
           Anexo 1 

Alteração no estatuto social da Petrobras 

 

Em mais um capítulo da recente história de privatização fatiada da Petrobras, o manual para 

participação de acionistas referente às assembleias geral extraordinária e geral ordinária, 

marcadas para 26 de abril de 2018, chamou a atenção pela proposição de mais uma 

alteração estatutária a ser colocada em votação. 

Nesta mais nova manobra, a administração da empresa propõe novas alterações do seu 

estatuto social visando “consolidar melhores práticas de governança corporativa, ajustando 

a algumas regras do Novo Mercado aprovadas pela B3”, dentre outras razões. 

A pretensa busca de uma Petrobras com melhor governança e menos susceptível à 

corrupção tem servido como pretexto para as recentes alterações realizadas no seu estatuto 

social. No entanto, entendemos que a real motivação dessas alterações é a sobreposição do 

interesse privado ao público no âmbito da administração da empresa. 

Dentre as mudanças estatutárias ora propostas, a alteração do art. 30, § 1°, III, a qual acaba 

por vetar a participação do Presidente da Companhia, dos Diretores Executivos e dos 

empregados, exceto, neste último caso, dos titulares das unidades organizacionais 

vinculadas diretamente ao Conselho de Administração, nos Comitês Estatutários de 

Assessoramento ao Conselho de Administração é um exemplo transparente de como a atual 

administração da Petrobras trabalha para sobrepor os interesses privados, ditos de mercado, 

ao interesse público, típico de uma estatal. 

Essa movimentação ocorre em momento oportuno, logo após a indicação da nova 

composição do conselho pelo acionista majoritário, bem como eleição do novo conselheiro 

representante dos empregados. Diante dessas mudanças conjunturais, a administração da 

empresa decide se sujeitar a um código de governança que tende a reduzir o escopo de 

atuação do representante dos empregados no Conselho de Administração. 

No entanto, essa manobra tão flagrante e arriscada acabar por revelar a verdadeira intenção 

de quem a propõe: limitar o escopo de trabalho do representante dos empregados. Isso 

ocorre, visto que o código usado como referência para pautar a referida mudança do 



estatuto, o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, no item 2.20.1, 

prevê que: 

 

2.20.1. Composição dos comitês 

... 

e) Os comitês não devem ter, na sua composição, executivos da organização. A 

participação deles deve ocorrer a convite dos membros do comitê, para prestar 

esclarecimentos sobre determinado tema. 

 

Ou seja, o código de governança utilizado para pautar as mudanças propostas pela Petrobras 

não requer a exclusão do representante dos empregados dos comitês estatutários, apenas 

dos executivos da companhia. 

Portanto, concluímos que a administração da Petrobras cometeu dois erros concomitantes. 

O primeiro, de se auto impor uma limitação processual; e segundo, de extrapolar uma 

limitação auto imposta a um agente não impacto pela mesma. 


