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Senhor Marcelo Santos Barbosa

Presidente da Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111 - CEP: 200050-901

Centro - Rio de Janeiro

Senhor Presidente,

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS ACIONISTAS

MINORITÁRIOS DA PETROBRAS - ANAPETRO, pessoa jurídica de direito privado

interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.224.642/0001-99, representada na forma dos seus atos

constitutivos, com sede e foro na Avenida Rio Branco, no 133, 21º Andar, Centro, Rio de Janeiro

(RJ), CEP 20040-006 vêm por meio de seus advogados infra assinados, com poderes em

procuração em anexo e endereço à SCE/S CENTRO DE LAZER BEIRA LAGO TR 2 CJ 39 -

CEP 70.200-002, Asa Sul, Brasília-DF, local hábil para receber as futuras

intimações/notificações, vem perante Vossa Excelência, nos termos do que estatuem as

disposições insertas nas Leis nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e 6.404, de 15 de dezembro de

1976, propor REPRESENTAÇÃO pela ocorrência de eventuais atos lesivos ao patrimônio da

empresa Petrobras e aos interesses de seus acionistas,

1. Síntese da Representação

No dia 20 de Junho de 2022 a Petrobras informou ao Mercado que o senhor José Mauro

Coelho pediu demissão do cargo de presidente da empresa naquela manhã. No dia 24 de Junho a

Petrobras informa que o nome indicado pela acionista majoritária - Sr. Caio Mário Paes de

Andrade - será analisado na data de hoje, 27/06/2022, pela reunião extraordinária do Conselho de

Administração da Companhia.



Ocorre que pelas razões de compliance da Companhia, além do disposto na Lei das

Sociedades Anônimas, Lei das Estatais e ordenamento da CVM, o Sr. Caio de Andrade não pode

tomar posse como presidente da Petrobras, por não possuir requisitos legais para tal e,

consequentemente, apresentar risco à Companhia e a seus acionistas minoritários.

2. Do Direito

Ora, a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores

mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, estatui o seguinte:

Art.1º Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as
seguintes atividades:

VIII - os serviços de consultor e analista de valores mobiliários.

Art.4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores
Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:

IV - proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores
do mercado contra:

a) emissões irregulares de valores mobiliários;

b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores
das companhias abertas, ou de administradores de carteira de
valores mobiliários.

VII - assegurar a observância de práticas comerciais
equitativas no mercado de valores mobiliários;

Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto
no §2o do art. 15, poderá:

I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou
documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos
magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como
papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais
documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de
conservação pelo prazo mínimo de cinco anos

b) das companhias abertas e demais emissoras de valores
mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das



respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e
sociedades sob controle comum

e) dos auditores independentes;

f) dos consultores e analistas de valores mobiliários;

II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações,
ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas no art. 11;

III - requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou
empresa pública;

V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e
práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho
fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos
demais participantes do mercado;

Muito preocupa a Associação o atual cenário de instabilidade que atravessa a Petrobras,

com oscilação no mercado de capitais sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários,

trocas frequentes nos membros de sua gestão e ataques sofridos pelo Congresso Nacional com

declarações fortes como a intenção de se abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o

funcionamento da Companhia

Neste cenário de instabilidade e manifestando sua preocupação pelo bom desempenho e

desenvolvimento da Companhia, a ANAPETRO vem manifestar suas preocupações com a

indicação do Senhor Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Companhia, e por isto

aciona esta Comissão de Valores Mobiliários.

A ilegalidade da capacitação do Sr. Caio de Andrade fere dois requisitos legais previsto

na Lei das Estatais. Este fato poderá ensejar a realização de ações por meio de acionistas

minoritários, gerar instabilidade e oscilação indesejada no mercado de capitais da Companhia.

Seriam estes elementos: experiência profissional e formação acadêmica.



O Senhor Andrade não possui notório conhecimento na área, além de ser formado em

comunicação social, sem experiência no setor de petróleo e energia.

Diz o art. 17 da Lei das Estatais:

Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os

indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente,

diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos

de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser

atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b”

e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e

III:

I - ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de

atuação da empresa pública ou da sociedade de economia

mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados

em função de direção superior; ou

[...]

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para

o qual foi indicado;

No primeiro requisito, tratando-se de experiência profissional, o requisito não é

cumprido em nenhuma das alternativas previstas no art. 17. Conforme demonstrado nos meios de

comunicação, a única incursão profissional do senhor Andrade compatível com a função

pretendida foi a participação de um ano e meio no conselho do PPSA.



Por outro lado, a formação acadêmica também é claramente incompatível. No

concernente a este critério, o art. 28 do decreto 8.945, que regula a Lei das Estatais, exige que o

presidente da companhia tenha 'formação acadêmica' e 'notório conhecimento' compatíveis 'com

o cargo para o qual foi indicado'. Conforme mostrado1, o senhor Andrade não passou pela

validação de seus diplomas de pós-graduação obtidos no exterior, algo requisitado pela

legislação nacional.

Apesar da aprovação pelo Comitê de Elegibilidade, que acarretará nesta decisão do CA

hoje, a mesma não fora unânime, e alerta do Conselho de Administração da Petrobras que o

compliance da Companhia avaliou que o indicado não cumpre todos os requisitos legais2.

A ata da Reunião n. 273 do Comitê de Pessoas da Petrobras, realizada em 24/06/2022 e

divulgada no site desta Comissão de Valores Mobiliários, ao se debater sobre os requisitos legais

para a posse do Sr. Caio de Andrade, lemos o seguinte:

Os membros do COPE/CELEG debateram sobre esse requisito,
especialmente no tocante à experiência profissional do indicado
vis a vis o disposto no Estatuto Social da Petrobras, tendo o
Gerente Executivo de Recursos Humanos esclarecido que o
vocábulo “preferencialmente” não permite uma análise
peremptória de que a experiência em liderança apresentada do
indicado não seria suficiente para o atendimento desse requisito
adicional; ao contrário, é flexível e permite a interpretação de
que, embora seja desejável que a experiência seja no negócio
ou em área correlata, não é mandatório, sendo o critério
atendido com a comprovação dos 10 (dez) anos de experiência
em liderança.

2

https://www.cnnbrasil.com.br/business/conselho-de-administracao-da-petrobras-se-reune-na-segunda-pa
ra-avaliar-caio-paes-de-andrade/

1

https://www.cnnbrasil.com.br/business/compliance-da-petrobras-prepara-sinal-amarelo-sobre-caio-paes-d
e-andrade/

https://www.cnnbrasil.com.br/business/conselho-de-administracao-da-petrobras-se-reune-na-segunda-para-avaliar-caio-paes-de-andrade/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/conselho-de-administracao-da-petrobras-se-reune-na-segunda-para-avaliar-caio-paes-de-andrade/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/compliance-da-petrobras-prepara-sinal-amarelo-sobre-caio-paes-de-andrade/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/compliance-da-petrobras-prepara-sinal-amarelo-sobre-caio-paes-de-andrade/


Esta passagem já nos mostra a enorme contradição em que entra a Petrobras aprovando

este nome. A Lei das Estatais e o Estatuto da Petrobras são claros a serem taxativos sobre a

experiência necessária para ocupação deste cargo.

Neste sentido, votou o presidente do COPE/CELEG, sr. Francisco Petros:

“Aqui sumarizo o meu entendimento sobre a elegibilidade do candidato,
levadas em conta as considerações já feitas e registradas nesta ata,
especialmente as ressalvas e recomendações devidamente registradas.

Em relação aos aspectos relacionados à conformidade e integridade do
candidato, entendo que a avaliação da área de conformidade da Petrobras
que atribuiu “risco médio” ao candidato é compatível com os achados
reportados nos documentos disponibilizados por aquela área. Dessarte,
não há impedimento evidente que possa ser causa para que o candidato
não seja elegível sobre estes aspectos. Adiro, de toda a forma, aos
cuidados e recomendações feitas pela área, caso o candidato seja
aprovado pela Assembleia dos Acionistas e/ou pelo Conselho de
Administração. Assim poderão ser evitados possíveis conflitos de
interesses e falta de conformidade com as normas de ordem pública e
internas à Petrobras.

Em relação à capacidade de gestão do candidato, com o devido
respeito, não encontrei nos documentos disponibilizados o respaldo
que me permita formar uma convicção favorável ao candidato. De
fato, os considero inconclusivos e deixam aos órgãos de governança a
decisão, sem uma opinião que balize tal processo decisório.

O candidato tem formação acadêmica (graduação em “comunicação
social” pela UNIP – Universidade Paulista) em área em nada
relacionadas com as atividades da Petrobras. Muito embota tenha
estudado em renomadas universidades norte- americanas, o que é
louvável, a combinação deste inegável mérito com a correspondente
experiência profissional está a meu juízo, muito aquém às necessidades
de governança e gestão da Petrobras. A experiência mais constante no
tempo e relevante do ponto de vista da formação de conhecimento
gerencial do candidato foi realizado em empresas cuja complexidade é
substancialmente menor que a da Petrobras. Ademais, uma rápida
avaliação dos problemas nos quais está mergulhada a companhia
indicam que um candidato com experiência na gestão de grandes
empresas e/ou órgãos da administração pública e do Estado é muito
necessária. Neste sentido, avalio o candidato sem as aptidões
necessárias para o exercício do cargo em vista da interpretação das
normas cabíveis. Vale dizer que esta avaliação pode até estar equivocada
da minha parte, caso a gestão do candidato seja um grande sucesso. Mas,
aqui, vale uma espécie de “princípio da prevenção”: não se deve incorrer
num risco cuja avaliação ex ante não tenha indicações sobre a



razoabilidade da decisão. O futuro é opaco, mas a avaliação disponível é
a que temos sob os olhos. Vejamos o trecho abaixo:

“O termo “inapto tecnicamente” significa incapaz de exercer de maneira
diligente as funções que deverá desempenhar na companhia, ou por não
ter conhecimentos mínimos do setor, embora não se exija que seja um
especialista com profundos conhecimentos na matéria, ou por não ter
experiência como administrador de uma empresa de porte semelhante.

O administrador apto tecnicamente é aquele com condições comprovadas
de atuar de forma diligente no exercício de suas funções. “Diligência”,
cuja origem é latina (“diligere”), no Direito Societário, não se refere mais
apenas ao comportamento do “bom pai de família”, do homem médio na
condução dos negócios de sua família.

No direito societário vincula-se o dever de diligência do administrador à
competência profissional de um empresário organizado, de alguém,
portanto, que conhece o assunto e tem experiência na administração de
empreendimentos complexos. Assim, diligente é o administrador que
atua em sua gestão de forma profissional, competente e conscienciosa.

Uma das caraterísticas do administrador diligente é o fato de ele ser
qualificado para o exercício do cargo. Ou seja, ele deve ter ou adquirir os
conhecimentos necessários para tomar decisões de maneira refletida e
responsável. Se ele não tem conhecimentos mínimos que lhe permitam
dirigir os negócios sociais, não deve aceitar o cargo” (Flávia Parente. “O
dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas”, Rio de
Janeiro, Ed. Renovar, 2.005, pg. 101, Robert Clark “Corporate Law”,
Little, Brown and Commpanhy, 1986, pg. 125).

Surpreendentemente, à luz de todas as inquietações que se verifica
em relação ao momento da Petrobras e do país, não tivemos a
oportunidade de ter contato com o candidato e as respostas às
indagações escritas feitas por este comitê, constantes na ata, são
irrisórias e irrelevantes para a formação da nossa opinião.

Adicionalmente, por fim, ressalto que, na inexistência de convicção
em relação à capacidade técnica do candidato, de minha parte, creio
que se torna ainda mais recomendável que a eleição do candidato
seja feita em sede de Assembleia de Acionistas. Afinal de contas, ao
tomar para si esta decisão, sem a devida convicção sobre o tema, o
conselheiro, mesmo que momentaneamente, supre a instância de
eleição do candidato e assume uma responsabilidade que seria, em
princípio, dos acionistas. Já a eleição pela Assembleia de Acionistas
expõe a natureza da decisão sobre o candidato: o exercício do poder
de controle, com seus riscos e benefícios.

É como voto”.



(grifamos).

Claro, portanto, que o próprio presidente nesta ocasião vota contra a nomeação do Sr.

Caio de Andrade com argumentos muito pertinentes.

Ademais, ressalte-se o risco de uma nomeação que será avaliada, haja vista todos seus

riscos, sem Assembleia de acionistas, mas apenas pelo Conselho de Administração, limando a

capacidade de controle dos acionistas minoritários sobre a gestão da Companhia, em prazo

extremamente reduzido, sem respeito ao mínimo de 8 (oito) dias úteis para a formação da

decisão dos Conselheiros, apresenta risco para a Companhia e possibilidade de permanência de

instabilidade em sua gestão.

A não realização da Assembleia pode acarretar em conflitos de interesses, visto que os

conselheiros podem concorrer pelo voto múltiplo. Assim, em tese, temos conselheiros que são

concorrentes do Sr. Caio de Andrade e não deveriam votar, por conflitos de interesses. A decisão

da assembleia de acionistas está sendo suprida.

Nas atuais disputas sobre as políticas a serem adotadas pela Petrobras, que podem colocar

em conflito o acionista majoritário e acionistas minoritários e órgãos de controle, a ANAPETRO

aciona a CVM para que isto não prejudique o bom funcionamento da Companhia.

3. Dos Pedidos

a) Seja analisado, mediante processo administrativo e à luz dos normativos destacados a

eventual ocorrência de ilegalidade da nomeação do Sr. Caio de Andrade à Presidência da

Petróleo Brasileiro S.A.;

b) Identificadas as irregularidades, sejam adotadas as medidas, inclusive cautelares, no

sentido de obstar a continuidade das ações errôneas e lesivas à empresa;



c) Confirmadas, em tese, a prática de ações contrárias à legislação de regência e ao interesse

público, sejam adotadas as providências a cargo desta Autarquia, sem prejuízo de

comunicação às autoridades competentes, para adoção de outras medidas cabíveis.

Brasília (DF),  27 de junho de 2022.

Termos em que

Pede e espera deferimento.

Maximiliano Nagl Garcez

OAB.DF 27.889


