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Sentença              

Sete  Brasil  Participações  S.A.  ajuizou  Ação  de  Indenização  em  face  João
Carlos de Medeiros Ferraz, visando o ressarcimento de quantias pagas indevidamente ao réu,
inclusive a título de bônus, bem como a anulação das contas aprovadas no período em que o réu
atuou na sociedade. Aduz inicialmente que a autora foi criada para construção de vinte e oito
sondas  de  exploração  para  águas  ultra-profundas,  a  serem  utilizadas  pela  Petrobrás  na
exploração das camadas de pré-sal. Informa que teve o réu como seu Diretor no período de 22-12-
10 até 08-05-14 e que sua saída da sociedade ocorreu por  força de acordo entre  as partes.
Acresce  que  ao  réu,  na  qualidade  de  Diretor  Presidente  da  autora,  coube  supervisionar  a
negociação da sociedade com os estaleiros que, por força de contrato, construiriam as sondas que
seriam posteriormente afretadas para a Petrobrás. Alega que tudo estava em andamento, mesmo
com a saída do réu da sociedade, até que por conta da chamada Operação Lava-Jato, deflagrada
para investigação de crimes, descobriu-se que o réu teria agido de forma contrária aos interesses
da sociedade, violando os deveres de boa-fé, transparência e lealdade. Aduz que a conduta do réu
gerou prejuízos para a sociedade e que este teria criado um esquema milionário de recebimento
indevido de comissões que seriam pagas pelos estaleiros, através, inclusive, de contratos fictícios.
Informa  notificou  o  réu  para  que  este  identificasse  as  quantias  indevidamente  recebidas  e
providenciasse a sua devolução para a sociedade e em resposta, o réu confessou o recebimento
das comissões, alegando, no entanto, que o fez por pressão dos demais envolvidos. Acresce que
a conduta do réu viola a norma prevista no art. 154, parágrafo 2º, alínea c da Lei 6404/76, bem
como a prevista no art.  155 da mesma lei  que estabelece o dever de lealdade em relação a
sociedade.  No  mais,  ratifica  a  conduta  ilícita  do  réu,  geradora  de  danos  que  devem  ser
ressarcidos,  pugnando  ao  final  pela  sua  condenação  no  pagamento/ressarcimento  de  todos
recebidos indevidamente a título de bônus (index 72), bem como anulação das contas aprovadas
no período em que o réu atuou na sociedade, eivadas de vício, ante a sua conduta. 

Com a inicial, vieram os documentos (índex 28/139, 212/267, 431/514).
Despacho (index 517),  dando conta que o pedido de Segredo de Justiça não encontra

guarida no art. 155 do CPC, determinando a citação do réu.
A Autora interpôs Agravo de Instrumento (índex 520/539).
O réu anexou procuração e substabelecimento (índex 574).
Contestação (índex 579/640), informando o réu, inicialmente, que era funcionário de carreira

da Petrobrás há mais de trinta anos e exerceu até o ano de 2009 o cargo de Gerente Geral de
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Finanças, assumindo em seguida a área de Estruturação do Projeto Sondas, atuando no referido
projeto até seu desligamento. Aduz que no intuito de viabilizar tal projeto, foi criada a sociedade
autora, totalmente privada, detendo a Petrobrás 9% de participação. Informa que por indicação da
Petrobrás,  tornou-se  Diretor  Presidente  da  autora  em maio  de 2011,  dando início  ao projeto.
Registra que em momento algum agiu em prejuízo da sociedade e que todas as grandes decisões,
contratações ou fatos relevantes foram devidamente apresentados e aprovados pelos membros do
conselho de administração e pelos próprios acionistas em assembleia geral. Informa, no entanto,
que com a mudança da Presidência da Petrobrás, esta teria passado a enxergar a sociedade
autora  como fornecedora  de  serviços  e  não  mais  como uma empresa  parceira,  na  qual  era
investidora,  culminando com a também mudança da presidência  da autora.  Aduz que a partir
desse momento, retirou-se da sociedade, mas o conselho administrativo teria registrado em ata a
contrariedade da maioria dos membros do conselho em relação a situação de conflito criada pela
Petrobrás. Informa ainda que na mesma ata restou registrado elogio a sua gestão e condução dos
negócios da autora. Pugna pelo reconhecimento da preliminar de incompetência do juízo, eis que
diante da relação de emprego havida entre as partes, a Justiça Trabalhista seria competente para
processar e julgar a demanda. Requer ainda o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial,
ante a ausência de causa de pedir ou qualquer fundamento para justificar a pretensão autoral.
Pugna também pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, eis que a autora pleiteou anulação de
deliberações com fundamento em vício de manifestação de vontade dos acionistas, eis que aos
acionistas  cabe  fazer  tal  peito  e  não  a parte  autora.  No  mérito,  registra  que  a  pretensão de
anulação de deliberações ocorridas entre  os anos de 2011 e 2013 estaria prescrita,  uma vez
ultrapassado o prazo de dois anos previsto em lei, considerando que tal prazo seria contado da
data das deliberações, abril de 2012 e agosto de 2013 e, tendo em vista que a ação foi ajuizada
depois de dois anos, ou seja, em junho de 2015.Registra ainda a ausência de fundamentos para
anular as deliberações assembleares, entendendo ter que haver prova do prejuízo alegado pela
autora, que não comprovou qualquer irregularidade nas deliberações ocorridas. Acresce que não
há vício de vontade nos contratos firmados entre as partes envolvendo pagamentos de bônus e
comissões. Afirma que as quantias pagas por força dos contratos, o foram por previsão contratual
e  não  por  características  pessoais.  No  mais,  registra  que  não  há  justificativa  para  que  os
pagamentos dos bônus sejam considerados indevidos.  Aduz que todos os bônus foram pagos
como remuneração  e  que  por  essa  razão  não  devem ser  restituídos,  inclusive  por  conta  de
cumprimento de metas e diretrizes,  tidas como retribuição pelo trabalhos realizado, possuindo
natureza alimentar. Quanto aos valores recebidos a título de comissão, cuja autora também pugna
pela restituição, aduz que referidas comissões foram devidas, sem que as retirasse da aurora
irregularmente. Aduz que o pedido de restituição, atualizado pela taxa Selic, não deve prosperar,
eis que não é estabelecida pelo C.C.B. Ao final,  pugna pelo reconhecimento das preliminares
argüidas e, caso ultrapassadas, requer a improcedência do pedido autoral. 

Réplica (índex 711), rebatendo os argumentos da contestação.
Manifestação da parte autora em provas (índex 752).
Saneador (índex 763), rejeitando as preliminares.
Agravo de Instrumento contra a decisão saneadora (índex 766), sendo negado provimento

(índex 815).
Ofício do MPF (índex 000940 e índex 000957) informando que não houve acordo de delação
premiada.
Manifestação  da  parte  autora,  índex  (00948)  sustentando  a  existência  de  acordo  de  delação
premiada, mas pugnando pelo julgamento do feito e pela quantificação da indenização devida em
liquidação de sentença.

A parte autora pugnou pelo julgamento do feito às fls. 968.
Às fls. 971, o réu pugnou para que fosse aguardado o julgamento dos recursos Especial e

Extraordinário.
Despacho  às  fls.  976,  determinando  que  o  réu  informasse  quanto  ao  andamento  dos

recursos.
Às  fls.  981  e  982,  o  réu  informou que  os  recursos  estavam pendentes  de julgamento,
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informando em seguida ter interposto Agravo Interno, ante a decisão que negou seguimento aos
recursos.

Manifestação da autora às fls. 1065 e 1066, pugnando pelo prosseguimento do feito.  
 
É O RELATÓRIO. DECIDO.  

Trata-se de ação de responsabilidade civil do administrador em que a sociedade autora busca a
entrega de valores indevidamente recebidos, a título de comissão, por seu ex-diretor, na realização
de  contratos  firmados  pela  sociedade,  bem  como  a  devolução  de  bônus  recebido  por
reconhecimento ante a descoberta dos ilícitos praticados.
Não se discute a capacidade ou a especialização do administrador. Não se discute qualquer erro
na administração da sociedade. No caso em questão, a controvérsia ocorre pela alegação de má
conduta do administrador, de sua probidade, no exercício de suas funções. 
É incontroverso o fato de que a parte ré recebeu comissões, a partir dos valores despendidos pela
sociedade autora, em contratos por ela firmados, sem que houvesse qualquer previsão contratual
ou aprovação assemblear. A parte ré, apesar de confirmar o recebimento de valores na condição
de administrador  da sociedade autora,  nega a existência  de qualquer  prejuízo,  alegando que
nunca houve superfaturamento do contrato ou desvio de dinheiro do caixa da sociedade e que as
comissões foram pagas após a contratação, durante o cumprimento dos contratos.
As alegações do réu são desprovidas de qualquer fundamento lógico. A premissa econômica é
básica sempre que há crédito há um débito correspondente. Se houve pagamento de comissão
pela realização ou mantuenção de contratos firmados pela sociedade autora, sem a existência de
qualquer intermediação, esta comissão é indevida e gerou ônus para um dos contratantes. Por
óbvio,  o  valor  dos  custos  dos  contratos  aumentou,  sem  qualquer  suporte  fático  necessário
correspondente  e  qualquer  custo  não  necessário  a  realização  da  avença,  significa  um
superfaturamento do contrato, com desvio de dinheiro da sociedade que arca com os referidos
custos.  Em  contratos  para  construção  de  sondas  para  a  sociedade  autora,  existência  de
comissões sem prestação do serviço aumenta o valor do produto a ser pago pela contratante.
 
A existência de comissão em contratação só é legítima quando há trabalho efetivo de aproximação
das partes, como no caso do corretor de imóveis que é procurado pelo alienante ou pelo vendedor
para buscar um contratante e recebe a comissão quando da realização do negócio se efetiva.
Também pode ocorre a comissão de vendas, para estimular o vendedor ou por cumprimento de
metas e objetivos previamente definidos com o intuito de incentivar os resultados comerciais. Em
todos estes casos a comissão é conhecida e aceita pelos contratantes como parte das despesas
do negócio firmado.
No caso em questão, não havia qualquer justificativa lícita para que o autor recebesse qualquer
comissão. Afinal, como representante da Companhia autora o réu já recebia por seu trabalho de
administrador e sua atuação nos negócios da parte autora não era a título de intermediação, mas
de representação. Ao realizar os contratos em nome da sociedade a parte ré deveria primar pelos
interesses da sociedade e não buscar o lucro individual do administrador. A ele caberia concluir a
contratação pela parte autora, sem qualquer ganho pessoal. Assim, qualquer comissão recebida
sem o consentimento da sociedade foi em seu prejuízo, já que os valores desviados ou saíram ou
não entraram nos caixas da própria sociedade.

Nota-se que a parte ré reconhece a ilicitude de sua conduta e o prejuízo causado a autora em
notificação de index 000214 (fls. 223 e 224) em que sustenta ter sido pressionado a aceitar para
que a operação fosse blindada e ainda oferece a devolução de valores recebidos:

"Num  primeiro  momento,  houve  uma  proposta  de  comissionamento  pela  contratação  da
construção das sondas que foi rechaçada pelo Notificante. Após a assinatura dos contratos de
construção das sondas ele perfuração, e esse momento deve ficar bem claro, o Notificante veio a
ser pressionado para que recebesse valores que segundo o relato do ex-diretor Pedro Barusco, foi
feito por terceira pessoa diretamente junto aos estaleiros, quando os contratos. além de firmados,
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estavam  em  plena  execução,  o  que  mostra  a  inexistência  de  alteração  de  valores  e,  por
consequência, qualquer prejuízo à Companhia. 
Em 2012 a pressão para que viesse a receber gratificações dos estaleiros 
cresceu exponencialmente, repita-se, mesmo após os contratos já estarem em execução, decerto
que o Notificante recebeu diversos "avisos" em tom intimidatório de que seria mais seguro para ele
aceita-las. 
Afigurava-se  extremamente  vantajoso  para  os  demais  interessados que  o  Notificante  também
fosse  favorecido,  envolvendo-o  na operação,  de  modo a  blindá-la.  Tal  fato  se  evidencia  pela
insistência e pressão que o Notificante sofreu para aceitar o pagamento de gratificação pelos
estaleiros. 
Por receio das pressões que sofria e em uni momento de fraqueza, o Notificante aceitou receber o
pagamento de gratificações efetuadas por estaleiros, as quais se iniciaram em maio de 2013 e
cessaram no final do mesmo ano, totalizando US$ 1.985.834,55 (um milhão novecentos e oitenta
e cinco mil oitocentos e trinta e quatro e cinquenta e cinco centavos de dólares americanos). 
Desta feita, o Notificante serve-se da presente para comunicar à Notificada do recebimento de tais
gratificações e, cumprindo sua obrigação legal, requer seja indicado por esta os dados bancários
pertinentes para a sua devolução."

A parte autora também questiona o pagamento de bônus conferido ao réu quando de sua saída da
administração da sociedade. Nota-se que ao se retirar da administração da Companhia foi lhe
conferido bônus, por mérito de atuação, inclusive por eventos futuros que ainda não tinham se
implementado. O bônus foi conferido por mérito do réu, como administrador. Realmente a vontade
do corpo social encontrava-se viciada, pois não havia  conhecimento de que o réu figurava no
esquema de recebimento de vantagens indevidas através de comissões nos contratos firmados
pela companhia. 

Com razão a parte autora quando afirma que o instrumento pactuado com o réu, index 00002 (fls.
124/128) nomeado "Instrumento Particular de Distrato, Quitação, Transação e outras avenças", no
qual lhe foi conferido o bônus ora discutido, configura-se um distrato relativo a retirada do réu da
administração da sociedade. Por este documento a parte autora realizou os pagamentos devidos
pela rescisão do contrato original, fls. 228/238, e ainda concedeu bônus ao réu já que a rescisão
ocorreu sem justa causa. Não há menção a qualquer litígio,  nem a realização de concessões
recíprocas para que se configure a existência de uma transação. No contrato pela rescisão da
prestação de serviços do réu foram pagas as verbas rescisórias referente a sua remuneração
ordinária e gratificações denominada de bônus. 
Discute-se a inclusão e o pagamento no distrato de indenização das quantias a título de Bônus de
Ajuste, de Bônus de ICP e e de Bônus de Sucesso, ante a descoberta posterior que a parte ré não
agiu de forma proba durante a sua permanência na administração da sociedade, o que levaria ao
seu afastamento por justa causa. Sustentam os autores que a aprovação para pagamento dos
referidos bônus ocorreu por considerarem a existência de bom desempenho de suas funções com
ética e probidade, uma vez que se houvesse rescisão por juta causa, motivada pelo diretor, tais
bônus não seriam computados na forma do documento, index 000267, fls. 328/340.
O contrato e Bõnus de ajuste possui cláusula que exclui o seu pagamento em razão da rescisão
do contrato por justa causa.  
De acordo com o Contrato de Bônus de Programa de Incentivo de Curto Prazo (fls.  333) que
gratificava o diretor pela permanência na direção, a rescisão por justa causa excluiria o pagamento
do referido bônus, conforme cláusula 5, b.
Já no contrato de Bônus de Sucesso há previsão de pagamento de bônus em razão de eventos de
liquidez ou início de operações de sonda,, também há cláusula que excluiria seu pagamento em
razão da retirada do executivo por justa causa (fls,.337).
Por fim, havia compromisso de celebrar contrato de Incentivo de Longo Prazo. Contrato este que
não chegou a ser celebrado, no entanto, houve pagamento de indenização relativo ao referido
bônus.

110                                                                        RUCKER                                                                                     

1087



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 2ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lam Central 707CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3604   e-mail: 
cap02vemp@tjrj.jus.br 

Nota-se  que  os  bônus  buscavam manter  o  executivo  na  sociedade  e  possuíam cláusula  de
exclusão caso este desse causa a sua saída. O fato de realizar condutas ilícitas arvorando-se da
condição  de  administrador  e  representante  da  sociedade  é  grave  o  suficiente  a  ensejar  um
afastamento por justa causa. Desta forma, todos os valores recebidos a título de comissão, bem
como os valores pagos relativos a bônus por merecimento devem ser devolvidos à parte autora.
Isto posto, reconheço o vício no consentimento dos acionistas para anular as deliberações de
aprovação das contas da administração realizada pelo autor referente referentes aos exercícios de
2011, 2012 e 2013, tomada item 5.1 da AGO de 26.04.12. Anulo as cláusulas do Instrumento de
Distrato, Quitação e Transação e outras avencas referentes a rescisão dos contratos de bônus que
preveem indenização ao réu a título de Bônus de ICP, de Bônus de Sucesso, e Bônus de incentivo
de longo prazo.  Condeno o réu a entregar a sociedade autora toda e qualquer quantia recebida
em razão de sua atuação como Diretor que não tenha sido aprovada pelos órgãos da Companhia,
reconhecendo o mínimo incontroverso de US$ 1.985.834,55, sendo possível diferença encontrada
em liquidação de sentença, com juros legais e correção monetária pelos índices do TJRJ a partir
do evento danoso. Condeno o réu a devolver os valores recebidos a título de Bônus de Ajuste, de
Bônus de ICP e de rescisão dos contratos de Bônus de ICP e de Bônus de Sucesso, bem como do
compromisso de formalização do contrato de Bônus de Incentivo de Longo Prazo, por ocasião da
celebração do instrumento de distrato de 21.07.2014, devidamente atualizados pelos índices do
TJRJ e com juros legais, desde o recebimento até a efetiva devolução.
Condeno o réu no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação. 

Rio de Janeiro, 14/04/2020.

Maria Christina Berardo Rucker - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Maria Christina Berardo Rucker

Em ____/____/_____
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