais elementos do Direito que o executor 
jamais poderia ter a pretensão de pensar no momento da decisão tomada.  

 
Essa forma de controle não deve ocorrer. Deixar o executor sobre a 

eterna tensão de ser responsabilizado pode significar o mesmo que 
desproteger a atuação, neste caso, da Administração, visto que a 
PETROBRAS é uma sociedade de economia mista, mas também, do 
acionista e da sociedade como um todo. Poder-se-ia criar um risco de 
desinteresse dos bons profissionais por cargos de direção em empresas 
estatais pelo medo de esses não desejarem assumir o risco de responder 
pessoalmente. 
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X.6.4 Aplicar as formas e meios optados aos fatos 
(conversão da decisão em ação) 

 
Uma vez identificadas, analisadas e sintetizadas todas as alternativas 

ou opções, enumeradas as formas e meios, selecionada a opção entre as 
formas e meios, pensado e determinado o momento de sua utilização, faltará 
ao tomador da decisão aplicar ao fato sua decisão e se converta em ação. 

 
Deverá o tomador da decisão atuar ou não e, optando por atuar, 

deverá seguir a forma e meio estabelecidos no momento imaginado. É essa 
etapa a fase da implementação do decidido. Trata-se de converter as 
opções realizadas em ações sendo, está claro, responsável por sua conduta. 

 
Não poderá o tomador de decisão, ao convertê-la em ação, abusar de 

seu poder. Caso o faça, deve-se considerar maculada a conduta. Como já 
defendido, responde pelos prejuízos que causar, quando proceder, dentro 
de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou com violação da lei ou 
do estatuto (art. 158 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

 
Para verificar, portanto, se houve ou não responsabilidade, deve-se 

verificar o conjunto de circunstâncias antecedentes, fatos que o 
circundam, momento da conduta, fragilidade ou densidade dos motivos em 
que se baseia, ocorrência ou não ocorrência de fatores que poderiam 
interferir com a serenidade do tomador de decisão, usualidade ou 
excepcionalidade da providência adotada, congruência da conduta com um 
precedente e até inclusive características da personalidade do decisor 
exibidas em sua atuação, todo para lograr conseguir “un feixe de indicios 
convergentes”142, capazes de autorizar a “convicción moral del 
tribunal”143.  

 

                                                           
142 RIVERO, Jean. Droit Administratif. 19. ed. Paris: Dalloz, 2002, p. 224. 
143 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho 
administrativo I. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004, p. 443-444. 
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Deve-se analisar aqui, dessa forma, o fim da atuação do tomador de 
decisão e sua adequação aos deveres impostos. Trata-se, basicamente, 
de verificar se a ação sofre de incoerência por sua notória inadequação ao 
fim, é dizer, se foi realizada com razoabilidade ou se resulta claramente 
desproporcionada, não já a seus olhos, senão, aos de qualquer “sensible 
person”144, ou como no caso Associated Provincial Picture house Ltd. v. 
Wednesbury Corpn., de 1948 se afirmou, será desarrazoada a atuação “so 
absurd that no sensible person could ever dream that it lay within the powers 
of the authority”.  

 
Desde então, razoabilidade significa, em linhas gerais, atuar de 

acordo com o senso comum (não confundir com “bueno senso”, que é juízo 
subjetivo) em um determinado lugar e momento. Supõe equilíbrio, 
moderação e harmonia145, constituindo, dessa maneira, um postulado 
básico de contenção dos excessos do tomador de decisão. Por sua 
dificuldade de aplicação e riscos em torno de sua utilização, tem-se sugerido 
aplicar tal técnica com caráter subsidiário, dada sua abstração, imprecisão e 
escassa operatividade146.  

 
O uso do “wednesbury unreasonableness principle” está atrelado à 

ideia do “hard look” substancial147, em que se tem de provar não só que a 

                                                           
144 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. De la arbitrariedad de la Administración. 5. ed. Madrid: 
Civitas, 2008, p. 236. O mesmo autor, em outra obra (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. Del 
arbitrio y de la arbitrariedad judicial. Madrid: Iustel, 2005, p. 126), ao tratar do teste da razoabilidade, 
afirma que: “una decisión que supere este test podrá gustar o no a quien efecúa la comprobación, pero 
no podrá ser tachada de irracional y, por lo tanto, tendrá que ser aceptada, a menos que adolezca de 
incoherencia por su notoria falta de adecuación al fin de la norma, esto es, de aptitud objetiva para 
satisfacer dicho fin, o que resulte claramente desproporcionada, no ya a sus ojos, sino a los de 
cualquier persona sensata (test de razonabilidad)”. 
145 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 
204-205. 
146 GALLIGAN, Denis J. Discretionary powers: a legal study of official discretion. Oxford: Clarendon 
press, 1990, p. 321. 
147 De acordo com JULIO VICTOR GONZÁLEZ GARCÍA (GONZÁLEZ GARCÍA, Julio Victor. El alcance 
del control judicial de las Administraciones Públicas en los Estados Unidos de América. Madrid: 
McGraw-Hill,. 1996, p. 119): “La teoría de la hard look ha pasado por dos momentos en función del tipo 
de actividad predominante de las Administraciones estadounidenses. Por un lado, el fenómeno de la 
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decisão era plausível em virtude do processo que se teria adotado para a 
tomada de decisão, senão que era razoável em função dos componentes 
materiais do procedimento administrativo. Nesse controle, toma-se em 
consideração se os fatos têm base em um procedimento e se o ato ou 
resolução está encadeado de maneira que o resultado final deverá ser 
um corolário de todo seu atuar anterior. 

 
Ademais, conforme os deveres, a tomada de decisão deve ser 

valorada e harmonizada entre as opções que tenha. YVES MENY e JEAN-
CLAUDE THOENIG148, afirmam que:  
 

[...] lo esencial para quien debe decidir es concentrarse en el 
problema, en el contenido de las alternativas y las preferencias, y 
en la elección de un buen criterio, adecuado a ese contenido. 
Decidir consiste en maximizar u optimizar los resultados en 
relación con los costos, y las ventajas en relación con los 
inconvenientes. 

 
Uma decisão somente será legal se a medida for necessária diante 

da situação de fato e das informações conhecidas pelo tomador da 
decisão no momento de que essa foi adotada.  

 
A frequência com que os tomadores de decisões a realizam as 

decisões proporciona um sistema de regras e princípios que guiam 
eventos já vividos. Toda a organização possui uma estrutura de 
conhecimentos, experiências, valores e significados que, 
organizacionalmente localizados, os decisores trazem às decisões. A 
experiência de ter de tomar decisões de maneira regular desenvolve 

                                                                                                                                                                                     

regulación de la vida social y económica que se desarrolló durante los años sesenta y setenta 
(momento en el que nace la teoría) dio pie a lo que se denominó procedural hard look, en el que se 
tenia en cuenta que la Administración hubiese examinado todos los puntos relevantes en virtud de los 
cuales iba a tomar su decisión. La aparición del fenómeno desregulador, a finales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, ha dado un nuevo impulso a la teoría, exigiendo más detalle en las 
explicaciones administrativas, sobre todo desde el punto de vista material, desarrollando lo que se ha 
conocido como substantial hard look”.  
148 MENY, Yves; THOENIG, Jean-Claude. Las políticas públicas. Barcelona: Ariel, 1992, p. 140. 
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mecanismos de classificação de casos que ajudam a adotar medidas 
futuras. A tomada de decisões repetitivas constrói, para as futuras decisões, 
um conjunto de conhecimentos que permite limitar a liberdade de decisão 
pela previsibilidade existente com a familiaridade que se tem por ter vivido a 
conduta de maneira repetitiva. Assim, quanto mais comum e repetitiva é a 
decisão, mais controlável será. 

 
Ademais, a capacitação e o treinamento, por concederem expertise 

aos tomadores de decisão, também, devem ser tomados em 
consideração. Quanto maior capacitação e treinamento exista, mais se 
estará elevando o nível de entendimento, fazendo com que os decisores 
sejam mais experimentados, bem como hábeis e práticos no que exerçam. 
Uma especialização bem-concebida conduz a um aumento do rendimento e 
a uma diminuição dos erros. 

 
Resolver casos na linha de continuidade sempre estabelecerá uma 

vinculação ao precedente e sua modificação apenas será possível se o 
tomador da decisão justificar a separação do critério anterior. 

 
Também cabe aqui avaliar se ocorreu uma malapraxis, ou seja, 

averiguar se o decisor respeitou o conjunto de normas e critérios, 
escritos ou não, que define a correção de uma conduta concreta, desse 
modo, permitindo valorar ou medir juridicamente se a conduta se adapta ou 
não à profissão. 

 
Os informes que advertem ao que toma a decisão é outro requisito 

que se deve observar no momento da conversão da decisão em ação. A 
existência de promessas públicas válidas, ou seja, que respeitam seus 
elementos essenciais, também, pode ser utilizada para controlar a 
decisão.  

 
O ambiente no qual a decisão é tomada pode influir na mesma. Não é 

o mesmo tomar uma decisão em um ambiente seguro e tranquilo que em um 
ambiente hostil. Do mesmo modo que é necessário considerar o contexto, ou 
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seja, o conjunto de circunstâncias que condicionam o fato. Toda decisão é 
realizada sob um juízo de valor influenciado pelos mais diferentes tipos de 
pressões, de grau de informação, de grau acadêmico, de preconceitos, entre 
outros. Isso deve ser tomado em consideração na fase de controle.  

 
Diante de todo exposto, pode-se concluir que o CONSULENTE não 

violou qualquer dos deveres estabelecidos em lei ou no Direito. Não há 
qualquer demonstração de que suas decisões ultrapassaram os limites 
da margem de decisão, por conseguinte, dando ocasião a um agravo que 
implicasse arbitrariedade ou idiossincrasia. 

 
Para ficar ainda mais claro, passa-se a analisar as principais 

tomadas de decisões em que o CONSULENTE foi, de alguma forma, 
responsabilizado para, assim, demonstrar, de forma contundente, que todas 
foram realizadas respeitando os deveres estabelecidos em lei ou no Direito. 

 
A primeira tomada de decisão em que o CONSULENTE foi 

responsabilizado diz respeito à escolha do Estudo de Viabilidade Técnica 
e Econômica – EVTE, da própria PETROBRAS, que avaliou a PRSI/PRST 
em aproximadamente em US$745 milhões, com Valor Presente Líquido a 
6,9% a.a., em detrimento da avaliação elaborada, em laudo, pela consultoria 
Muse Stancil & Co. que avaliou em US$126 milhões, à taxa de desconto de 
12% ao ano.  

 
Segundo o CONSULENTE, não houve disparidade entre o preço de 

aquisição da PRSI/PRST e o estudo da consultoria Muse Stancil & Co. A 
Muse Stancil & Co. apresentou 27 cenários para a estimativa do valor da 
PRSI/PRST, para diferentes cenários de preços de petróleo e derivados, 
diferentes taxas de rentabilidade, diferentes situações da refinaria, utilizando 
parâmetros próprios e corporativos da PETROBRAS. A PETROBRAS 
utilizou para a oferta um dos 27 casos do estudo da mencionada 
consultoria: o caso da refinaria como se encontrava no momento da 
aquisição (“As Is”), utilizando parâmetros corporativos da PETROBRAS 
(“Petrobras Corporate Basis”), com análises de sensibilidade (“Petrobras 
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Basis Upside with Sensitivities”). Para a taxa de desconto real de 6.9%, 
definida pelo Planejamento Estratégico da PETROBRAS para investimentos 
em refino nos EUA, o valor da PRSI/PRST apresentado no referido estudo 
da consultoria Muse Stancil & Co. é de US$ 394 milhões. Recorde-se que 
a PETROBRAS pagou por 50% da PRSI/PRST o valor de US$ 189 milhões 
(para 100% o valor seria de US$ 378 milhões), ou sejam 96% do valor 
calculado pela Muse Stancil & Co. 

 
Esclarece, ainda, que, na apresentação inicial do projeto à Diretoria 

Executiva, em 18 de agosto de 2005, a DIP-INTER-DN 54/2005, em seu item 
28, menciona textualmente: 

 
28. Com os dados coletados, elaborou-se um estudo de viabilidade 
do negócio para a Petrobras. Para a Petrobras, o VPL da refinaria 
depende do spread do Marlim em relação ao Brent. Para um 
spread de longo prazo de US$ 3,4/bbl, a refinaria vale US$ 745 
MM. Esses valores foram calculados utilizando-se as projeções de 
preços da Estratégia Corporativa assim como a taxa de desconto 
considerada, de 6,9% aa, está em conformidade com a diretriz 
corporativa oriunda da PLAFIN para o “downstream” nos EUA, 
conforme mostrado na Apresentação em anexo (Anexo IV). 

 

Conforme o CONSULENTE, usa-se a taxa de 10% de desconto 
nominal conforme valores definidos corporativamente. O mais curioso é que 
a taxa sugerida pelo TCU e a praticada pela PETROBRAS são praticamente 
iguais. Isso acontece porque o percentual de 6,9% usado pela estatal é real e 
não nominal. Grosso modo, a diferença entre uma e outra é que a taxa real já 
prevê um desconto médio para a inflação, enquanto a nominal não fixa esse 
parâmetro. Se levar em consideração que o mercado internacional considera, 
sempre que se usa a taxa real, um índice de 2,85% para a inflação nos EUA, 
logo, a taxa da PETROBRAS, convertida para nominal, ficaria em torno de 
9,75%, portanto, muito próxima a dez. 

 
Entretanto a justificativa central da PETROBRAS para o uso da taxa de 

6,9% é uma orientação corporativa estabelecida pela diretoria financeira e 
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que deve ser acatada por todos os gestores de outras diretorias, como foi o 
caso dos executivos de novos negócios e jurídico da área Internacional. É o 
que estabelece o documento “Sistemática para aquisição de empresas pelo 
sistema Petrobras”, à época, em elaboração. A regra estabelece que a 
companhia dispõe de um modelo definido e fixo para estimativa de custo de 
capital, o que deixa claro que a taxa de 6,9% não foi calculada sob medida 
para a aquisição da PRSI ser mais vantajosa à ASTRA OIL, como conclui o 
TCU. Os gestores da área que conduziram o negócio não teriam qualquer 
autonomia para negociar a aquisição usando outra referência de taxa de 
desconto, já que o modelo existente na estatal foi definido pela diretoria 
financeira e aprovada pelos órgãos colegiados, a Diretoria Executiva e o 
Conselho de Administração149. 

 
Além disso, como se observa, o valor de US$745 milhões indica o 

valor do negócio para a PETROBRAS, considerando a situação após os 
investimentos no Revamp e o processamento de 70% de Marlim.  

 
Para a oferta inicial aprovada em 28 de agosto de 2005 pela Diretoria 

Executiva, o DIP, no seu item 32 (oferta para a ASTRA OIL) indica o valor 
de US$520 milhões para o negócio. Resta, assim evidente o equívoco do 
TCU, quando considera que foi utilizado o valor de US$745 milhões para fixar 
o preço de aquisição. O valor utilizado pelo TCU, para a comparação, foi 
escolhido de maneira arbitrária e poderia ter sido qualquer um dos 27 
indicados no estudo da Muse Stancil & Co. porque não há nenhuma 
recomendação da consultoria. Ressalta-se, também, não cabia a esta sugerir 
ou recomendar qualquer preço como de fato não o fez. 

 

Destaque-se, também, que o estudo da consultoria Muse Stancil & 
Co. cobriu apenas a aquisição da PRSI, não contemplando a aquisição 
da PRST. Para a avaliação da PRST, a PETROBRAS utilizou parâmetros 
próprios, validados pelo trabalho do Citigroup (Project Rose Bowl - Fairness 
Opinion) que na página 7 lê-se:  
                                                           
149 Ressalta-se que a boa prática do mercado de finanças recomenda que empresas globais tenham 
parâmetros fixados para taxa de desconto, sem permitir oscilação entre um projeto ou outro. 
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Note: Valuation shown representes the 50% stake in PRSI and 
TradeCo to be acquired by Petrobras. 

 
E na página 8: 
 

Based on the assumptions above and the value of the total 
company, we conclude that the Trading Company is Worth between 
US$ 107 million and US$ 174 million. 

 

O valor pago pela PETROBRAS por 50% para a PRST foi de 2 
parcelas de US$ 85 milhões com vencimento em 12 e 24 meses após a data 
da aquisição, o que equivaleria a aproximadamente US$ 154 milhões, 
considerando a taxa de desconto corporativa da PETROBRAS, de 6.9%.  

 
Frisa-se que a PETROBRAS não contratou a Muse Stancil & Co. como 

perito para elaborar um laudo, conforme cita o TCU. Dita empresa foi 
contratada para avaliar a refinaria utilizando o modelo de simulação 
chamado PIMS, com base em dados oriundos de cenários estabelecidos 
pela PETROBRAS. As decisões cabiam única e exclusivamente à 
PETROBRAS e não à Muse Stancil & Co.  

 
Lembra-se, aqui, que o resultado do EVTE foi apresentado à Diretoria 

Executiva da PETROBRAS (INTER-DN 54/2005, de 18 de agosto de 2005), 
que o aprovou sem restrições. Além disso, segundo o CONSULENTE, 
houve, por parte da Assembleia Geral ordinária, aprovação das contas da 
administração, sem ressalvas, o que implica, segundo a jurisprudência, 
exoneração da responsabilidade de todos os administradores e diretores - 
interpretação dos arts. 159 e 134, §3º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. Logo, independente da autorização pela Diretoria e da deliberação 
do Conselho, os administradores não poderiam ser responsabilizados. A 
aprovação das contas, pela Assembleia Geral, implica, por conseguinte, 
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quitação, sem cuja anulação os administradores não podem ser chamados à 
responsabilidade150.  

 
Logo, mesmo que tal decisão se mostrasse equivocada e que as 

premissas utilizadas não se revelaram realistas, poder-se-ia o 
CONSULENTE se valer da regra do business judgment. Dessa forma, 
mesmo que se entenda que o CONSULENTE incorre em algum erro de 
julgamento, não deverá ele ser responsabilizado por sua decisão em razão 
da finalidade da norma ser a repressão de atos praticados com má-fé. 

 
Segundo NELSON EIZIRIK151: 
 

A maioria dos critérios de avaliação regularmente empregados no 
mercado pressupõe a utilização de dados e informações de 
natureza subjetiva, que se caracterizam por um razoável grau de 
incerteza e de imprecisão. Com efeito, as avaliações são 
realizadas com base em dados voltados para o futuro, como, por 
exemplo, projeções financeiras, prognósticos sobre o desempenho 
econômico futuro, previsão sobre o custo de reposição de bens, 
os quais implicam em um considerável número de estimativas, 
presunções e juízos de valor. Nessas condições, é evidente que a 
avaliação de sociedades ou de bens utilizados para integralizar 
aumentos de capital não possui um único resultado certo e 
incontestável, pois depende das premissas, metodológicas e/ou 
projeções validamente adotadas por cada avaliador. Ou seja, não 
se poderia pretender responsabilizar determinado avaliador 
apenas em função do resultado de sua avaliação, isto é, de 
ele ter apurado uma valor distinto daqueles eventualmente 
obtidos por outras instituições [...] Ou seja, a obrigação 
assumida pela instituição avaliadora pode ser equiparada a uma 
típica obrigação de meios, posto que ela não pode ser 
responsabilizada apenas em função do resultado da avaliação, 

                                                           
150 STF. AI: 467772 DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 18/02/2004, Data de 
Publicação: DJ 03/03/2004 PP-00019; STJ. RESP - RECURSO ESPECIAL - 1313725. Relator: Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Fonte: DJE DATA:29/06/2012 
RSTJ VOL.:00227 PG:00533.DTPB. Vide nota de rodapé 54. 
151 EIZIRIK, Nelson. Temas de Direito Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 203. 
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mas sim por ter deixado de empregar os meios tecnicamente 
adequados para sua elaboração (sem grifos no original). 

 
Conclui-se, assim, que o CONSULENTE não pode ser 

responsabilizado por aprovar para negociação a aquisição da PRSI/PRST 
(item 21 da Ata DE 4.542/2005) com base na taxa de desconto e no estudo 
de viabilidade técnica e econômica mencionados. 

 
Acrescenta-se, ao até aqui exposto, que a PRSI custou menos que a 

média do mercado. Segundo informações do CONSULENTE, uma das 
referências para saber o preço de uma refinaria, é o custo em dólar por barril 
processado por dia. Exemplo: uma refinaria que processa 100 mil barris por 
dia e custa US$500 milhões de dólares tem um índice de US$/bbl 5.000. É 
assim que se valora e se compara aquisições de refinarias que têm 
características similares de produção.  

 
A aquisição inicial dos 50% da PRSI correspondeu a custo por barril 

processado para a refinaria de cerca de 3800/bbl. O valor pago foi de 
US$189 milhões por 50%, ou seja, por capacidade de 50 mil bbl. Ao final do 
processo o custo total pela PRSI foi de US$550 milhões o que daria 
US$5.500 por barril de capacidade de processamento/dia. O valor médio das 
aquisições em 2006 foi de US$9.734 por barril.  

 
Informa o CONSULENTE que os valores pagos para outras refinarias 

negociadas em condições parecidas no mercado norte-americano naquele 
ano foi: 

 
- Em março de 2016, a Connacher, produtora de óleo pesado do Canadá, 
comprou a refinaria Montana por US$6.470,59 por barril.  
 
- Em agosto de 2006, a Harvest, fundo de investidores de energia no 
Canadá, comprou a refinaria Come by Chance por US$13.913,04 por barril. 
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- Em outubro de 2006, a Encana, também do Canadá, comprou 49% da 
refinaria Wood River, no Illinois, por US$5.882,35 por barril. 
 
- Por fim, em maio de 2007, a Husky, também canadense, adquiriu a refinaria 
Lima, em Illinois, por US$11.515,15 por barril. 

 
Seguindo com a análise, depois da aquisição da participação societária 

inicial, houve problemas na fase negocial prévia à aquisição da 
participação remanescente. Como já se adiantou, as consequências, 
negativas ou positivas, dos atos de aquisição não decorrem exclusivamente 
da condução do processo negocial, ou da adequada avaliação do preço 
pago, mas dos atos subsequentes, envolvendo pessoas e profissionais que 
implementaram o negócio152.  

 
No caso em apreço, parece ter sido exatamente isso que ocorreu, a 

maior parte do valor pago pela PRSI/PRST ocorreu depois do 
desentendimento entre a PETROBRAS e a ASTRA OIL.  

 
Nesta etapa, as negociações que culminaram na troca de 

correspondências, genericamente denominada de “carta de intenções”, 
também ensejam a atribuição de responsabilidade ao CONSULENTE. 

 
A dita “carta de intenções”, embora baseada no estudo Muse Stancil & 

Co., ofereceu, à época, US$700 milhões por 50% da participação 
remanescente da PRSI/PRST (US$1,4 bilhão por 100%), mas o estudo da 
consultoria havia avaliado a empresa, no exato desempenho da época, em 
US$582 milhões ou em US$3,406 bilhões (sendo necessário aportar 
US$2,573 bilhões nesse último caso), por isso, vem se tentando atribuir 
responsabilidade ao CONSULENTE.  

 
Segundo o CONSULENTE, durante a fase de operação conjunta entre 

as empresas, foi adquirido um terreno destinado à construção das unidades 
                                                           
152 MAGALHÃES, José Carlos de. A responsabilidade dos administradores em alienações e aquisições 
de ativos relevantes. Revista de arbitragem e mediação, v. 10, n. 38, p. 81-95, jul./set. 2013, p. 86. 
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de processo a serem construídas na Revamp. Logo depois, foi constituída a 
empresa Real Properties LLC com 50% de participação da PETROBRAS e 
50% da ASTRA OIL. A avaliação da PETROBRAS para a aquisição dos 50% 
remanescentes foi calculada com base nesta nova empresa e conforme 
afirma o CONSULENTE no que se segue: 
 
- 50% x US$1.014 milhões (calculados pela Muse Stancil & Co. para a PRSI 
como se encontrava no momento da aquisição - “As Is”); 
 
- 100% x US$170 milhões (baseado no valor inicial pago pela PRST);  
 
- 50% x valor de aquisição de 100% do terreno que passou a ser de 
propriedade da Real Properties LLC. 
 

A soma daria os US$700 milhões oferecidos. Na realidade, o terreno 
adquirido necessitou de obras de desmontagem das instalações existentes e 
remoção do amianto existente no terreno, executadas em setembro de 2007. 

 
De posse dos resultados antecipados do estudo da Muse Stancil & Co., 

objetivando a valoração dos 50% remanescentes das ações da PRSI, a 
PETROBRAS, em 30 de setembro de 2007, fez, como já mencionado, uma 
primeira proposta no valor de US$550 milhões para a aquisição da 
PRSI/PRST, bem como da Real Properties LLC.  

 
É fato que o acordo de cavaleiros delineado pela “carta de intenções” 

ensejou nova demanda sobre a PETROBRAS, uma vez que a ASTRA OIL, 
irresignável com o valor a receber, conforme estabelecido pela sentença 
arbitral, interpôs demanda judicial sobre o resultado da arbitragem. Depois, 
para encerrar, definitivamente, todas as divergências com a sócia, a 
PETROBRAS pagou mais US$820,5 milhões (cláusula 5.02 do “Settlement 
Agreement and Mutual General Release”), dos quais o valor de US$478 
milhões estava relacionado ao saldo das diversas disputas judiciais (item “b” 
da cláusula 5.02 do “Settlement Agreement and Mutual General Release”). O 
saldo das diversas disputas judiciais incluía o litígio relativo à “carta de 
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intenções”, mas isso, por si só, não significa que houve prejuízo à 
PETROBRAS.  

 
Como já evidenciado anteriormente, tanto no relatório da 

SecexEstatais do TCU, datado de 20 de setembro de 2013, como no 
relatório anterior, datado de 28 de junho de 2013, da mesma SecexEstatais, 
elaborados após minuciosa inspeção de campo com acesso aos mais 
diversos documentos, além de esclarecimentos por meio de entrevistas 
presenciais com representantes da empresa, os auditores concluíram pela 
não imputação de responsabilidade ao CONSULENTE. 

 
Mesmo com tais posicionamentos, a SecexEstataisRJ, em 18 de 

novembro de 2013, elaborou, em pouco mais de um mês, nova análise do 
caso, tendo apenas contato com as informações carreadas nos autos, 
passou a afirmar que houve dano patrimonial à PETROBRAS. Aqui, o 
Assessor que elaborou o relatório, realizou um exercício aritmético e 
financeiro além de uma série de ilações para se chegar ao valor do prejuízo 
causado pela “carta de intenções” mesmo não havendo qualquer referência a 
este valor no acordo final e também não incluído no laudo arbitral, que aliás 
desconsiderou qualquer vinculação da referida carta. 

 
Um acordo extrajudicial, para pôr fim a todo imbróglio envolvendo a 

PETROBRAS e a ASTRA OIL, teria necessariamente que envolver todas 
as frentes de litígio abertas e a ação mencionada era apenas mais uma 
delas. A retirada de tal da composição extrajudicial poderia ter levado a 
uma não realização do acordo, até porque as partes se comprometeram de 
ingressar com pedido conjunto de desistência das ações que corriam perante 
as mais diversas cortes.  

 
Ora, o CONSULENTE, como já se teve oportunidade de opinar, deixou 

claro, na troca de correspondências, que tal seria um acordo de cavaleiros, 
sem qualquer vinculação antes da aprovação pela Alta Administração, logo, o 
fato dele ter sido ineficaz para prevenir mais um litígio entre as sócias 
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não pode ensejar responsabilidade. O mesmo atuou com boa-fé, dessa 
maneira, desejando sanar os problemas até então existentes.  

 
Outro ponto levantado pelo TCU diz respeito à decisão de referendar a 

proposta da Diretoria Executiva de postergar o imediato cumprimento da 
sentença arbitral até que sobreviesse decisão judicial transitada em julgado 
confirmando os termos da sentença.  

 
Antes de mais nada, vale esclarecer que o resultado da arbitragem 

não foi desfavorável como argumenta o TCU, pelo simples fato de ele ter 
estabelecido um valor pelo restante da PRSI/PRST abaixo da metade do 
montante pleiteado pela ASTRA OIL. Isso só foi possível porque os árbitros 
seguiram ipsis literis as premissas da cláusula de Put option. 

 
Tanto foi favorável à PETROBRAS que, menos de 10 dias depois, a 

companhia enviou uma proposta à ASTRA OIL para fazer o pagamento e 
encerrar de vez as disputas judiciais abertas, mas como já mencionado, a 
ASTRA OIL não acatou o valor da arbitragem, rejeitando a proposta de 
pagamento da PETROBRAS. E mais, fez uma contraproposta, pois não 
concordava com o valor da arbitragem, pleiteando mais US$400 milhões 
em outros pagamentos, além do valor arbitral.  

 
Na prática, portanto, foi a ASTRA OIL quem não acatou a decisão 

arbitral e mostrou-se disposta a manter a disputa na Justiça. Tanto é que um 
dia depois, em 23 de abril de 2009, entrou com um novo processo cobrando 
o pagamento de outros US$35 milhões. 

 
Conforme o CONSULENTE, a PETROBRAS estudou fazer o 

pagamento sob custódia dos árbitros ou da câmara de arbitragem até 
que se chegasse a um acordo com a ASTRA OIL, porém seu pedido foi 
negado. A companhia pensou ainda em outra solução: fazer o depósito em 
alguma instituição financeira, sob sua própria custódia, para demonstrar 
sua boa-fé e sinalizar que dispunha de recursos para cumprir o laudo arbitral. 
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Ventilou ainda fazer um depósito judicial, mas desistiu da ideia porque a 
solução não seria vantajosa à companhia sob o ponto de vista financeiro. 

 
Para ambos, o pagamento judicial representaria um grande 

desembolso em época de crise mundial (mesmo tendo o dinheiro para 
honrar o laudo) e não suspenderia a incidência de juros sobre a decisão. 

 
Com base em pareceres jurídicos, a PETROBRAS decidiu desistir de 

fazer o pagamento em juízo e manter na Justiça a defesa de seus 
interesses. A decisão também tomou como base o ganho financeiro para a 
companhia ao calcular a incidência de juros nas duas hipóteses, pagando 
imediatamente ou no futuro.  

 
Portanto, diferente do que concluiu o TCU, a PETROBRAS se cercou 

de toda prudência gerencial possível, após análises jurídicas, 
financeiras e estratégicas internas e externas para proteger seus 
acionistas e evitar o pagamento em duplicidade de qualquer pendência 
aberta pela ASTRA OIL. 

 
Além do até aqui exposto, para o TCU, seria razoável exigir do 

administrador diligência suficiente na condução dos negócios em razão 
da crise de 2008, que já se mostrava presente. Segundo o TCU, nessa 
época, e mais claramente ainda em fevereiro de 2008, quando o DIP INTER 
AFE 65/2008 e a Ata DE 4.685 submeteram o assunto ao Conselho de 
Administração, a crise de 2008 já se mostrava aparente, apesar de ainda 
não ter sido totalmente deflagrada. Apenas para ilustrar, em novembro de 
2007, Citigroup, Morgan Stanley e Merril Lynch haviam anunciado perdas 
ligadas à crise hipotecária nos Estados Unidos da ordem de US$6,8 bilhões, 
US$3,7 bilhões e US$8,4 bilhões, respectivamente. 

 
Ora, não poderia o CONSULENTE prever o futuro. A prudência 

necessária foi realizada à época, pois a atuação só pode ser controlada pelos 
dados e informações que no momento da tomada de decisão se detinha. 
Caso fosse sabedor da crise de 2008, nas proporções nas quais ela ocorreu, 
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hoje, este seria um homem bilionário, fato que não procede e, 
provavelmente, outra teria sido a abordagem dos sócios envolvidos no 
embate.  

 
Afirmar que o CONSULENTE não agiu com diligência suficiente é 

injustificável porque, mesmo que na análise hodierna tal se mostrasse 
aparente, ninguém era sabedor do tamanho da crise deflagrada em 2008. 

 
Depois do negócio já em andamento, pode-se dizer que é fato que a 

administração conjunta e compartilhada das sociedades oferecia riscos 
elevados que poderiam conduzir à paralisia dos órgãos de 
administração. Infelizmente, tal foi a situação que se configurou.  

 
Esse potencial latente de conflito de interesses, além de ter sido 

previsto, sempre foi levado em consideração pelo CONSULENTE, em 
todas as decisões estratégicas de gestão que realizou. Frisa-se que, apesar 
de o conflito de interesses entre as sócias ter se tornado manifesto desde o 
início da operação conjunta, por si só, não enseja responsabilidade ao 
CONSULENTE.  

 
Independentemente do até aqui exposto, fato é que qualquer fracasso 

deve ser mensurado em longo prazo e, pelos indicadores informados no site 
da PETROBRAS, hoje, a PRSI/PRST vem apresentando resultados 
positivos, tendo realizado lucro líquido de US$63,8 milhões no primeiro 
trimestre de 2014153. Não houve, portanto, prejuízos aos acionistas ou 
partícipes de fundos de investimentos com perdas significativas e ausência 
de lucros dos investimentos feitos.  

 
Para o CONSULENTE, a mudança de cenário no mercado energético 

dos EUA decorrente da utilização do gás e do óleo de xisto, que mudou 
completamente o cenário norte-americano com forte redução nas 
importações de petróleo e gás natural e redução dos preços, beneficiou 
                                                           
153 Tais informações estão disponíveis no site: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/pasadena-
carta-a-revista-isto-e.htm>. Acesso em: 06 out. 2014. 

http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/pasadena-carta-a-revista-isto-e.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/pasadena-carta-a-revista-isto-e.htm
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enormemente a PRSI, muito bem capacitada para processar óleo leve como 
o Tight Oil, proveniente do xisto e que tem custos menores, dessa maneira, 
propiciando margens bem mais rentáveis. Para o CONSULENTE, esse 
cenário deve prevalecer nos próximos anos, desse modo, mantendo essa 
linha de resultados altamente favoráveis para PRSI. 

 
Destaca-se, também, que PRSI sempre operou, desde sua aquisição, 

com resultados operacionais líquidos positivos, com a exceção de 2008, 
ano da crise, em que o valor foi negativo. Até 2012, o valor acumulado foi 
de US$776,2 milhões. 

 
Isso, por si só, já isentaria o CONSULENTE de qualquer obrigação 

de reparação em decorrência de sua responsabilização, pelo simples fato de 
não existir um dos elementos básicos deste, qual seja, o dano.  

 
Pode-se defender, também, ser razoável convir, ainda conforme a 

teoria da responsabilidade civil, que eventual cristalização de dano injusto 
ao interesse social ou ao interesse de terceiro, não decorreu de alguma 
ação ou omissão atribuível à participação individual do CONSULENTE no 
desenrolar do negócio de aquisição da PRSI/PRST. Falta, portanto, ação ou 
omissão do CONSULENTE como causa (antecedente necessário) para 
caracterização da sua responsabilidade individual, por ato próprio, nessa 
ocasião.  

 
O ato voluntário de aquisição empresarial e a responsabilidade desse 

decorrente, voltada ao exame do resultado, se for atribuído a alguém, deve 
ser atribuído ao Conselho de Administração, como órgão colegiado, que 
devia e podia ter solicitado qualquer documentação que achasse necessária 
para deliberar sobre a aquisição. 

 
Assim, qualquer que seja o ângulo referencial da responsabilidade 

falece a imputação ao CONSULENTE pela inaptidão de sua conduta como 
causa para o suposto dano nessa aquisição empresarial. Dessa forma, 
entender a participação do CONSULENTE como causa adequada ao an 
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debeatur e determinante para o quantum debeatur compreende atribuir 
responsabilidade a quem, de fato, não teve controle final sobre os 
acontecimentos determinantes ao evento.  

 
Fora isso, numa visão geral, não se pode focar a atuação dos 

administradores sobre um único ato de gestão. Deve-se observar o 
respeito aos deveres (diligência, lealdade, informação, etc.) como um todo, 
logo, a responsabilidade dos administradores escaparia ao exame 
unitário. Deve-se transcender a análise, ao menos para atenuar a 
responsabilidade, do ato questionável para uma análise de toda a gestão, 
sob pena de culminar numa responsabilidade pelo resultado, dessa maneira, 
ampliando indevidamente o risco dos administradores. 

 
O CONSULENTE informa que foi diretor da área internacional, de 

janeiro de 2003 a março de 2008, tendo exercido cargos de direção na 
empresa entre 1975 a 2014, e foi substituído, na diretoria da PETROBRAS, 
pelo Conselho de Administração com reconhecimento ao trabalho que 
desempenhou ao longo do tempo. Isso, por si só, já demonstra que o 
CONSULENTE por pouco mais de 05 (cinco) anos exerceu sua função com 
louvor e, mesmo que se entenda por uma eventual responsabilização, tal 
atuação deve ser levada em consideração.  

 
Ressalta-se que, nos exercícios sociais em que o CONSULENTE 

atuou, na liderança do setor internacional, a PETROBRAS expandiu 
fronteiras e alcançou maturidade como player global. Os fatos falam por si: a 
adequação das decisões é demonstrada pelo desempenho e tempo de 
permanência em cargos diretivos. O prestígio de exercer posições 
estratégicas, desde os governos militares e independentemente da 
alternância do governo democrático, reflete a competência de suas escolhas.  

 
Dessa forma, o julgamento da gestão deve ser elevado para além da 

fronteira da análise de um único ato empresarial, porque a medida da gestão 
societária, em uma companhia aberta dessa complexidade, faz-se pelo 
conjunto complexo de operações que, ao final, compõe demonstrações 
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financeiras e contas da administração que serão aprovadas ou rejeitadas 
pelos acionistas, em assembleia. O ato isolado, descontextualizado, não 
revela a extensão da gestão. 

 
IRINEU MARIANI154 afirma que o julgamento da gestão deve 

transcender o ato em si:  
 

Convém lembrar ainda que, salvo na exceção identificada, no âmbito 
externo, face aos prejudicados, não é possível ficar pesando numa 
balancinha de farmácia o dolo ou a culpa de cada administrador em 
relação a cada um das centenas e até milhares de atos. Não se 
examina a conduta dos gestores, mas a gestão, e por aí a 
responsabilidade se define de modo coletivo, o que não exclui, no 
âmbito interno, em regresso, possam os administradores distribuí-la, 
conforme o(s) autor(es) direto(s) dos atos ruinosos. 

 
Se a gestão do diretor, ora CONSULENTE, não é reprovável, como um 

todo, considerado o exercício em sua extensão, caracterizada está a boa-fé 
que confirma a perseguição exclusiva do interesse social, circunstância que 
positivou, entre nós, a business judgment rule. 

 
No tocante à decisão da PETROBRAS de não dar cumprimento 

imediato ao decidido na arbitragem, condicionando o pagamento à solução 
de diversas questões, não há, segundo o relatório da auditoria realizada pelo 
TCU, elementos suficientes para apontar falhas na tomada de decisões 
da companhia, portanto, não se tem motivo para abordar tal temática. 

 
Em primeiro lugar, a estatal não deixou simplesmente de pagar o 

determinado, mas iniciou negociações com a ASTRA OIL, desde 21 de abril 
de 2009, antes da data fixada para pagamento (27 de abril de 2009), para 
que o cumprimento da decisão trouxesse segurança jurídica para as 
questões acessórias afetas ao pagamento, como, por exemplo, a resolução 

                                                           
154 MARIANI, Irineu. Responsabilidade Civil dos Sócios e dos Administradores de Sociedades 
Empresárias. Revista da Ajuris: doutrina e jurisprudência, Porto Alegre, v. 32, n. 97, p. 103-121, mar. 
2005, p. 114. 
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das questões judiciais ainda pendentes, a liberação dos depósitos 
bloqueados judicialmente nos Estados Unidos. 

 
Importante lembrar que o não pagamento imediato do laudo arbitral 

baseou-se em pareceres jurídicos diversos e teve anuência da Diretoria 
Executiva e do Conselho de Administração da PETROBRAS, que foram 
cientificados dos riscos a que se submeteria a empresa caso decidisse 
pagar o valor estabelecido ou caso decidisse condicionar o pagamento à 
solução das pendências existentes. 

 
Diante do explicado, conclui a auditoria do TCU que, tendo em vista as 

informações disponíveis à época pelos administradores para tomada de 
decisão, não é possível caracterizar a decisão de não cumprir o laudo 
arbitral como injustificável. Portanto, afirmam que não há elementos que 
indiquem que o valor fixado no acordo extrajudicial tenha sido superestimado, 
ao mesmo tempo em que a decisão de celebrar o ajuste pelos 
administradores, ao menos, foi cercada de análises técnicas e jurídicas 
suficientes para embasar a decisão. 
 

Finaliza-se, sustentando que, no caso sub examen, o CONSULENTE 
não pode ser pessoalmente responsável pelas obrigações que contraiu 
em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; não 
responderá pelos prejuízos que eventualmente se possa demonstrar que 
causou, porque procedeu, dentro de suas atribuições ou poderes, sem culpa 
ou dolo; e sem violar a lei ou o estatuto. 

 
Dessa forma, como já anteriormente mencionado, como atuaram 

movido pela boa-fé, mesmo se tivessem incorrido em erro de julgamento, 
não seriam responsabilizados por sua decisão em razão da finalidade das 
normas envolvidas no caso sub examen ser a repressão de atos praticados 
com má-fé. 
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Segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO155, agir de boa-fé: 
 

[...] é agir sem malícia, sem intenção de fraudar a outrem. É 
atuar na suposição de que a conduta tomada é correta, é 
permitida ou devida nas circunstâncias em que ocorre. É, então, 
o oposto da atuação de má-fé, a qual se caracteriza como o 
comportamento consciente e deliberado produzido com o intento 
de captar uma vantagem indevida ou de causar a alguém um 
detrimento, um gravame, um prejuízo, injustos (sem grifos no 
original). 

 
Extraem-se do conceito de boa-fé duas conhecidas vertentes: a boa-fé 

subjetiva, correspondente, fundamentalmente, a uma atitude psicológica, 
isto é, uma decisão da vontade, denotando o convencimento individual da 
parte de obrar em conformidade com o direito, relacionando-se com o estado 
de consciência do sujeito por ocasião de um determinado comportamento; e 
a boa-fé objetiva, apresentada como um dever de conduta, uma exigência 
de lealdade, modelo objetivo de comportamento, ao qual cada pessoa deve 
ajustar a própria conduta156. 

 
O importante é saber que o controlador, seja ele qual for, poderá 

reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador se 
convencido de que este agiu de boa-fé, desinteressado, informado e 
visando aos melhores interesses da companhia.  

 
Logo, por ter agido o CONSULENTE com boa-fé em todo o processo 

de aquisição inicial e remanescente da PRSI/PRST, sendo sua conduta a 
todo o momento consubstanciada do dever de comportamento leal e 
honesto, não possui ele qualquer responsabilização pelo negócio realizado. 
 
 

                                                           
155 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O princípio do enriquecimento sem causa em direito 
administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 210, p. 25-35, out./dez. 1997, p. 33.  
156 TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, v. II, p. 16. 
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XI AS RESPOSTAS AOS QUESITOS 
 
 

Está-se, assim, em condições de proceder às respostas da quesitação 
apresentada pelo CONSULENTE. 
 
1º QUESITO 
 
A PETROBRAS, COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, ATUA EM 
REGIME DE COMPETIÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS PETROLÍFERAS 
NO BRASIL E NO EXTERIOR? 
 
RESPOSTA 
 
Sim. Após as Emendas Constitucionais n.º 5, de 15 de agosto de 1995, e n.º 
9, de 9 de novembro de 1995, a PETROBRAS, sociedade de economia 
mista, exploradora de atividade econômica em sentido estrito, passou a 
realizar tal atividade de forma monopolizada, flexibilizada, ou, até mesmo, 
não monopolizada, exclusiva.  
 
Nessa seara, o Estado brasileiro passou a realizar uma intervenção 
prestacional (direta) na economia de forma absorsiva completa, pois, ainda 
monopoliza, a maioria dos segmentos da atividade petrolífera, porém, 
sempre e quando o Estado contratar empresa privada, como autorizado pela 
Emenda Constitucional n.º 9, de 9 de novembro de 1995, estará ele 
flexibilizando sua atuação interventiva, dessa maneira, deixando de exercê-la 
de forma absorsiva completa para passar a efetuá-la de forma participativa. 
Sem embargo, tal intervenção participativa do Estado na economia será uma 
intervenção participativa impositiva, pois a Constituição obriga, a contrario 
senso, que a empresa PETROBRAS explore setores e segmentos da 
atividade não atrativos do ponto de vista econômico, mas cujo atendimento 
reúna os requisitos referentes ao relevante interesse coletivo ou imperativo 
de segurança nacional. Independentemente da intervenção ser absorsiva ou 
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participativa, a PETROBRAS, por ser sociedade de economia mista, realiza 
uma intervenção de forma associativa, visto que se associou ao capital 
privado para exercer tal atividade.  
 
Diante desse cenário, a PETROBRAS passou a exercer novo papel na 
exploração da atividade petrolífera, uma vez que passou a atuar em 
competição com as demais empresas do setor, como se privada o fosse e 
em consonância com os dispositivos constitucionais que asseguram a livre 
iniciativa e a livre competição. Para tanto, pode agir diretamente ou por 
intermédio de suas subsidiárias, associada ou não a terceiro. 
 
2º QUESITO 
 
A APLICAÇÃO DOS BENS DA PETROBRAS PARA AQUISIÇÃO DE 
REFINARIA NO EXTERIOR É POSSÍVEL? 
 
Sim. O processo de internacionalização se tornou, depois da flexibilização do 
monopólio, uma das principais prioridades da PETROBRAS. Essa 
internacionalização só é possível porque a PETROBRAS, como sociedade 
de economia mista, possui bens privados, sujeitos, portanto, às intempéries 
próprias do direito privado. Consequentemente, a aplicação do patrimônio, 
alienação ou instituição de gravame sobre esses bens serão tratadas a partir 
da criação, pelo Estatuto Social da sociedade. Dessa forma, a administração 
dos bens da PETROBRAS e de suas subsidiárias, criadas com amparo no 
inc. XIX ou XX do art. 37 da CRFB, incluindo aqui a eventual alienação ou 
aquisição, é disciplinada pelos Estatutos das entidades.  
 
Além de respeitar o Estatuto Social, a PETROBRAS possui documento 
denominado “sistemática para aquisição de empresas pelo sistema 
Petrobras” que deve, necessariamente, ser respeitado por seus empregados 
quando se refere à aquisição de empresa.  
 
 
 



 

Rua Rodrigo Silva, n.° 8, Sala 501, Rio de Janeiro, RJ, Centro 
+ 55 (21) 2220-2005, CEP: 20011-040, Brasil 
www.saddy.adv.br / contato@saddy.adv.br  

 

179 

3º QUESITO 
 
QUAL A COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRAS EM CASOS DE AQUISIÇÃO DE 
REFINARIA NO EXTERIOR? 
 
A Diretoria Executiva tem a competência para autorizar a aquisição de 
refinaria no exterior, devendo instruir sua autorização com as manifestações 
da área técnica, do Comitê de Negócios e ainda do parecer jurídico. Já ao 
Conselho de Administração compete deliberar sobre a aquisição, devendo 
obrigatoriamente instruir sua deliberação com a decisão da Diretoria 
Executiva, as manifestações da área técnica ou do comitê competente e 
ainda o parecer jurídico. 
 
4º QUESITO 
 
QUAIS OS PRINCIPAIS DEVERES IMPOSTOS AOS DIRETORES E 
CONSELHEIROS DA PETROBRAS? 
 
Prescritas de forma ampla e genérica nos arts. 153 a 157, da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, os principais deveres são: (I) dever de ser 
diligente; (II) lograr os fins da companhia; (III) atentar para o bem público e a 
função social da empresa; (IV) dever de lealdade; (V) não intervir nem 
deliberar sobre atos em conflito de interesse; (VI) não contratar com a 
sociedade em condições não equitativas; e (VII) dever de informar. 
 
Considera-se diligente o administrador que segue o standard do bom pai de 
família (bonus pater familiae) ou do dever de cuidar (duty of care), ou seja, 
aquele que empreende, com zelo e cuidado, o que o tipo médio ou homem 
comum utilizaria na condução dos seus próprios negócios. Trata-se do 
cumprimento diligente das obrigações derivadas de suas funções, que 
decorrerá, basicamente, da realização de suas atribuições com o devido 
tempo, esforço e conhecimentos necessários. Este deve ser identificado 
como aquele profissional devidamente qualificado, competente e que pauta 
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sua atuação conforme os ditames das melhores práticas desenvolvidas pelas 
ciências econômicas, da administração de empresas e pelos costumes 
empresariais. Dessa forma, eventual controle sobre a tomada de decisão dos 
administradores não deve se circunscrever, unicamente, ao processo de 
decisão, ao racional iter (reasonable decisionmaking process), obtendo as 
informações pertinentes, razoavelmente disponíveis, com vistas a tomar as 
decisões corretas para o bem-estar da companhia, mas, também, a razoável 
decisão e não necessariamente a melhor decisão.  
 
Entende-se por lealdade o dever de fidelidade do administrador aos 
interesses dos acionistas, não podendo esse se utilizar da posição que ocupa 
para auferir vantagens individuais ou beneficiar terceiros (standard of loyalty). 
Trata-se de um dever de gerir algo alheio sem pensar nos próprios interesses 
ou em interesses de terceiros. Este dever se desdobra, também, no dever de 
manter sigilo sobre negócios ainda não divulgados, capazes de influir na 
cotação de valores mobiliários (insider trading), mantendo a higidez do 
mercado, assim, evitando que alguém consiga informação privilegiada e a 
utilize como forma de obter lucro e no dever de abster-se de interferir em 
operações sociais ou deliberações administrativas em que tiver interesse 
colidente com o da sociedade. Esse último requer que os administradores 
evitem a autonegociação (selfdealing transaction) ou o conflito de interesses 
com a companhia, agindo de boa-fé e no interesse da mesma. 
 
O dever de informar envolve tanto informações para esclarecimento dos 
acionistas, exigindo dos administradores declaração, no ato da posse, sobre 
se em seu patrimônio há ações ou outros valores mobiliários emitidos pela 
companhia, por sociedade por ela controlada ou integrantes do mesmo grupo 
econômico, devendo os números desses títulos serem especificados, como o 
dever de comunicação sobre deliberações ou fatos relevantes (full 
disclousure) que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos 
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos 
pela companhia, logo, os destinatários são os investidores em geral. Tal 
dever, porém, não se restringe apenas a essas duas hipóteses. Toda e 
qualquer informação que seja relevante para a tomada de decisões deve ser 
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prestada por quem a detém, sem prejuízo, todavia, dos limites que lhe são 
impostos por outros deveres legais – notadamente o de sigilo. 
 
Tais deveres são garantias impostas pelo legislador com o fim de impor uma 
relação de confiança. Visam fixar um padrão ético de comportamento para 
que os administradores logrem os fins e os interesses da companhia. 
 
Os administradores devem sempre seguir os comandos legais e estatutários, 
além das diretrizes internas, como o documento denominado “sistemática 
para aquisição de empresas pelo sistema Petrobras”. Existe, assim, um 
dever genérico à juridicidade, ou seja, ao Direito. 
 
5º QUESITO 
 
CASO EXISTA VIOLAÇÃO DOS DEVERES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS, 
QUAIS AS POSSÍVEIS RESPONSABILIDADES EXISTENTES EM 
RELAÇÃO AOS DIRETORES E CONSELHEIROS DA PETROBRAS? 
 
A violação dos deveres estabelecidos em lei ou no estatuto pode incidir 
distintos tipos de responsabilidades: (I) a responsabilidade civil perante a 
empresa; (II) a responsabilidade civil individual do acionista; (III) a 
responsabilidade civil de terceiro lesado; (IV) a responsabilidade funcional 
perante a companhia; (V) a responsabilidade administrativa perante a CVM, o 
BACEN ou outros entes públicos; (VI) a responsabilidade penal; e (VII) a 
improbidade administrativa. 
 
Aos acionistas é garantida duas formas de ações contra os administradores: 
a ação de responsabilidade civil da empresa e a ação de responsabilidade 
civil individual. A primeira pode ser impetrada pela própria companhia, após 
aprovação da Assembleia Geral, contra os administradores que causarem 
dano ou prejuízo ao patrimônio da empresa. Já a segunda é aquela 
impetrada por qualquer acionista, desde que este respeite o procedimento 
legal, que determina que haja deliberação da assembleia geral ordinária de 
acionistas, facultando ao acionista promover ele próprio a ação se a 
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companhia não a promover nos 3 (três) meses subsequentes à deliberação 
da assembleia; ou, caso a assembleia não aprove a propositura da ação, 
poderá o acionista ou acionistas titulares de 5% do capital social tomar as 
providências.  
 
Também existe a ação de responsabilidade civil individual de terceiro 
diretamente prejudicado por ato dos administradores, uma vez que estes 
podem ser solidariamente responsáveis nesses casos, junto com a pessoa 
jurídica.  
 
Quaisquer dessas ações de responsabilidade civil devem ser analisadas com 
base nos pressupostos comuns da responsabilidade civil, quais sejam: 
conduta voluntária do agente, nexo causal e dano efetivo. Logo, pouco 
importa, aqui, se a sociedade anônima é ou não uma sociedade de economia 
mista cujos administradores são nomeados pelo Poder Público. Tal não 
altera a natureza de suas funções e obrigações. Isto é consequência direta 
da própria natureza da sociedade, que, sendo organismo privado e 
disciplinado, pois, pelas normas de direito comum, rege-se como qualquer 
sociedade de direito privado.  
 
A propósito, dispõe a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no seu artigo 
158, que 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, 
dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; ou com violação 
da lei ou do estatuto.  
 
Agora, como os diretores exercem suas funções autonomamente, é dizer, 
suas funções estatutárias são cumpridas individualmente, suas decisões são 
realizadas, em regra, de forma monocrática. Logo, os diretores são 
responsabilizados pessoalmente pelos atos praticados no exercício de suas 
funções, com exceção ao caso de quórum especial estabelecido pelo 
estatuto. 
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Já o Conselho de Administração, por ser sua decisão colegiada, a 
responsabilidade pelas tomadas de decisão desse será solidária. Entretanto 
responderá individualmente cada conselheiro, por culpa in vigilando, caso 
não fiscalize a gestão dos diretores, nos limites das suas atribuições de 
controle de legitimidade dos atos da diretoria; ou por culpa in elegendo, 
quando o conselho eleja diretor cuja idoneidade poderia ter sido apurada 
antes de eleição ou quando, mesmo caracterizada a incompetência do 
direito, o conselho o mantenha. Independentemente, esses respondem 
apenas perante a companhia, e não perante terceiros, visto que os 
conselheiros não representam a companhia.  
 
Também pode existir punição funcional dos administradores junto à 
companhia por descumprimento de normas internas ou, até mesmo, a 
responsabilidade administrativa realizada pelos mais diversos entes públicos 
sempre e quando os administradores descumprirem com deveres 
específicos. 
 
Há de se mencionar, também, a possibilidade de responsabilização penal do 
administrador caso o evento danoso seja tipificado como crime ou 
contravenção penal. 
 
Por fim, tem-se a responsabilidade decorrente da improbidade administrativa, 
ou seja, da punição que funciona como espécie do gênero imoralidade 
administrativa, que ocorre quando os administradores enriquecem 
ilicitamente, obtêm vantagem indevida para si ou para outrem causando 
prejuízo ao erário ou quando atentam contra os princípios da Administração 
Pública. A atuação em desacordo com a lei ou com o estatuto, por si só, não 
implica em prática de conduta ímproba. Deve, necessariamente, existir o 
ânimo de violá-los, a intenção de desrespeitá-los, enfim, a má-fé e a 
desonestidade na prática do ato.  
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6º QUESITO 
 
CASO A DECISÃO SE MOSTRE RUIM E CAUSE DANOS, SE OS 
DEVERES FOREM RESPEITADOS, OS ADMINISTRADORES PODEM SER 
RESPONSABILIZADOS? 
 
Não. A regra do “business judgment” serve para proteger os administradores 
contra eventual responsabilização por erros de julgamento em negócios 
realizados. Caso os administradores decidam respeitando os deveres, por 
mais que a decisão se mostre ruim e cause danos à companhia, não poderão 
eles ser pessoalmente responsabilizados, pois se considerará um ato de 
gestão regular. As obrigações dos administradores são de meio, e não de 
fim. Assim, os parâmetros para a aferição de responsabilidade dos 
administradores são os deveres legais e estatutários. Busca-se com tal regra 
amparar o administrador (diretor ou conselheiro) que atua de boa-fé. 
 
Segundo tal regra, o controlador deve analisar a racionalidade e a 
razoabilidade do processo decisório, mas deveria se abster de sindicar o 
mérito da decisão. O seu objetivo é proceder a uma limitação à 
responsabilidade dos administradores, possibilitando-lhes exercer a 
administração da companhia com relativa autonomia, independência e 
segurança, e, consequentemente, encorajando-lhes a tomar decisões 
arriscadas, muitas vezes, economicamente interessantes para a sociedade. 
 
Dessa forma, se o administrador, movido pela boa-fé, incorre em erro de 
julgamento, não será responsabilizado por sua decisão em razão da 
finalidade da norma ser a repressão de atos praticados com má-fé. 
 
A regra do “business judgment” deve servir de padrão para a revisão da 
tomada de decisão dos administradores, assim, protegendo-os de eventual 
responsabilização. Trata-se, dessa forma, de uma excludente de 
responsabilidade combinada com uma insindicabilidade do controlador de 
quem atua dentro dos padrões exigidos na lei e no estatuto.  
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7º QUESITO 
 
AO ANALISAR AS DIFERENTES TOMADAS DE DECISÕES NO 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO INICIAL E REMANESCENTE DA PRSI/PRST, 
QUAIS VIOLAÇÕES EXISTIRAM, SE É QUE EXISTIRAM, E QUEM SERIA 
RESPONSABILIZADO POR ELAS? 
 
A atuação do CONSULENTE, nas diferentes tomadas de decisões, observou 
os mais diversos deveres impostos aos administradores de sociedades de 
economia mista. Não houve, em suas atuações, violação à margem de 
liberdade de seu poder de decisão, existindo respeito à juridicidade. 
Demostrou-se que as principais tomadas de decisões na aquisição da 
PRSI/PRST não foram arbitrárias.  

 
Realizada uma análise profunda da etiologia da conduta do CONSULENTE, 
não se pôde identificar, por indícios e circunstâncias, quaisquer distorções e 
má conduta deste em todas as tomadas de decisões realizadas, pelos 
motivos abaixo elencados:  

 
- Atuou dentro da sua competência em todos os atos realizados. 
- Respeitou as garantias organizativas, para tanto, observando os aspectos 
formais da composição e funcionamento interno dos órgãos que adotaram as 
decisões ou que intervieram no processo que a elas conduziram.  
- Respeitou o procedimento estabelecido, atualmente, pelo documento de 
sistematização de aquisição de empresa da PETROBRAS, mesmo não 
existindo esse à época. 
- Identificou as oportunidades e planejou, de forma eficiente, a aquisição, 
para tanto, designando um Grupo de Trabalho específico e com participação 
de todas as áreas envolvidas e definindo, com clareza, os produtos 
esperados de cada gerência executiva representada para analisar as 
vantagens e desvantagens da aquisição da PRSI/PRST. 
- Tratou a aquisição com o sigilo necessário, desse modo, evitando que o 
mercado tomasse conhecimento das intenções da PETROBRAS e 
prejudicasse as negociações. 
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- Autorizou a visitação das instalações da PRSI quando da oferta de parceria, 
tomando conhecimento de que o relatório de visita demonstrou aspectos 
positivos caso a PETROBRAS decidisse adquirir participação societária na 
unidade. 
- Autorizou a firma de Acordo de Confidencialidade com a empresa ASTRA 
OIL.  
- Assinou Memorando de Entendimentos, encaminhando o modelo de 
negócio a ser desenvolvido, isto é, fixou os termos e condições gerais de 
uma potencial aquisição. 
- Desenvolveu e executou o projeto de aquisição respeitando todos as etapas 
impostas pela PETROBRAS. 
- Realizou uma avaliação detalhada da oportunidade de negócio, envolvendo 
a participação de outras gerências e de consultores externos. 
- Contratou consultores externos para subsidiar a PETROBRAS quanto às 
informações necessárias para a tomada de decisão, entre eles: Thompson & 
Knight (jurídico); Muse Stancil & Co. (modelagem de refinarias com a 
utilização do modelo PIMS); Deloitte and Touch (contabilidade e tributos); 
Price, Waterhouse and Cooper (auditoria); Jacobs Consultancy (ambiental); 
Kirkpatrick & Lockhart (tributário); além do Citigroup (fairness opinion). 
- Avaliou uma série de refinarias, sendo a PRSI uma entre muitas opções 
analisadas, além de realizar uma avaliação da oportunidade de aquisição, 
utilizando um conjunto maior de informações disponibilizadas na etapa de 
investigação (due diligence).  
- Planejou os encontros técnicos e comerciais para investigação da empresa-
alvo, sendo realizadas, a cada encontro, reuniões prévias, distribuindo 
tarefas e áreas de conhecimento para cada membro do Grupo de Trabalho. 
- Embasou suas decisões no planejamento estratégico de 1999, confirmado 
em 2004, em que havia a determinação de refinar 300 mil barris por dia de 
petróleo pesado, produzido pela PETROBRAS, no exterior, em mercados 
“Prime”, como os Estados Unidos, Europa e Japão, assim, respeitando o 
conjunto de atribuições definido pela Assembleia Geral e, também, as 
políticas governamentais de petróleo, gás natural e combustíveis. 
- Optou pela aquisição da PRSI, pois esta se encontra em uma localização 
privilegiada nos EUA, país onde, há 40 anos, não são construídas refinarias 
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devido à dificuldade de se obter licenças ambientais para esse segmento. Em 
razão das restrições burocráticas desse país, é mais fácil comprar uma 
planta antiga e ampliá-la ou adaptá-la para processamento de petróleo 
pesado. Além disso, a PRSI estava situada próxima à costa, de modo a 
permitir que o petróleo brasileiro, transportado por navios petroleiros de 
grande porte, pudesse chegar à refinaria de forma econômica, bem como 
tinha espaço disponível para as obras de ampliação e adaptação ao petróleo 
pesado, não havendo nenhuma restrição legal ou ambiental a essas obras. 
- A PRSI, além de atender a todos os requisitos exigidos pela PETROBRAS, 
possuía uma vantagem adicional, que era a conexão aos dutos que a 
interligavam com a costa leste americana, especialmente à região de New 
York, através do Colonial Pipeline, bem como toda a área do Golfo do México 
- desde o Texas até a Flórida. Isso permitia otimizar os resultados da venda 
de derivados. 
- Verificou que seus objetivos eram possíveis jurídica e fisicamente; 
licitamente determinantes ou determináveis em relação às normas, ordens ou 
políticas; visíveis e compreensíveis; realizáveis em fato e direito (resultado 
legítimo) e utilizáveis; determinantes ou determináveis também em recursos 
humanos, materiais, econômicos e financeiros; incidentes sobre a 
possibilidade, complementar, utilidade, certeza e durabilidade do resultado; 
conforme e congruente com a finalidade que deve ser alcançada; lícitos e 
satisfatórios, desse modo, não usurpando, destruindo ou danando os 
objetivos; sacrificando, se necessário e com o mínimo dano possível, as 
formações sociais, entes, comunidades e sociedades; qualitativa e 
quantitativamente (tecnicamente) válidos e respeitosos do interesse primário 
(desenvolvimento econômico, saúde, sanidade, seguridade, tutela do meio 
ambiente, direitos fundamentais); com um desenho detalhado, 
pormenorizado e aberto a mais detalhes, particularidades e especificações 
que melhorem a justiça e a eficiência. 
- Obteve premissas corporativas e elaborou as avaliações necessárias, 
através de modelagem adequada, quantificando as possíveis sinergias e 
identificando os ativos intangíveis. 
- Analisou a capacidade financeira, o perfil de investimentos, endividamento e 
litígios da ASTRA OIL. 
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- Avaliou as consequências pela efetivação ou não da aquisição, tais como 
reação do mercado, dos concorrentes e da sociedade, bem como a 
necessidade de mensuração dos ativos e passivos da empresa-alvo 
internamente ou por contratação de consultoria. 
- Coordenou o recebimento dos pareceres das diversas áreas da companhia, 
entre as realizadas, pode-se citar: Jurídica, Tributária, Saúde, Meio Ambiente 
e Segurança (SMS), Financeiro e Contabilidade. 
- Avaliou, juntamente com a Gerência Executiva de Planejamento Financeiro, 
questões como o impacto no Fluxo de Caixa da PETROBRAS e a 
conveniência de cobertura de riscos em operações internacionais. 
- Realizou avaliação da cultura organizacional e das políticas de RH da 
empresa-alvo.  
- Elaborou, sob a Gerência Executiva de Comunicação Institucional, plano 
para comunicação relativa ao projeto de aquisição.  
- Acompanhou a elaboração dos estudos preliminares que permitiram a 
validação do processo e aprovação pela Diretoria Executiva.  
- Negociou o preço e as condições, para tanto, ajustando o preço ofertado e 
definindo as condições mais relevantes a serem refletidas nos contratos.  
- Circulou as minutas dos contratos onde se materializava tudo o que tinha 
sido negociado e os desdobramentos das questões relevantes do projeto, 
inclusive o equacionamento dos riscos. 
- Supervisionou a elaboração do contrato, tendo este sido realizado com a 
intensa participação dos representantes jurídicos da PETROBRAS e de todos 
os envolvidos no projeto (Grupo de Trabalho e demais áreas técnicas). 
- Autorizou a contratação de dois consultores jurídicos externos uma vez 
alcançada a redação de consenso que atendesse os interesses de cada uma 
das empresas envolvidas, sendo eles: Thompson & Knight e Kirkpatrick & 
Lockhart, ambos escritórios de advocacia norte-americanos. Ambos 
participaram da redação final do contrato. 
- Contemplou os riscos da cláusula Put Option e Marlim e de seus possíveis 
impactos financeiros. 
- De posse da avaliação final e da minuta do contrato, submeteu a proposta 
para a Diretoria Executiva.  
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A Diretoria Executiva autorizou a apresentação de oferta à ASTRA OIL para 
a aquisição de 70% das ações da PRSI/PRST; ou dos ativos, por US$365 
milhões, mas a ASTRA OIL apresentou contraproposta à PETROBRAS para 
negociação de 70% da participação por US$475 milhões (ou 60% por 
US$407 milhões). Após nova rodada de negociações quanto ao preço 
ofertado, das respectivas condições e dos mecanismos de correção dos 
valores acordados até o closing, chegou-se a aceitação da paridade no 
negócio com a aquisição de 50% dos bens e direitos da PRSI/PRST por 
US$360 milhões. 
 
Em seguida, o Conselho de Administração deliberou, de forma favorável, 
sobre a aquisição de 50% dos bens e direitos da PRSI e a participar com 
50% na PRST, empresa que ainda seria constituída.  
 
Neste ponto, pode-se observar uma grave falha porque os membros do 
Conselho de Administração não tomaram a decisão da forma estabelecida no 
Estatuto Social da PETROBRAS. Sua deliberação deveria estar instruída 
com a decisão da Diretoria Executiva, as manifestações da área técnica ou 
do Comitê competente e do parecer jurídico, e não estava. Ao tomar a 
decisão, o Conselho analisou apenas o Resumo Executivo, assim, 
descumpriu o procedimento que deveria ser realizado.  

 
Resta claro que o Conselho de Administração não observou as normas 
internas, imperativas, da PETROBRAS que regiam tais tipos de aquisições, o 
que demonstra uma violação do dever de diligência, pois seus membros não 
procederam com o devido zelo, assim, agindo de forma negligente. As 
decisões do Conselho de Administração devem ser alicerçadas com 
conhecimento técnico e jurídico. O fato de a aquisição ter sido deliberada 
com base em Resumo Executivo e na apresentação em Power Point 
elaborados pelo CONSULENTE evidencia uma transgressão do Estatuto 
Social da PETROBRAS e, por conseguinte, enseja a responsabilização dos 
conselheiros. Isso porque há o dever de exame acurado das informações 
apresentadas e de exercer tal função com postura proativa no que se refere à 
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observância dos princípio de governança corporativa. Dessa forma, os 
conselheiros envolvidos devem responder de forma solidária. 

 
Infere-se, dessa forma, que os conselheiros agiram com gross negligence 
(desconhecimento indesculpável), não se informando adequadamente antes 
de tomar uma decisão, violando, por conseguinte, o dever de diligência.  

 
Alegar que houve, por parte do CONSULENTE, um desrespeito ao dever de 
informar não procede e, mesmo assim, não isentaria os conselheiros de 
responsabilidade. Eles poderiam, ao invés de proferir sua imediata decisão, 
solicitar o que lhe conviesse para, após melhor análise, formar sua 
convicção. Tal solicitação, inclusive, ocorre frequentemente nas reuniões do 
Conselho. Também, não se poderia alegar práxis administrativa, no sentido 
de informar que o Conselho de Administração vinha deliberando desta forma 
há anos. Tal colocação, pioraria ainda mais a responsabilidade dos 
conselheiros, pois se passaria a configurar tal conduta, frisa-se, irregular, 
como de natureza contínua, expondo a companhia ao risco de dano a cada 
dia em que a irregularidade persistiu. 

 
Além de tudo até aqui exposto, é também de se causar estranheza, o fato de 
o Conselho de Administração ter deliberado favoravelmente, sem restrições, 
sobre a aquisição da PRSI/PRST no dia seguinte ao da reunião da Diretoria 
Executiva. Agiu com precipitação desnecessária, desse modo, atuando em 
desrespeito ao dever de diligência.  

 
Autorizada e deliberada de forma favorável a aquisição da PRSI/PRST, 
realizou-se a fase de fechamento da transação (closing). Nesta, também, não 
se visualizou quaisquer distorções e má conduta por parte do 
CONSULENTE, veja-se:  

 
- Ao longo do processo de aquisição, monitorou e controlou, por meio de 
reuniões de acompanhamento, de relatórios e das apresentações à Alta 
Administração, as distintas etapas da aquisição. 
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- Encerrou a aquisição de forma a beneficiar os interesses da PETROBRAS, 
sendo que, em nenhum momento, deixou de seguir a diretriz de investir com 
rentabilidade e retorno para o investidor. Ademais, foram obedecidos os 
critérios de rentabilidade mínima estabelecidos para empreendimento no 
exterior. 
- Promoveu todos os recursos e/ou ações necessárias para garantir o 
fechamento da operação nas condições estabelecidas, em especial, durante 
o processo de transferência de valores para a empresa-alvo. 
- Ordenou a integração da PRSI/PRST, para tanto, requereu que a Gerência 
Executiva subsidiária ou coligada, que iria assumir a empresa-alvo, indicasse 
representante que iria coordenar o projeto de integração. 

 
Depois da aquisição inicial dos 50% da PRSI/PRST, percebendo problemas 
na governança da PRSI/PRST, e após reunião entre o presidente da 
PETROBRAS e o CEO do Grupo Transcor-Astra, proprietário da ASTRA OIL, 
ficou definido que a ASTRA OIL não participaria da duplicação da capacidade 
de refino, inviabilizando a parceria entre as empresas, as sócias iniciaram 
negociações para a aquisição do restante da participação societária pela 
PETROBRAS. Nesta etapa, tampouco se pode identificar, por indícios e 
circunstâncias, quaisquer distorções e má conduta do CONSULENTE, pelos 
motivos a seguir elencados:  
 
- Ordenou o aprofundamento dos estudos de engenharia e avaliação 
econômica para a execução da Revamp para processar petróleo pesado, 
realizado em conjunto por ambas as empresas. 
- Munido de boa-fé e no exercício de sua função, ou seja, dentro de suas 
atribuições, uma vez que não existe delegação de competência para a 
realização de um documento preliminar e não vinculante, além de inexistir 
previsão estatutária para manifestação prévia do Conselho de Administração, 
firmou “carta de intenções”, desse modo, evidenciando à ASTRA OIL sua não 
autoexecutoriedade, visto que dependeria da chancela da Diretoria e do 
Conselho. Dita carta era apesar um protocolo de intenções ou pré-contratos, 
logo, não vinculante. Este caráter era, além de público e notório – o estatuto 
dispõe sobre a necessidade de chancela e nada refere sobre manifestação 
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prévia em caso de documento preliminar – conhecido por parte da ASTRA 
OIL, pois houve tal alerta por parte do CONSULENTE. 
- Justificou, principalmente, em 03 (três) motivos, o valor estabelecido na 
“carta de intenções”: (I) a melhoria da projeção de margens de refino; (II) o 
aquecimento do mercado mundial de fusões e aquisições de refinarias, bem 
como o aumento de custo de construção de novas refinarias; (III) o 
pagamento de prêmio de controle da refinaria.; 
- Criou um Grupo de Trabalho com representantes da área financeira, com o 
objetivo de realizar o due diligence destinado ao fechamento da aquisição do 
remanescente das ações das empresas PRSI e PRST. 
- Contratou consultores externos, entre eles: Thompson & Knight (consultor 
jurídico) e a Muse Stancil & Co. (consultor para a avaliação dos ativos e 
análise das alternativas de ampliação); além de ter contratado o Citigroup 
para emitir o “fairness opinion” a respeito do preço de aquisição das ações 
remanescentes das empresas PRSI e PRST. 
- Utilizou para a oferta um dos 27 cenários do estudo da consultoria Muse 
Stancil & Co. para a estimativa do valor da PRSI/PRST, para diferentes 
cenários de preços de petróleo e derivados, diferentes taxas de rentabilidade, 
diferentes situações da refinaria, utilizando parâmetros próprios e utilizando 
os parâmetros corporativos da PETROBRAS: o caso da refinaria como se 
encontrava no momento da aquisição (“As Is”). O valor da PRSI/PRST 
apresentado no referido estudo da consultoria Muse Stancil & Co. é de US$ 
394 milhões. Recorde-se que a PETROBRAS pagou por 50% da PRSI/PRST 
o valor de US$ 189 milhões (para 100% o valor seria de US$ 378 milhões), 
ou seja, 96% do valor calculado pela Muse Stancil & Co. 
 
Após o Citigroup ter considerado adequado o valor acertado, o Grupo de 
Trabalho concluiu seu relatório e remeteu à Diretoria Executiva, a qual 
aprovou as condições de aquisição dos 50% restantes, então, encaminhando 
a matéria ao Conselho de Administração. Este, porém, acabou não 
deliberando sobre o tema, condicionando o cumprimento do laudo arbitral 
(desfavorável) à determinação judicial ou à assinatura de termo de acordo 
com quitação plena. 
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Verifica-se, de todo o exposto, que não existiu erro manifesto na valoração 
ou ponderação dos fatos, ou seja, não houve evidente, grosseiro e palpável 
erro, visível até para um não jurista. Além disso, a existência dos motivos de 
fato e de direito estavam acima de qualquer dúvida razoável; os motivos 
bastavam como pressupostos de sua realização, ou seja, eram suficientes; a 
natureza jurídica da atuação era adequada, isto é, coincidia com os fatos; a 
valoração e ponderação coincidiam com um juízo de compatibilidade entre os 
motivos e o objeto que se tinha em vista, ou seja, a causa e o efeito eram 
coerentes; e, por fim, o motivo era proporcional ao objeto. Existia claramente 
um juízo de coerência entre a decisão e a realidade.  
 
É patente que os fatos antecedentes à decisão de aquisição da PRSI/PRST 
foram levados em consideração, assim como as informações importantes e 
necessárias. Em todos os momentos, o CONSULENTE era conhecedor dos 
problemas que enfrentava e, também, conhecia os objetivos e as diretrizes 
da entidade. Pode-se, afirmar, ainda, que este levou em consideração todos 
os interesses afetados e os fatores relevantes para adotar suas decisões, 
além de ter ponderado racionalmente as informações.  
 
Percebe-se que houve uma avaliação de todas as possíveis consequências 
das alternativas ou opções, comparou as consequências de cada eleição e 
realizou a eleição da solução mais próxima ao resultado, portanto, calculou e 
comparou a utilidade e o custo de cada extremo com o custo da estratégia 
correspondente. Pôde-se, apreender, que o CONSULENTE fez um exame 
comparativo das vantagens e inconvenientes e ponderou a melhor eleição, 
além de analisar os efeitos positivos que poderiam produzir e os efeitos 
negativos que poderiam gerar. Enfim, tomou as decisões com o devido 
equilíbrio, moderação e harmonia.  
 
Em consonância ao relatado, depreende-se que o CONSULENTE guardou 
conformidade com todos cuidados exigidos institucional e legalmente. Não 
violou quaisquer dos deveres estabelecidos em lei ou no Direito, e não há 
qualquer demonstração de que suas decisões ultrapassaram os limites da 
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margem de decisão, com isso, dando ocasião a um agravo que implicasse 
arbitrariedade ou idiossincrasia. 
 
Mesmo que se demonstre que as decisões se mostraram equivocadas, o que 
não é evidente, e que as premissas utilizadas não se revelaram realistas, 
poder-se-ia o CONSULENTE se valer da regra do business judgment.  
 
Conclui-se, assim, que o CONSULENTE não pode ser pessoalmente 
responsável pelas obrigações que contraiu em nome da sociedade e, em 
virtude de ato regular de gestão; não responderá pelos prejuízos que 
eventualmente se possam demonstrar que causou, porque procedeu, dentro 
de suas atribuições ou poderes, sem culpa ou dolo; e sem violar a lei ou o 
estatuto. Suas decisões foram tomadas com boa-fé, de forma 
desinteressada, informada e no interesse da companhia. Logo, não resta 
outra alternativa que reconhecer a não responsabilização do CONSULENTE.  
 

Este é o parecer. 
 
Salvo melhor juízo.  
 
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2014 
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