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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA E. ___ 

VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

URGENTE 

Finalização da fase de teaser em 16/10/2020 – 

venda de participações da PETROBRÁS nas 

concessionárias Albacora e Albacora Leste, 

com elevado potencial lucrativo e em 

momento de pandemia e de crise no setor do 

petróleo, com potencial impacto sobre 1.500 

trabalhadores  – lesividade ao patrimônio 

público e ilegalidade da medida. 

 

TEZEU FREITAS BEZERRA, brasileiro, casado, industriário, coordenador geral do 

Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense – SINDIPETRO/NF, carteira de 

identidade nº 2000010515330 (SSP/CE), título de eleitor nº: 058175790728, CPF nº: 

025.291.343-40, com endereço profissional na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 257, Centro, 

Macaé, RJ, CEP:27910-330, em pleno gozo de seus direitos políticos conforme certidão de 

quitação eleitoral em anexo, vem, com todo acato e respeito, perante este d. Juízo, através 

de seus(as) advogados(as) constituídos(as) que subscrevem (instrumento de mandato em 

anexo), com endereço eletrônico advogados@aragaoeferraro.com, endereço SGAN 601, 

Bloco H, Salas 2059-2064, Ed. Ion, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70830-018, tel. (61) 3246-

4057, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e Lei nº 4.717/65, ajuizar a 

presente 

AÇÃO POPULAR  

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

em face da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, empresa estatal de economia 

mista, Av. República do Chile, 65 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20031-912 - Tel. (021) 
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3224-4477, por meio de seu Presidente Sr. Roberto Castello Branco; e da UNIÃO 

FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, isenta de registro no CNPJ, 

podendo ser citada na sede da Advocacia-Geral da União - setor de Autarquias Sul, 

quadra 3, lote 5/6, Ed. MultiBrasil Corporate, CEP 70.070-030, Brasília/DF; 

consubstanciado nas argumentações fáticas e jurídicas doravante expostas. 

 

 

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA E COMPETÊNCIA. 

 

1. A Constituição Federal traz, em seu art. 5º, inciso LXXIII, que “qualquer cidadão é 

parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência”.  

 

2. A regulamentação da referida ação é feita por legislação específica, sendo esta a 

Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, a qual, logo em seu art. 1º, dispôs o seguinte: 

 
Art. 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou 

a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do 

Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, 

de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio 

da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de 

quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 

públicos. 

 

[...] 

 

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título 
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eleitoral, ou com documento que a ele corresponda. 

(grifamos) 

 

 

3. A parte ora litigante é brasileira nata e eleitora, no pleno uso e gozo de seus direitos 

civis e políticos, apta à propositura da ação popular, conforme título de eleitor e 

comprovante de quitação eleitoral em anexo.  

 

4. Aqui, é de se destacar que, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de 

Justiça quando do julgamento do REsp. nº 1.242.800/MS1, “a condição de eleitor não é 

condição de legitimidade ativa, mas apenas e tão-só meio de prova documental da cidadania, daí 

porque pouco importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular”. 

 

5. Salienta-se que, por força do parágrafo único do art. 51 do CPC/15 “Se a União for 

a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou 

fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal”. No caso concreto, 

adotou-se o local do fato que originou a demanda a confirmar a competência desta Seção 

Judiciária de Campos dos Goytacazes. 

 

6. Sobre o tema, cabe ressaltar a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça, no 

Conflito de Competência 47.950-DF, que pacificou o entendimento no seguinte sentido: 

 
Conflito de Competência nº 47.950, Primeira Seção – STJ: Entendeu-se 

que, em face do disposto no art. 99, inciso I, do Código de Processo Civil, 

lido em consonância com o art. 109, § 2º, da Constituição, que o ampliou, 

a ação poderia ser proposta no domicílio do autor, no local do dano, no 

foro da situação do bem ou no Distrito Federal2. 

(grifamos) 

 

 

 
1 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ELEITOR COM DOMICÍLIO ELEITORAL EM MUNICÍPIO 

ESTRANHO ÀQUELE EM QUE OCORRERAM OS FATOS CONTROVERSOS. IRRELEVÂNCIA. 

LEGITIMIDADE ATIVA. CIDADÃO. TÍTULO DE ELEITOR. MERO MEIO DE PROVA. (STJ, REsp 

1.242.800/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/06/2011). 
2 (STJ, CC 47.950/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 07/05/2007) 
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7. Assim, tendo em vista que Albacora e Albacora se encontram no Estado do Rio de 

Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, os impactos da decisão serão sentidos 

nesta localidade. 

 

8. Resta demonstrada, portanto, a legitimidade ativa do autor popular, bem como a 

competência deste d. Juízo para processar e julgar a presente causa. 

 

 

II – DA LEGITIMIDADE PASSIVA. 

9. Conforme mencionado no item antecedente, a ação popular é cabível para pleitear 

a nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União e de sociedades de economia mista. 

Sobre a legitimação passiva, o artigo 6º da Lei 4.717/1965 dispõe que:  

 
Art. 6º A ação popular será proposta contra as pessoas públicas ou 

privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, 

funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, 

ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem 

dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.  

 

 

10. No caso, insere-se no polo passivo a PETROBRÁS, sociedade de economia mista 

criada pela Lei nº 2.004, de 03 de outubro de 1953, tendo em vista o início da fase não 

vinculante (teaser) para a venda da totalidade da participação da PETROBRÁS nos 

campos de ALBACORA (venda de 100%) e de ALBACORA LESTE (venda de 90%), a 

significar mais uma medida de desestatização da atual administração da empresa, em 

prejuízo do patrimônio e do interesse público. 

 

11. A União também é inserida, haja vista que é detentora de todos os direitos de 

exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 

em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a 

plataforma continental e a zona econômica exclusiva. 
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12. Ademais, a venda de ativos realizada pela PETROBRÁS está em vias de ser 

efetivada a terceiros em momento de crise socioeconômica, sem realização de licitação, 

situação que pode acarretar em consequências para o patrimônio da União, a demonstrar 

a necessidade de sua participação na lide. 

 

13. Resta evidenciada, portando, a legitimação passiva das rés. 

 

 

III – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. 

14. Por meio do presente remédio constitucional, o cidadão defende o interesse 

público, razão pela qual tem sido considerado como um direito de natureza política, já 

que implica controle do cidadão sobre atos lesivos aos interesses que a Constituição 

Federal protege. 

 

15. Cumpre trazer à colação os ensinamentos de José Afonso da Silva, in verbis: 

 
A ação popular constitucional brasileira é um instituto processual civil, 

outorgado a qualquer cidadão como garantia político-constitucional (ou 

remédio constitucional), para a defesa do interesses da coletividade, 

mediante a provocação do controle jurisdicional, corretivo de atos lesivos 

do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente 

e do patrimônio histórico e cultural3. 

 

 

16. O referido instrumento jurídico processual constitui manifestação direta da 

soberania popular, como uma forma de participação na vida pública, no exercício de uma 

função que lhe pertence primariamente, a saber, fiscalizar o Poder Público.  

 

 
3 SILVA, José Afonso da. Ação Popular Constitucional: Doutrina e Processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 

100. 
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17. A ação popular, portanto, ostenta a natureza desconstitutiva e condenatória, 

tratando-se de uma das formas de manifestação de soberania popular (Carta Magna, art. 

1.º, parágrafo único), que permite ao cidadão exercer, de forma direta, uma função 

fiscalizadora e partícipe na construção de um Estado Democrático de Direito, que deve 

ter, como direcionamento principiológico, o interesse público.  

 

18. Dá-se, na verdade, a consagração de um direito político, de matiz nitidamente 

democrática. A ajuda para que o cidadão ascenda à condição de controlador da atividade 

administrativa. 

 

19. Conforme será melhor delineado ao longo da presente ação, com relação à 

configuração do binômio lesividade-ilegalidade, faz-se necessário ponderar que, na 

conjuntura econômica atual, o preço do petróleo encontra-se em queda, uma vez que se 

vivencia um momento de crise pandêmica sanitária, bem como a crise no setor do 

petróleo, situações estas que impactam sobremaneira na economia mundial.  

 

20. Tais fatos, acaso não observados, no sentido de suspender ou adiar a fase não 

vinculante de venda, podem consubstanciar na inobservância do dever de propiciar um 

ambiente de competitividade, segundo os ditames dos princípios constitucionais que 

regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). 

 

21. Não bastasse, em decorrência do momento de crise, possibilita uma venda 

relevante de ativos a baixo valor, circunstância que também vai de encontro aos 

princípios da legalidade, moralidade e eficiência, de matrizes constitucionais. Isto 

porque, é nítida a afetação, de modo contundente, do patrimônio e da coisa pública 

praticamente de maneira irreversível ou de difícil reparação, com efeitos concretos 

extremamente deletérios à sociedade brasileira. 
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22. Resta demonstrado, portanto, o cabimento da presente ação popular, conforme se 

passa a demonstrar com os fundamentos jurídicos doravante expostos e articulados. 

 

 

IV – DOS FATOS. 

23. Conforme mencionado, a PETROBRÁS anunciou o início da etapa de divulgação 

de oportunidade (teaser) referente à venda da integralidade de sua participação nos 

Campos de Albacora e Albacora Leste, situados na Bacia de Campos, concessionárias nas 

quais possui 100% e 90% de participação, respectivamente (DOC. 01). 

 

24. A venda destes ativos se dá nos termos do Decreto nº 9.355/2018, conforme se 

percebe do Comunicado ao Mercado feito pela PETROBRÁS, em 25 de setembro de 2020 

(DOC. 02). Vejamos: 

 
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – 

Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade 

(teaser), referente à venda da totalidade de suas participações nas 

concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas em águas profundas 

na Bacia de Campos. 

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, 

bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais 

participantes, está disponível no site da Petrobras: 

https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultados‐e‐comunicados/teasers. 

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas 

oportunamente ao mercado. 

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da 

Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de 

direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018. 

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e 

melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar 

cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra-profundas, 

onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao 

longo dos anos.4 

 
4 Disponível em https://www.investidorpetrobras.com.br/?s=teaser+de+ativos+bacia+de+campos, que dá 
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(grifamos) 

 

 

25. A ponderação que se faz é que, a partir da cessão de direitos pretendida, com a 

venda integral da participação da PETROBRÁS nestas concessionárias, ter-se-á, aqui, a 

concretização de um acentuamento na política de privatização perpetrada pela atual 

administração da estatal. 

 

26. Ocorre que, muito além de se questionar as medidas de desestatização que estão 

em crescente intensificação desde 2019, o autor questiona o momento no qual a 

PETROBRÁS anuncia o início da fase não vinculante de venda da totalidade de sua 

participação nos mencionados Campos, bem como as condições em que estes se 

encontram, em especial, seu crescente potencial de lucro. 

 

27. Isto porque, conforme também amplamente anunciado pela mídia, o preço do 

petróleo tem tido queda de valor, tendo atingido uma mínima em 18 anos. Segundo 

anunciado, contratos futuros de petróleo perderam mais de metade de seus valores, com 

o valor de referência dos Estados Unidos. Tal situação, juntamente com a crise pandêmica 

do COVID-19 apresentam impactos negativos no mercado de óleo e gás. 

 

28. Aqui, ressalta-se, que em notícias veiculadas no dia 14/05/20205 e no dia 

31/07/20206, a PETROBRAS anunciou prejuízo de 48,55 bilhões no primeiro trimestre de 

2020 e prejuízo de 2,71 bilhões no segundo trimestre, resultados influenciados pela 

reavaliação dos preços de seus ativos, em especial em decorrência da crise causada pelo 

COVID-19 e seus impactos na operação, que prejudicaram os preços, margens e volumes. 

 

acesso à URL https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/25fdf098-34f5-4608-b7fa-17d60b2de47d/810537ed-

2c23-77e0-ab9a-fdf0e2ed173e?origin=2. 
5 https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/14/petrobras-tem-prejuizo-de-r-485-bilhoes-no-primeiro-

trimestre.ghtml 
6 https://ineep.org.br/petrobras-segundo-trimestre-fecha-com-prejuizo-de-r-271-bilhoes/ 
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Na tabela abaixo, poder-se-á observar que a PETROBRÁS enfrenta uma de suas mais 

graves crises: 

 

 

29. Ao final do primeiro semestre de 2020, o prejuízo acumulado da PETROBRÁS já 

atingia R$ 51,2 bilhões, a demonstrar que nem mesmo os planos de desinvestimentos e 

cessão de direitos finalizados pela administração da estatal foram capazes de recuperar 

as perdas sofridas. 

 

30. Denota-se, por óbvio, que o momento é temerário para a abertura de 

procedimento de venda de ativos, a representar irresponsabilidade da estatal que 

pretende se desfazer da subsidiária em momento de crise, ou seja, com baixa no valor e 

patente prejuízo ao patrimônio público. 

 

31. Interessante pontuar que em notícias veiculadas7, tem-se que “o efeito combinado da 

crise econômica desencadeada pela disseminação do novo coronavírus e a queda dos preços do 

petróleo tornou mais remota a chance de a abertura do mercado brasileiro de gás natural avançar 

 
7 https://www.abegas.org.br/arquivos/75536 e https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/04/06/covid-

19-e-petroleo-barato-podem-atrasar-abertura-do-gas.ghtml 
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este ano” e que “A expectativa é que as incertezas que pairam tanto do lado dos ofertantes quanto 

dos consumidores retardem a velocidade da abertura”. 

 

32. O cenário, portanto, não é minimamente propício para dar início ao processo de 

venda da integralidade de seus ativos em um dos mais relevantes Campos de petróleo 

da estatal. 

 

33. Pondera-se que, segundo o Termo de Compromisso de Cessação de Prática 

firmado entre a PETROBRÁS e o CADE – em que pese ser juridicamente questionável a 

sua validade – ainda vigente, insere na cláusula quarta o dever da estatal em preservar 

a viabilidade e competitividade dos ativos desinvestidos. Veja-se: 

 
A. Preservação de Viabilidade e Competitividade dos Ativos 

Desinvestidos 

4.1. A partir da data de assinatura deste Termo de Compromisso até a 

finalização dos processos de desinvestimento de Ativos Desinvestidos, a 

PETROBRAS garantirá que os Ativos Desinvestidos sejam conduzidos 

segundo o curso ordinário, preservando ou adotando medidas para a 

preservação da viabilidade econômica e competitividade dos Ativos 

Desinvestidos, de acordo com as boas práticas de negócios, e 

minimizará riscos de potencial perda de competitividade dos Ativos 

Desinvestidos. Em particular, a PETROBRAS compromete-se a: 

(a) Não tomar qualquer medida que possa ter um impacto adverso 

significativo sobre o valor, gestão ou competitividade dos Ativos 

Desinvestidos ou que possa alterar a natureza e o escopo da atividade, a 

estratégia industrial ou comercial ou a política de investimento dos Ativos 

Desinvestidos; 

(grifos nossos) 

 

 

34. Ao promover a abertura da fase de teaser no curso da crise pandêmica e no setor 

do petróleo e gás, a estatal promove ambiência de prejudicialidade de competitividade, 

que pode gerar um impacto negativo sobre o valor dos ativos, a demonstrar o seu 

potencial lesivo. 
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35. Memora-se que, no Brasil, o cenário de crise teve impacto imediato na queda de 

valor das ações da PETROBRÁS, que chegaram a desabar 30% no início do mês de março8. 

No final de abril a situação permanecia volátil e suscetível à crise9. A mesma tendência 

de queda foi verificada no início de setembro,10 a indicar situação de incerteza para 

investimentos.  

 

36. Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP, a demanda 

global por petróleo deve cair em 2020 ainda mais do que as previsões anteriores 

indicavam, expectativa de recuperação, por outro lado, segue pessimista.11 

 

37. Este panorama de incertezas e de quedas de valor, tem afetação direta na área de 

investimentos, uma vez que em decorrência da baixa nos preços, pode diminuir a 

participação de investidores nesta primeira fase de venda de ativos e acarretar propostas 

vinculantes abaixo do valor esperado na próxima fase. 

 

38. Configura-se, assim, um momento não apenas inoportuno, mas 

verdadeiramente prejudicial para o interesse público. 

 

39. Não bastasse o contexto de crise que leva à propostas abaixo do valor esperado, 

há que se ressaltar que a própria PETROBRÁS, no teaser em comento, ressalta que os 

campos a respeito dos quais busca saber o interesse de compra do mercado possuem 

potencial de crescimento considerável. 

 

 
8 https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2020/03/09/acoes-da-petrobras-tombo-do-

petroleo-no-exterior.htm 
9 https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-da-petrobras-caem-3-com-petroleo-e-eletrobras-tem-

maior-queda-do-ibovespa-confira-mais-destaques/ 
10 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/com-demanda-em-queda-petroleo-despenca-e-

derruba-acoes-da-petrobras.shtml?origin=folha# 
11 https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/09/14/internas_economia,1185190/opep-amplia-

previsao-de-queda-na-demanda-por-petroleo-a-9-5-milhoes-d.shtml 
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40. Isto é, a estatal, como argumento de venda, reconhece que os Campos Albacora 

e Albacora Leste são altamente lucrativos, inclusive anunciando os ativos destes como 

“a maior oportunidade com operação já oferecida no mercado secundário brasileiro”.  

 

41. Apenas do teaser em comento (DOC 02), é possível verificar a extensão e o 

potencial de ganho destas concessionárias, na medida em que fornece as seguintes 

informações: 

 

 

 

42. Isto é, são campos de enormes proporções que, além de abrigarem óleo de 

elevada qualidade, possuem potencial concreto de aumento da produção e, 

consequentemente, da lucratividade. 
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43. A desobrigação de conteúdo local, a possível redução de royalties, bem como o 

consequente desemprego de milhares de brasileiros, por sua vez, são aspectos que 

demonstram que o país não apenas perderá a oportunidade de explorar campos cada vez 

mais rentáveis, como também será obrigado a lidar com prejuízos como os ora 

mencionados. 

 

44. Nesse aspecto, não custa memorar que as sociedades de economia mista são 

instrumentos de atuação estratégica do Estado, no campo da macroeconomia, devendo 

sempre visar atender o interesse público, sendo a elas aplicadas as regras gerais da 

Administração Pública (art. 37 da CF/88). 

 

45. Logo, tendo em vista o recente início da fase teaser de venda da integralidade da 

participação da PETROBRÁS nos Campos Albacora e Albacora Leste, altamente 

lucrativos e em meio à drástica crise narrada nos presentes autos, a qual pode causar 

imensurável prejuízo, seja pela mitigação da competitividade, seja pela probabilidade de 

as propostas vinculantes (próxima fase) venham a ser realizadas em preço abaixo do 

valor de mercado, situações estas que, de forma inequívoca, resultarão na lesividade ao 

patrimônio público ora combatida na presente ação popular. 

 

 

V – DO MÉRITO – BINÔMIO LESIVIDADE E ILEGALIDADE. 

46. A partir da narrativa fática, salutar observar a caracterização do binômio 

lesividade e ilegalidade, requisitos indispensáveis para a procedência da ação popular. 

E, por lesividade, entende-se que esta se verifica quando o ato questionado venha a 

implicar na diminuição do patrimônio público, pertencente à toda a coletividade. 

 

47. A PETROBRÁS, por ser sociedade de economia mista, está sujeita aos ditames do 

art. 37 da CF/88, aqui se destacando os seus princípios, em especial o da legalidade, 
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impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como outros tais quais o do interesse 

público. 

 

48. Dessa forma, toda vez que vem a agir de forma contrária a tais primados, falha 

em seu dever constitucional, incorre em desvio de finalidade e causa lesão ao 

patrimônio público. 

 

49. A ilegalidade do ato denunciado, além de ser observada pela inobservância da 

eficiência administrativa, tendo em vista que põe em risco o patrimônio público em 

razão de falta de análise de gestão de crise e de alienação da participação em setores 

altamente lucrativos, pode ser constatada pela própria modalidade de venda de ativos 

com fundamento no Decreto nº 9.355/17, tema este que será melhor delineado em tópico 

específico. 

 

50. Passa-se a demonstrar a configuração da lesividade do ato praticado pela 

PETROBRÁS, bem como, em seguida, da sua ilegalidade, com o intuito de ratificar a 

necessidade da procedência da presente ação popular, no sentido de que seja a fase não 

vinculante (teaser) cancelada, suspensa ou adiada, com o intuito de que se evite prejuízos 

ao patrimônio público. Senão vejamos. 

 

 

V.1 – DA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DA 

IMINÊNCIA DA VENDA DA INTEGRALIDADE DOS ATIVOS DA PETROBRÁS 

NOS CAMPOS DE ALBACORA E ALBACORA LESTE. 

a) Do contexto de crise pandêmica e no setor de petróleo e gás. 

51. Conforme narrado no tópico antecedente, a PETROBRÁS anunciou o início da fase 

teaser de venda da totalidade de sua participação nos Campos de Albacora e Albacora 
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Leste. Nesta fase, é aberta a habilitação de potenciais compradores, os quais poderão, na 

próxima fase, que é a vinculante, propor valores para a compra. 

 

52. Conforme narrado acima, o mundo enfrenta um contexto de crise pandêmica na 

saúde desde o início do ano. A medida de prevenção mais eficaz adotada pelos países 

atingidos, por sua vez, foi a de distanciamento social como forma de cortar a cadeia de 

contágio do novo coronavírus (COVID-19). 

 

53. Para reforçar a necessidade do cumprimento desse distanciamento, os Governos 

passaram a determinar o fechamento de comércios, limitar transportes públicos e 

interestaduais e municipais, fechamento de fronteiras, dentre outras medidas. Em alguns 

Estados, foi determinado o fechamento total (lockdown). Essas medidas restritivas 

acarretaram e continuam acarretando em impactos severos no setor produtivo industrial 

e, consequentemente, no consumo de óleo e gás.  

 

54. Não bastasse, no início de março, a reunião da OPEP+ resultou num imbróglio 

entre a Arábia Saudita e a Rússia, tendo em vista que não houve acordo entre ambas no 

sentido de redução da produção (a Rússia não aceitou reduzir sua produção em 1.5 

milhões de barris por mês até o final do ano), a fim de sustentar os preços da commodity 

durante a crise pandêmica do COVID-19. 

 

55. Com a recusa da Rússia, a Arábia Saudita partiu para a ofensiva com uma alta em 

sua produção, oferecendo petróleo cru com fortes descontos. Ainda, anunciou que 

pretende elevar sua produção para acima de 10 milhões de barris por dia (bpd) em abril.  

 

56. A Rússia, no entanto, não cedeu e diz que tem condições de suportar a crise e os 

baixos preços do barril de petróleo. Analistas apontam que a estratégia do país russo é a 

de atingir a produção de petróleo de xisto betuminoso dos Estados Unidos, atualmente o 

maior produtor de petróleo do mundo. 
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57. Como resultado da situação mundial, os preços do petróleo vêm em crescente 

derrocada. Em notícia do dia 20.03.2020, publicada pelo G1 – Economia12, divulgou-se 

que “o preço do petróleo nos Estados Unidos recuou 10,7% nesta sexta-feira (20) e consolidou o 

maior declínio semanal desde a Guerra do Golfo de 1991”.  

 

58. Quase seis meses depois – com demanda flutuante, mas ainda baixa – o preço do 

petróleo despencou novamente. No início de setembro “a Saudi Aramco, uma das maiores 

petroleiras do mundo, cortou os preços oficiais de venda de outubro para seu petróleo Arab light, 

em um sinal de que a demanda pode estar em queda”, conforme noticiado pela Folha de São 

Paulo.13 

 

59. O valor do barril de Brent – referência internacional – começou o ano em U$ 67,99, 

atingiu U$ 14,24 em abril, e hoje está cotado em R$ 40,77, ou seja, ainda distante de 

recuperar o déficit sofrido.14  

 

60. A drástica queda no preço do petróleo se evidencia por meio do gráfico abaixo:  

 

 
12 https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/20/precos-do-petroleo-caem-pela-4a-semana-

seguida.ghtml 
13 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/com-demanda-em-queda-petroleo-despenca-e-derruba-acoes-da-

petrobras.shtml#:~:text=A%20estatal%20anunciou%20que%20reduzir%C3%A1,do%20pa%C3%ADs%2C%20em

%206%25. 
14 https://www.tititudorancea.com/z/preco_do_petroleo_bruto_brent_europa.htm 
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15 

 

61. No início de março, a PETROBRÁS sentiu o reflexo da crise com a queda de 30% 

de valor de suas ações16. Já no final do referido mês, contabilizou-se uma desvalorização 

de 54%, de modo que a companhia veio a perder aproximadamente 175 milhões em valor 

de mercado17. 

 

62. A crise experienciada pela estatal em março, entretanto, ainda não fora superada. 

Suas ações estavam cotadas em R$ 30,70 em janeiro, chegando a R$ 11,50 em março e R$ 

19,31 em setembro, ou seja, com ritmo de recuperação ainda lento. 

 

63. Conforme já salientado na presente inicial, toda essa crise no setor do petróleo 

aliado à pandemia do coronavírus afetaram diretamente o mercado de gás no país, diante 

 
15 https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/11/precos-do-petroleo-operam-em-queda-por-temores-de-

segunda-onda-do-coronavirus.ghtml 
16 https://www.infomoney.com.br/mercados/por-que-a-arabia-saudita-deflagrou-uma-guerra-de-precos-

que-fez-o-petroleo-desabar-e-o-que-esperar-agora/ 
17 https://www.sunoresearch.com.br/noticias/crise-do-petroleo-impacto-no-mercado/ 
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da queda de consumo. Em consequência as distribuidoras temem aumento expressivo de 

inadimplência e reconhecem as incertezas que inviabilizam investimentos. 

 

64. É neste contexto de crise, portanto, que a PETROBRÁS abre fase de oportunidade 

(teaser) para que potenciais compradores se habilitem. 

 

65. Contudo, devido ao momento não propício, é possível que poucas empresas 

venham a se habilitar, geralmente as com maior poderio econômico, inviabilizando a 

competitividade no processo de venda. Pontua-se que os potenciais compradores 

selecionados, na próxima fase, apresentarão suas propostas, de caráter vinculante.  

 

66. Com menor competitividade, por óbvio, as propostas tendem a ser de valor abaixo 

do esperando, potencializado pelo cenário de crise e pela ausência de previsibilidade de 

retomada da normalidade, a tornar-se um investimento de alto risco. 

 

67. Oportuno destacar que os fundamentos ora apresentados foram, inclusive, 

reconhecidos pela própria PETROBRÁS. Isto pois, conforme comunicado divulgado ao 

mercado18, a PETROBRÁS adiou a fase de oferta para a alienação da BR Distribuidora em 

razão das condições desfavoráveis do mercado de óleo e gás e da queda do valor das 

ações.  

 

68. Ora, inaceitável que para alguns ativos a PETROBRÁS reconheça o período crítico 

que estamos passando e o consequente impacto negativo para a venda de sua 

participação, em especial quanto à substancial queda do valor a ser arrecadado, e para os 

Campos de Albacora e Albacora Leste a PETROBRÁS cubra os olhos e ignore por 

completo a existência das mesmas condições desfavoráveis de mercado.  

 

 
18 https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/71259ec6-9166-4d92-ac9b-

e8367ff1b545/20200826231848733595_9512_787739.pdf 
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69. A partir desse contexto, faz-se nítido que o momento atual não é oportuno e nem 

legalmente adequado para o início de procedimento de venda de ativos das concessões 

de Albacora e Albacora Leste, ainda mais por se tratar de patrimônio público, havendo 

o impacto posterior de repasses para órgãos públicos dos royalties.  

 

70. Com os impactos da crise é esperado que o lucro referente ao ano de 2020 venha a 

apresentar queda, o que, por consequência lógica, atinge o valor de mercado das referidas 

concessionárias, que são significativas e estratégicas. 

 

71. Perceptível, assim, que a venda da totalidade dos ativos dos Campos de Albacora 

e Albacora Leste, neste momento, representa a irresponsabilidade da PETROBRÁS no 

tocante à boa gestão de negócios. 

 

b) Do potencial lucrativo dos Campos Albacora e Albacora Leste e dos prejuízos 

gerados pela venda de seus ativos. 

72. Se as medidas de desinvestimento e de cessão de direitos de exploração são 

justificadas pela PETROBRÁS como forma de mitigar os prejuízos e ampliar os lucros, o 

que se verifica do caso em tela é a completa inversão destes valores. 

 

73. Isto é, até o momento, a estatal vendeu campos com a produção relativamente 

pequena e com baixa perspectiva de crescimento; é o caso de, por exemplo, Pargo, 

Carapeba e Vermelho. Entretanto, Albacora e Albacora Leste estão entre os maiores 

produtores da Bacia de Campos.  

 

74. Tanto o é que, dentre os mais de trinta campos que compõem a Bacia de Campos, 

campo de Albacora Leste foi o nono e o de Albacora, o décimo terceiro maior produtor 

de petróleo no primeiro semestre de 2020.  
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75. Esta constatação é verificável a partir de tabela com os dados de produção por 

poços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis (ANP), que 

registra a quantidade de barris por dia produzidos, dentre janeiro e julho de 2020, dos 

campos produtores de petróleo da Bacia de Campos. Veja-se: 

 

 

Fonte: ANP. Elaboração Ineep 

 

76. Desta mesma tabela é possível verificar que, no último mês registrado, julho de 

2020, as produções médias de Albacora e Albacora Leste, somadas, ultrapassam 75 mil 

barris por dia, o que corresponde a cerca de 8,4% de toda a produção da Bacia de campos 

naquele mês. 

 

77. Inclusive, estes Campos, conforme mostram os números do Ineep – mesmo em 

meio à crise no setor, que se iniciou em fevereiro deste ano, quando o preço do barril 

desabou diante da queda na demanda justificada pelas medidas de isolamento social 

necessárias ao controle do coronavírus – geraram lucro à estatal no primeiro trimestre de 

2020. 

 

78. No período mencionado, Albacora e Albacora Leste tiveram, respectivamente, 

uma receita de US$ 34 milhões e US$ 131 milhões. Mesmo considerado as despesas 

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 Media

Total Geral 1.016.020,92  961.242,80 979.856,01 839.976,85 853.054,71 883.815,24 887.693,81 917.380,05  

JUBARTE 230.970,43     223.636,06 212.075,55 147.891,22 171.148,57 178.501,12 174.688,44 191.273,06  

RONCADOR 148.589,29     150.363,20 154.153,60 147.606,67 139.349,80 141.460,51 148.222,22 147.106,47  

MARLIM SUL 116.515,67     88.478,24    96.037,80    107.225,36 117.252,19 115.648,98 103.111,10 106.324,19  

TARTARUGA VERDE 101.125,85     100.638,49 98.438,26    96.865,46    94.339,54    90.826,56    89.339,52    95.939,10    

MARLIM 80.882,85        84.505,28    75.114,77    79.426,76    75.302,47    78.222,92    80.611,85    79.152,41    

MARLIM LESTE 56.215,74        53.342,19    47.920,90    45.578,42    38.609,55    30.852,01    18.349,58    41.552,63    

BARRACUDA 43.473,08        39.619,60    45.229,60    9.642,92      18.123,92    37.967,53    40.734,40    33.541,58    

ARGONAUTA 31.186,67        28.328,99    36.508,60    37.662,11    36.301,11    32.142,42    27.764,34    32.842,03    

ALBACORA LESTE 19.674,84        29.535,35    32.677,12    32.996,38    32.276,50    33.235,37    34.462,02    30.693,94    

PEREGRINO 58.498,31        55.920,65    59.647,78    12.481,75    -                -                -                26.649,78    

PAPA-TERRA 13.172,59        14.985,85    14.591,01    19.489,16    23.367,79    24.912,69    23.711,12    19.175,74    

FRADE 18.976,87        18.865,42    19.422,83    19.076,81    18.645,41    18.311,51    18.123,34    18.774,60    

ALBACORA 11.101,67        2.424,51      8.057,75      11.978,08    13.518,79    22.985,80    40.573,46    15.805,72    

TARTARUGA VERDE SUDOESTE 12.355,41        12.417,96    12.028,00    11.846,14    11.503,43    11.060,13    10.995,06    11.743,73    

CARATINGA 11.763,28        11.064,75    12.660,15    2.708,36      8.872,43      12.012,86    11.541,76    10.089,08    
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financeiras, os dois campos apresentaram lucro, com US$ 410 mil e US$ 1,2 milhões, 

respectivamente. 

 

79. Assim, em sendo os Campos de Albacora e Albacora Leste concessionárias 

altamente lucrativas e com concreto potencial de crescimento, a venda da totalidade da 

participação da PETROBRÁS representa, na verdade, negociação lesiva ao patrimônio e 

ao interesse públicos, consequentemente. 

 

80. Inclusive, o próprio teaser que anuncia a oportunidade de investimento nestas 

concessionárias afirma que “os ativos representam a maior oportunidade com operação 

já oferecida no mercado secundário brasileiro”. 

 

81. Dentre as informações sobre os campos selecionadas pela estatal, destacam-se as 

seguintes: 

 

I. Albacora: 

• Extensão de 500km² de área de licença; 

• Mais de 4,4 Bbbl de OOIP estimado no pós-sal, com potencial 

significativo no pré-sal; 

• Atividades de curto prazo focadas na expansão das reservas e 

aumento da produção por meio da revitalização do campo e 

desenvolvimento do pré-sal: projeto de revitalização apresenta o 

potencial para mais do que triplicar a produção dos níveis atuais; 

testes detalhados em andamento na descoberta de Forno, com 

resultados esperados para o 4º Tri de 2020, já integrado e produzindo 

na infraestrutura existente; e Reservatórios adicionais não produtores 

descobertos e leads exploratórios identificados; e 

• Óleo de alta qualidade (27º API), podendo chegar a 30º API para o 

reservatório do pré-sal. 
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II. Albacora Leste: 

• Extensão de 550km² de área de licença; 

• Mais de 3,8 Bbbl de OOIP estimado no pós-sal, com potencial 

significativo no pré-sal; 

• Atividades programadas com objetivo de aumentar a produção no 

curto prazo e estender os atuais níveis de produção; 

• Desenvolvimento do pré-sal focado na descoberta de Arapuçá (tie-back 

do poço previsto para 2023); 

• Potencial adicional de desenvolvimento de acumulações não 

produtivas já descobertas e alvos de exploração já identificados; e 

• Óleo de 19º API. 

 

III. Ambos os ativos: 

• Nenhuma obrigação de conteúdo local e potencial para redução de 

royalties no futuro; e 

• Acumulações identificadas no pré-sal devem gerar oportunidades 

adicionais de desenvolvimento e aumento da produção. 

 

82. Ou seja, conforme se observa das informações apresentadas pela própria estatal, 

as concessionárias, cuja totalidade dos ativos pretende-se vender, são, na verdade, 

altamente rentáveis. Mais ainda, já foram identificadas novas fontes de exploração com 

potencial de multiplicar os níveis de produção em curto e médio prazo. 

 

83. Ou seja, além de tratar-se de grandes e profundos poços, com petróleo de elevada 

qualidade, existem oportunidades presentes e futuramente próximas de novas 

explorações, inclusive com o desenvolvimento do pós-sal, tornando ainda mais 

questionável a decisão administrativa de alienar a totalidade destes ativos. 
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84. Assim, está-se diante de um contexto em que uma empresa estatal abre mão de 

concessionárias que não apenas não apresentam prejuízo, como possuem elevado 

potencial de crescimento e multiplicação produtiva. Transfere-se, portanto, à iniciativa 

privada, o que poderia render aos cofres da União. 

 

85. Por outro lado, a venda em comento ainda se fundamenta na desobrigação de 

conteúdo local e na possível redução de royalties, além de gerar o potencial desemprego 

de cerca de 1.500 trabalhadores diretos e indiretos19. Assim, além de deixar de auferir o 

lucro proveniente destes campos de petróleo, o país ainda lidará com prejuízos como os 

mencionados. 

 

86. Há que se questionar a operação impugnada também por este viés. Sendo 

evidente, também por estas razões, que a venda da totalidade dos ativos dos Campos de 

Albacora e Albacora Leste, representa a irresponsabilidade da PETROBRÁS no tocante 

à boa gestão de negócios. 

 

c) Da lesividade ao patrimônio público. 

87. Diante dos aspectos anteriormente abordados, no caso, o contexto de crise 

econômica e do setor de petróleo e gás decorrente da pandemia de COVID-19, bem como 

o potencial lucrativo dos Campos Albacora e Albacora Leste, demonstra-se como este 

cenário gera risco de perda de patrimônio público. 

 

88. A referida venda, além de ser questionável no que se refere ao fato de que 

dispensa licitação e mitiga princípios da moralidade e impessoalidade, tem um 

agravamento quando é feita com risco de baixo custo ou diante de ativos rentáveis com 

 
19 https://fup.org.br/ultimas-noticias/item/25895-mais-de-1500-trabalhadores-serao-impactados-com-a-venda-dos-

campos-de-albacora-e-albacora-leste 

Processo 5004798-40.2020.4.02.5103/RJ, Evento 1, INIC1, Página 23



 
 

 

(61) 3246-4057 | 99963-2576 

advogados@aragaoeferraro.com 

www.aragaoeferraro.com 

SGAN 601, Bl. H, salas 2059-2064 - Asa Norte - Ed. ION Brasília, DF | CEP: 70.830-018 

24 

potencial concreto de crescimento, posto que não observa o dever da eficiência 

administrativa e o de boa governança na gestão do patrimônio público. 

 

89. Nesse aspecto, entende-se que há desvio da finalidade de tal prática, que é a de 

garantir uma cessão de direitos de exploração rentável que possibilite a realocação de 

recursos em outras áreas do portfólio da empresa, que, atualmente, foca na exploração 

de águas profundas e ultra profundas.  

 

90. A Lei nº 4.717/65 traz as seguintes previsões: 

 
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas 

no artigo anterior, nos casos de: 

[...] 

c) ilegalidade do objeto; 

e) desvio de finalidade. 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou 

celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º. 

[...] 

III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando: 

[...] 

c) a concorrência administrativa for processada em condições que 

impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. 

(grifamos) 

 

 

91. Com relação à ilegalidade do ato, a parte autora informa que este ponto será 

detalhado no tópico subsequente. 

 

92. No tocante ao desvio de finalidade, tal como mencionado acima, este ocorre 

quando o agente pratica ato visando fim diverso daquele previsto. 

 

93. Com a abertura da fase de oportunidade (teaser) para a venda da totalidade de 

suas participações nos campos de petróleo em comento, a PETROBRÁS age de encontro 

aos princípios orientadores da Administração Pública (art. 37, caput da CF/88), bem como 
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à finalidade própria da sua política de cessão de direitos de exploração e à boa 

governança da gestão do patrimônio público. 

 

94. Para além da justificativa de redução de dívidas, a PETROBRÁS, em reiteradas 

afirmações públicas, é firme no sentido de que, diante da revisão de seu portfólio de 

ativos, tem promovido desinvestimentos e cessões de direitos em algumas áreas que 

entende que não são mais estrategicamente interessantes, a fim de focar no investimento 

para a exploração e produção em águas profundas e ultra profundas. 

 

95. Dessa forma, as alienações realizadas, seriam, para a PETROBRÁS, uma forma de 

realocar recursos para novos investimentos, que entende que tenderão a ser mais 

rentáveis e estratégicos. 

 

96. Contudo não se está a falar de uma empresa eminentemente privada, a qual pode 

suportar irrestritamente os riscos do negócio. Aqui se trata de uma sociedade de 

economia mista, a qual é submetida a um regime híbrido, devendo obedecer, repise-se, 

às regras da Administração Pública, dentre eles o do interesse público e o da eficiência. 

 

97. Dessa forma, para se tomar a decisão pela venda de ativos, a PETROBRÁS deve 

estar amparada, minimamente, de estudos técnicos que apontem para a viabilidade do 

negócio efetivado, com indicações sobre o retorno sobre o investimento que será 

realizado. 

 

98. Não se nega que existem as variações do mercado financeiro, por isso que a 

empresa deve sempre estar atenta para os melhores momentos para a realização de suas 

atuações no mercado, sob pena de incorrer em negócios cujo retorno são expressivamente 

prejudiciais. 
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99. Nesse sentido, acusa-se desvio de finalidade no presente caso, posto que a 

despeito de argumentar a necessidade de se perseguir um aumento de receita com a 

venda de ativos, o faz abrindo mão de campos de petróleo lucrativos e em momento de 

crise no cenário do petróleo e gás, onde investidores certamente podem aproveitar do 

momento para impor preços mais baixos, visando um maior retorno financeiro quando 

da regularização do mercado – sem data predefinida, tendo em vista que esta depende 

do controle da pandemia do COVID-19 a nível mundial. 

 

100. Por questões óbvias, a parte autora não possui acesso (i) aos estudos técnicos 

realizados pela PETROBRÁS que concluam que o momento de abertura do mercado de 

gás, a partir do início do procedimento de venda de sua participação nas concessionárias 

em comento, é propício, nem (ii) à análise dos riscos que envolvem tal medida num 

momento de incertezas para investidores.  

 

101. Assim, por força da previsão constante no art. 2º, §4º da Lei nº 4.717/65, que prevê 

a requisição de informações para a instrução da ação popular, a parte ora proponente 

pugnam para que seja determinada à PETROBRÁS a juntada dos estudos técnicos que 

embasaram a abertura de fase de venda de ativos em momento de crise, posto que de 

salutar relevância para comprovar o risco de se promover a realização dessa venda de 

ativos nesse momento de crise pandêmica na saúde e de quedas no setor de petróleo e 

gás. 

 

102. Com isso, demonstra-se o desvio de finalidade da PETROBRÁS ao dar início a 

tal procedimento de venda em meio à referida crise, posto que vai de encontro ao 

interesse público que será lesado com uma transação de baixo valor, de áreas estratégicas 

para a soberania nacional. 

 

103. Assim, faz-se necessária a consagração da procedência da presente ação popular, 

no sentido de que seja a fase de oportunidade (teaser) cancelada diante do seu potencial 
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lesivo ao patrimônio público, por estarem viciadas no tocante à necessidade de se garantir 

uma real competitividade, bem como de oportunizar a seleção de investidores que 

tendem a apresentar propostas vinculantes de baixo valor, ante o período de crise aqui 

narrada. 

 

 

V.2 – DA ILEGALIDADE DA VENDA DE ATIVOS DA SUBSIDIÁRIA PELA 

PETROBRÁS – DECRETO Nº 9.355/18 QUE SE ENCONTRA EM 

INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E COM O DEVER DE 

LICITAR. 

104. Como expressão do princípio republicano, o dever geral de licitar abrange 

indistintamente os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, o que 

inclui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quer 

exploradoras de atividade econômica, quer prestadoras de serviços públicos. Consoante 

Eros Roberto Grau, essa é a compreensão a se extrair da leitura conjunta dos arts. 22, 

XXVII; 37, XXI; e 173, § 1º, III, da Constituição Federal. 

 

105. O art. 37, XXI, da CF/88, nesse sentido, é taxativo ao estabelecer que, ressalvados 

os casos especificados em lei, obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação que garanta igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

 

106. Também conforme já aqui mencionado, o art. 175 da CF/88 dispõe, de forma 

expressa, que “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

 

107. Com a possibilidade de contratos de concessão inaugurados pela EC nº 09/95, foi 

editada a Lei de Petróleo (Lei nº 9.478/97), que em seu art. 61 dispõe o seguinte: 
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A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS é uma sociedade de economia 

mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objeto a 

pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte 

de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus 

derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como 

quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em 

lei. 

(grifos nossos) 

 

 

108. Fácil notar que a redação do transcrito artigo 61 espelha exatamente a necessidade 

de integração vertical da empresa, consideradas as atividades a montante (upstream) e 

a jusante (downstream). 

 

109. Destaca-se que, em seu nascedouro, a PETROBRÁS já tinha por uma de suas 

finalidades o comércio de derivados, conforme o caput do artigo 6°, da Lei 2.004 de 1953. 

Em seu artigo 64 o estatuto legal da Petrobrás assim dispõe, a respeito: 

 
Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que 

integrem a indústria do petróleo, fica a PETROBRÁS autorizada a 

constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou 

minoritariamente, a outras empresas. 

(grifos nossos) 

 

 

110. Notável que se autoriza o “menos”: eventual associação entre a BR Distribuidora 

a outras empresas, ainda que minoritariamente. Em nenhum momento o diploma legal 

autoriza o “mais”, a pretendida alienação integral da participação nas concessionárias 

de Albacora e Albacora Leste. 

 

111. Portanto, nos termos do artigo 2°, alínea “c”, da Lei 4.717/65, é nulo o ato com 

objeto ilegal, lesivo ao patrimônio de sociedade de economia mista. Como já narrado, a 

pretendida alienação da integralidade dos ativos dos Campos de Albacora e Albacora 

Leste, não encontra amparo na Lei 9.478/97. 
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112. Desse modo, a abertura do processo de venda da totalidade dos ativos aqui 

questionado, com fundamento no Decreto nº 9.355/18, constitui flagrante burla à regra 

da licitação, da moralidade, legalidade e da impessoalidade.  

 

113. Urge salientar que o mencionado decreto extrapola o caráter secundário 

regulamentar e consubstancia-se em decreto autônomo, instituindo direito sem que haja 

previsão legal e, de modo ainda mais gravoso, em contrariedade à Constituição Federal. 

 

114. Não por outra razão que houve o ajuizamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5942, cujo julgamento ainda não fora concluído, em face do 

referido decreto, uma vez que: 

 

I. Afasta o princípio licitatório; 

II. Afasta do Congresso Nacional a prerrogativa de deliberação acerca de 

venda do patrimônio da União; 

III. Invade a esfera de competência reservada à Lei; 

IV. Afasta a incidência, nos processos de desestatização das empresas 

estatais, dos princípios da administração pública (normas de direito 

público), asseverando a prevalência exclusiva, do direito privado; 

V. Viola a independência do Poder Legislativo Federal; e 

VI. Convalida, via Decreto Autônomo, atos administrativos 

inconstitucionais já praticados pela União, em ofensa aos princípios da 

legalidade, moralidade e eficiência. 

 

115. Isto é, todo o conjunto normativo trazido pelo Decreto n. 9.355/18 acerca do regime 

“simplificado” para alienações, por dispensar o procedimento licitatório, por não ter 

passado pelo crivo democrático do debate parlamentar e, consequentemente, não ser 
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previsto em quaisquer dos instrumentos legislativos previstos taxativamente no art. 59 

da CF/88, representa flagrante violação à reserva legal imposta à matéria de licitação e 

alienação de bens da União. 

 

116. Importante mencionar que, com base nessa Sistemática de Desinvestimentos, a 

pretendida venda da integralidade da participação da PETROBRÁS nas concessionárias 

em comento deve, obrigatoriamente, ser feita mediante procedimento competitivo, ou 

seja, licitatório. 

 

117. Não se presumem exceções ou limitações à regra geral de licitação. Admitir-se o 

contrário, isto é, que a venda de participação em concessionária estratégica e de grande 

relevo econômico possa dispensar a licitação, atentaria contra os princípios da 

Administração Pública previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

 

118. Assim é que, fiel ao princípio da legalidade, a Lei das Estatais não dá suporte 

material ou mesmo formal ao Decreto 9.355/17, como já dito. Isto porque, o art. 22, inciso 

XXVII, da Constituição Federal c/c o art. 48, inciso V, prevê competir privativamente à 

União legislar, por intermédio do Congresso Nacional, sobre as normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades, a alcançarem as sociedades de 

economia mista. 

 

119. Bem assim, o artigo 173, § 1º, inciso III, da Lei Maior expressamente versa sobre a 

imprescindibilidade da lei para disciplinar “licitação e contratação de obras, serviços, 

compras e alienações”, no âmbito das sociedades de economia mista. 

 

120. E, ainda sob o aspecto material, o Decreto contém vício insanável, pois inova na 

ordem jurídica, tornando-se incompatível no mundo jurídico com a Lei nº 13.303/16 e Lei 

nº 9.478/97. 
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121. Há, no caso, procedimentos distintos positivados no Decreto e na Lei das Estatais, 

como podemos bem observar na leitura atenta do art. 51 desta: 

 
Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência 

de 

fases: 

I - preparação; 

II - divulgação; 

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa 

adotado; 

IV - julgamento; 

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas; 

VI - negociação; 

VII - habilitação; 

VIII - interposição de recursos; 

IX - adjudicação do objeto; 

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento. 

 

 

122. Em contrapartida, o art. 11 do Decreto nº 9.355/17 estabelece que o procedimento 

de alienação obedecerá a fases distintas: 

 
Art. 11. O procedimento especial de cessão de direitos de que trata este 

Decreto obedecerá às seguintes fases: 

I - preparação; 

II - consulta de interesse; 

III - apresentação de propostas preliminares; 

IV - apresentação de propostas firmes; 

V - negociação; 

VI - resultado; e 

VII - assinatura dos instrumentos jurídicos negociais. 

§ 1º O início das fases de que trata os incisos II a IV do caput será 

divulgado no sítio eletrônico da Petrobras. 

§ 2º A critério da comissão de cessão a que se refere o § 2º do art. 5º, a fase 

de apresentação de propostas preliminares será opcional. 

§ 3º A Petrobras regulará a competência para apreciação das fases 

descritas no caput. 

 

 

123. Evidente, dessa forma, que não só a legalidade é maculada, mas também a 

impessoalidade e moralidade, uma vez que as negociações sucessivas podem ser 
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realizadas entre todos os participantes, sem uma predefinição clara e objetiva, burlando 

a proposta mais bem vantajosa e/ou competitiva para a Administração Pública. 

 

124. O que se observa do Decreto em questão, que regulamenta a cessão de direitos da 

estatal, é que o primordial escopo desta sistemática é o de permitir que esta venda se dê 

de maneira mais “ágil”, sem procedimento licitatório e em evidente descompasso com o 

princípio da legalidade. 

 

125. Dessa forma, a atuação da PETROBRÁS com a publicação da fase da oportunidade 

(teaser) à venda da integralidade de suas participações nos Campos de Albacora e 

Albacora Leste, realizadas com fundamento no Decreto nº 9.188/17, padece de vício de 

legalidade, a tornar apta a atuação do Poder Judiciário, contendo ato que gere lesão ao 

patrimônio público. 

 

126. Nesse contexto, as partes autoras entendem salutar a procedência da presente 

ação, no sentido de que as fases já anunciadas sejam declaras nulas, uma vez não 

precedidas de licitação, violando a regra constitucional e legal que determina que para 

alienação de bem público necessária a realização do referido procedimento. 

 

 

VI – DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

127. A concessão da tutela de urgência, nos termos do caput, do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), dependerá da existência de probabilidade 

do direito e do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não só isso, a 

urgência constatada deve ser contemporânea à propositura da ação ou do recurso. 

 

128. Sobre a matéria, a Lei nº 4.717/65 disciplina, em seu art. 5º, § 4º a possibilidade de 

suspensão liminar de ato(s) lesivo(s) ao patrimônio público. Resta, nesse sentido, 
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sobejamente comprovados os danos que advirão da continuidade plena na tramitação do 

procedimento especial de venda da totalidade da participação da PETROBRÁS nas 

concessionárias Albacora e Albacora Leste. 

 

129. A probabilidade do direito encontra-se bem delineada a partir de todos os 

argumentos trazidos na presente peça, destacando-se a possibilidade de ocorrência de 

efeitos deletérios imputados ao patrimônio público advindos dos atos lesivos adotados 

pelas requeridas, em mácula à isonomia (quebra da competitividade), legalidade, 

princípio da obrigação licitatória, moralidade, eficiência e da boa governança na gestão 

do patrimônio público.  

 

130. Isto porque, as fases vinculantes se encontram abertas em meio a uma grave crise 

pandêmica de saúde e de crise no setor de petróleo e gás, bem como por negociarem 

campos de petróleo com elevada rentabilidade a curto e médio prazo. 

 

131. O periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, 

caracteriza-se pelo risco de uma resposta tardia por parte dos órgãos judiciários causar 

um grave dano ou um dano de difícil reparação ao objeto do pleito almejado, tendo em 

vista que a fase de teaser já se encontra aberta, estando noticiado que o seu encerramento 

se dará no dia 16.10.2020.  

 

132. A mitigação da competitividade, com a possível redução de investidores que 

venham a se habilitar em tal fase, pode acarretar em prejuízos irreparáveis, posto que 

apenas os selecionados desta fase poderão apresentar propostas vinculantes, as quais 

tendem a ser em valor menor do que o esperado, em decorrência da crise vivida. 

 

133. Pugna-se, assim, para que a fase de oportunidade já iniciada e prestes a ser 

encerrada seja suspensa e/ou adiada, enquanto perdurar a crise aqui narrada, com o 

intuito de permitir a garantia de uma ambiência propícia à competitividade e de 
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valorização do valor de mercado da subsidiária, a resguardar o patrimônio da estatal e, 

principalmente, o patrimônio público, de ser de ser arrematado a preços abaixo do valor 

de mercado, em clara caracterização da lesividade aqui denunciada. 

 

134. Ainda, que seja determinada a suspensão de todo o procedimento de venda da 

totalidade da participação da PETROBRÁS nos Campos de Albacora e de Albacora Leste, 

até que haja a conclusão de julgamento da ADI 5942 pelo Supremo Tribunal Federal, 

tendo em vista que esta possui impacto direto na presente demanda, no tocante à 

ilegalidade da modalidade de alienação simplificada pela PETROBRÁS sem a realização 

de licitação. 

 

135. Esclareça-se, nesse ponto, que não há o chamado "perigo de demora reverso", 

porquanto não se está a inviabilizar permanentemente a venda em testilha, mas apenas 

a garantir que ela se amolde à legislação de regência e aos princípios constitucionais 

norteadores da gestão da coisa pública, bem como se dê em momento mais oportuno, 

que possibilite um arremate de valor mais vantajoso. 

 

136. Certamente que permitir a aludida alienação, a toque de caixa, acarretará maior 

dano ao interesse público, e este será de reparação bem mais difícil do que o fato de 

simplesmente sustar provisoriamente o seu trâmite. 

 

137. Assim, consoante as disposições pertinentes do Código de Processo Civil, requer-

se a tutela de urgência, inaudita altera pars, dada a exiguidade de tempo restante para a 

efetivação da tutela. 

 

 

VII – DOS PEDIDOS. 
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138. Por todo exposto e fundamento com as razões técnicas e jurídicas estruturadas, 

requer, com o devido acato e respeito: 

 

a. A concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, no sentido de que seja 

determinada a suspensão e/ou adiamento da fase de teaser referente à venda 

da totalidade da participação da PETROBRÁS nas concessionárias de 

Albacora e Albacora Leste, em 100% e 90%, anunciada pela PETROBRÁS 

enquanto durar a pandemia e a crise no setor que reduza o valor de 

mercado da referida subsidiária, a fim de se evitar que haja a interferência 

negativa no processo de habilitação de investidores no procedimento de 

venda a implicar em apresentações de propostas, na próxima fase, em valor 

menor do que o esperado, conforme argumentação contida na presente 

inicial, a impactar negativamente na oferta e venda dos referidos ativos, em 

potencial lesivo ao patrimônio público; 

 

b. Ainda em sede de tutela de urgência, que seja suspenso todo o processo de 

venda dos ativos da PETROBRÁS nas concessões de Albacora e Albacora 

Leste até que haja a conclusão de julgamento da ADI 5942 pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista a flexibilização indevida da licitação, a ter 

impacto direto na presente ação. 

 

c. A citação dos requeridos para responderem aos termos desta ação sob pena 

de revelia, ou seja, reputar todos os fatos ora elencados como verdadeiros, 

nos termos do art. 7º, inciso I, alínea a, da Lei nº 4.717/65; 

 

d. Nos termos do art. 2º, §4º da Lei nº 4.717/65, a determinação para que a 

PETROBRÁS junte aos autos estudos técnicos, incluindo análise de riscos, 

que embasaram a abertura de fase de venda de ativos em momento de crise; 
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e. A intimação do i. representante do Ministério Público Federal para exercer 

o seu papel constitucional no presente feito, com espeque no art. 7º, inciso 

I, alínea a, da Lei nº 4.717/65; 

 

f. No mérito, que sejam ratificados os dois pedidos de tutela de urgência, 

julgando-se procedentes a ação popular, no sentido de declarar a nulidade 

dos atos lesivos ao patrimônio público, tais quais todos os atos 

administrativos e deliberações da PETROBRÁS destinados à alienação da 

sua participação nas concessionárias Albacora e Albacora Leste, tal como 

explanado e justificado na presente demanda sob a perspectiva 

constitucional; 

 

g. De forma subsidiária, caso a estatal requerida consumar a alienação de seus 

ativos nas concessionárias Albacora e Albacora Leste durante o deslinde da 

presente ação, que seja condenada à obrigação de desfazer todos os atos 

administrativos, procedimentos e negociações ou, ainda, seja o pedido 

convolado em ressarcimento ao erário em face dos prejuízos a serem 

comprovadamente atestados ou, por si, em perdas e danos 

correspondentes diante da conclusão do binômio ilegalidade-lesividade, 

como já pacificado em jurisprudência do e. STJ – REsp 1.447.237; 

 

h. A intimação do(s) requerente(s) de todos os demais atos processuais no 

endereço constante do rodapé da presente peça petitória, em nome dos 

advogados Eugênio José Guilherme Aragão, OAB/DF 4.935 e Angelo Longo 

Ferraro, OAB/DF 37.922, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º 

e 280, CPC/2015; 

 

i. Sejam as requeridas condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, 
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em quantia equivalente a 20% do total de condenação; 

 

j. Atestam estes causídicos a autenticidade dos documentos acostados, nos 

termos do que dispõe o art. 365, IV do CPC. 

 

139. Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

sobretudo, documental, testemunhal a ser oportunamente arrolada, bem como o 

depoimento pessoal dos requeridos. 

 

140. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de cumprimento das 

exigências processuais e materiais da legislação de regência. 

 

Nesses termos, pede deferimento.  

De Brasília/DF para Campos dos Goytacazes/RJ, em 1º de outubro de 2020. 

 

 

Eugênio José Guilherme de Aragão 

OAB/DF 4.935 

 

 

Angelo Longo Ferraro 

OAB/DF 37.922 

 

Marcelo Winch Schmidt 

OAB/DF 53.599 

 

 

Miguel Filipi Pimentel Novaes 

OAB/DF 57.469 

 

Rachel Luzardo de Aragão 

OAB/DF 56.668 

 

 

Sthefani Lara dos Reis Rocha  

OAB/DF 54.357 

 

Carolina Freire Nascimento 

OAB/DF 59.687 

Gean Carlos Ferreira de Moura Aguiar 

OABDF 61.174 
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Pelo presente instrumento particular de mandato, TEZEU FREITAS BEZERRA, 

brasileiro, casado, industriário, coordenador geral do Sindicato dos Petroleiros do 

Norte Fluminense – SINDIPETRO/NF, carteira de identidade nº 2000010515330 

(SSP/CE), título de eleitor nº: 058175790728, CPF nº: 025.291.343-40, com endereço 

profissional na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 257, Centro, Macaé, RJ, CEP:27910-

330, nomeia e constitui seus procuradores os advogados EUGÊNIO JOSÉ 

GUILHERME DE ARAGÃO, inscrito na OAB/DF sob o n° 4.935, ANGELO LONGO 

FERRARO, inscrito na OAB/SP nº 261.268 e OAB/DF nº 37.922, RACHEL LUZARDO 

DE ARAGÃO, OAB/MG nº 139.937 e OAB/DF 56.668 E MARCELO WINCH 

SCHMIDT, OAB/DF nº 53.599 OAB/RS n.º 108.509A e MIGUEL FILIPI PIMENTEL 

NOVAES, OAB/DF n° 57.469, CAROLINA FREIRE NASCIMENTO, OAB/DF nº 

59.687, com endereço profissional na SGA/Norte-601, Lote H, Edifício ION, Salas 2059 a 

2064, CEP 70.830-018, Brasília/DF, outorgando-lhes todos os poderes de cláusula ad 

juditia et extra, para o foro em geral, podendo propor contra quem de direito as 

ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final 

decisão, usando os recursos legais e acompanhando-as; agindo em conjunto ou 

separadamente, como também poderes por mais especiais que sejam, inclusive 

confessar, desistir, transigir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, 

substabelecer a outrem, com ou sem reservas de poderes e, ainda, solicitar a 

retenção dos honorários contratuais, que tudo será dado por bom, firme e valioso, 

notadamente para impugnar judicialmente, via ação popular,  todos atos 

administrativos, procedimentos e deliberações destinados à venda da totalidade da 

participação da PETROBRAS nos Campos Albacora e Albacora Leste, localizados 

na Bacia de Campos, Brasil. 

 

Brasília-DF, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 
TEZEU FREITAS BEZERRA 

Assinado de forma digital por TEZEU FREITAS 

BEZERRA:02529134340 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=23087030000182, 

ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF 

A3, ou=(em branco), cn=TEZEU FREITAS BEZERRA:02529134340 

Dados: 2020.10.01 19:14:45 -03'00'
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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

       Certifico  que,  de  acordo  com  os  assentamentos  do  Cadastro  Eleitoral  e  com  o  que
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a)  abaixo qualificado(a) está quite com a
Justiça Eleitoral  na presente data .

Certidão emitida às 13:53 em 28/06/2019

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo  quando  facultativo,  o  atendimento  a  convocações  da  Justiça  Eleitoral  para  auxiliar  os  trabalhos
relativos  ao  pleito,  a  inexistência  de  multas  aplicadas,  em  caráter  definitivo,  pela  Justiça  eleitoral  e  não
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento
de  naturalização  por  sentença  transitada  em  julgado;  interdição  por  incapacidade  civil  absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a
todos imposta ou prestação alternativa;  condenação por improbidade administrativa;  conscrição;  e opção,
em Portugal,  pelo estatuto da igualdade.

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral
na  Internet,  no  endereço:  http://www.tse.jus.br  ou  pelo  aplicativo  e-Título,  por
meio  do  código:

WUBV.JNMH.WUMY.ZHVQ

Filiação:

Zona: 098

Município: 58190 - CAMPOS DOS GOYTACAZES

Seção: 0119

- SOLANGE MARIA DE FREITAS BEZERRA
- WANDERLEY ANTUNES BEZERRA

UF: RJ

Domicílio desde: 24/04/2018

Inscrição: 0581 7579 0728

Data de nascimento: 11/07/1987

Eleitor(a): TEZEU FREITAS BEZERRA
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1. Descrição da Oportunidade
Resumo da Oportunidade

 A Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) informa sobre a 
oportunidade de aquisição de 100% de sua participação (WI) 
como operadora do campo em águas profundas de Albacora 
(“Albacora”) e 90% de sua participação como operadora do 
campo em águas profundas de Albacora Leste (“Albacora 
Leste”, e coletivamente os “Ativos”), localizados na Bacia de 
Campos, Brasil (a “Potencial Transação”)

 Como parte do processo de venda ("Processo"), potenciais 
compradores (“Potenciais Compradores”)poderão apresentar 
uma oferta para Albacora, Albacora Leste ou ambos Ativos

Fonte: ANP, OTC 15220 (2003), OTC 5894 (1989), OTC 17925 (2006)
(1) Produção em agosto de 2020

Com OOIP e produção combinados de 8,2 Bboe e 77 Mboe/d, os Ativos representam um importante pólo de produção 
com relevantes oportunidades de revitalização no pós-sal e projetos de desenvolvimento do pré-sal

Mapa de Localização

Métricas do Campo Unid. Albacora Albacora Leste

WI % 100% 90% (RSB 10%) 

Op / Não-Op Operadora Operadora 

Rodada ANP  Zero (sem conteúdo 
local)

Zero (sem conteúdo 
local)

Lâmina d’água m 100 - 1.050 1.000 - 2.150

API ⁰ 27 19

OOIP Bbbl 4,4 3,8

Produção de Óleo WI(1) Mbbl/d 39 30 

Produção de Gás WI(1) Mm³/d 716 636 

Produção Total WI(1) Mboe/
d

43 34 
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1.1 Destaques da Oportunidade

 Aproximadamente 500 km2 de área de licença
 Mais de 4,4 Bbbl de OOIP estimado no pós-sal, 

com potencial significativo no pré-sal
 Produção total de 43 Mboe/d(1)

Ativos Relevantes em 
Águas Profundas



Albacora Albacora Leste

Combinados, os Ativos representam a maior oportunidade com operação já oferecida no mercado secundário brasileiro

 Mais de 550 km2 de área de licença
 Mais de 3,8 Bbbl de OOIP estimado no pós-sal, 

com potencial significativo no pré-sal
 Produção total de 34 Mboe/d(1)

 Projeto de revitalização apresenta o potencial para mais 
do que triplicar a produção dos níveis atuais

– Extenso plano de desenvolvimento já realizado pela 
Petrobras; o potencial comprador terá a flexibilidade 
para otimizar o plano antes de sua aprovação

 Desenvolvimento comercial do pré-sal: testes 
detalhados em andamento na descoberta de Forno, 
com resultados esperados para o 4º Tri de 2020

 Reservatórios de arenito turbidítico de alta 
qualidade com trapas estratigráficas primárias e 
componentes estruturais secundários

 Aplicação estratégica de sísmicas 3D e registros de 
imagem para melhor caracterização do reservatório

 Desenvolvido através de longos poços horizontais 
completados com telas de contenção (Gravel-Pack) 
para maximizar a recuperação

 Os principais reservatórios produtores 
compreendem arenitos turbidíticos empilhados de 
alta qualidade da Formação Carapebus

 Caracterização robusta de reservatório do campo, 
suportada por recentes pesquisas sísmicas 4D e 
3D e análise de atributos sísmicos

 Grande número de perfurações de poços 
horizontais e desviados ao longo do bloco

Upside Significativo
no Curto Prazo, 

Incluindo Pré-Sal



 Nenhuma obrigação de conteúdo local e potencial para redução de royalties no futuro(2)

 Oportunidade para alavancar a estrutura de custo com revitalização e perfuração de exploração / 
desenvolvimento

 Sobreposição operacional oferece oportunidade de sinergias entre as concessões

Fonte: Welligence, Albacora - Oliveira and Dias (1990), Albacora Leste - Lemos et al. (2006)
(1) Produção de agosto de 2020, correspondente a parcela da Petrobras no Campo
(2) Pendente de aprovação da ANP, conforme Resolução nº 749/2018

Subsuperfície Bem 
Compreendida com 
Extenso Banco de 

Dados



 Perfuração e outras atividades estão programadas, 
com objetivo de aumentar a produção no curto 
prazo e estender os atuais níveis de produção

 Desenvolvimento do pré-sal focado na descoberta de 
Arapuçá (tie-back do poço previsto para 2023)

 Potencial adicional de desenvolvimento de 
acumulações não produtivas já descobertas e alvos de 
exploração já identificados

Cenário Comercial 
Favorável
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1.2 Oportunidade Única em Bacia de Hidrocarbonetos de Excelência
 Os campos gigantes de Albacora e Albacora Leste estão 

favoravelmente situados no Alto Externo da Bacia de Campos, 
fazendo parte de uma província de hidrocarbonetos em águas 
profundas bem estabelecida

 Produção de petróleo a partir de reservatórios Cretáceos e Terciários 
(Eoceno, Oligoceno e Mioceno) de alta qualidade

 Oportunidades de aprimoramento da produção do pós-sal de baixo 
risco, incluindo: 

– Perfuração de poços complementares para produção de 
reservatórios não drenados

– Otimização da eficiência de varredura

– Utilização de extenso banco de dados com dados técnicos de alta 
qualidade para caracterização adicional do subsolo

 Acumulações identificadas no pré-sal devem gerar oportunidades 
adicionais de desenvolvimento e aumento da produção

Seção Geológica Regional da Bacia de Campos

Fonte: Castro and Picolini (2015), Lemos et al. (2006), Loureiro et al. (2006), Bulloch et al. (2001)

Características Geofísicas do Reservatório Miocênico de AlbacoraCaracterização da Subsuperfície de Albacora Leste

Processo 5004798-40.2020.4.02.5103/RJ, Evento 1, COMP5, Página 4



4

1.3 Albacora: Visão Geral do Ativo

 Campo em águas profundas descoberto pela Petrobras em 1984, 
desenvolvido com poços horizontais de alto ângulo, com primeira 
produção em 1987 e produção atual de 43 Mboe/d(1)

 O campo possui 31 produtores ativos com gas lift contínuo, 
finalizados com poços abertos com telas de cascalho (“OHGP”)(2) e 
poços verticais com revestimento perfurado, incluindo um poço no 
pré-sal, além de 16 injetores ativos

 Óleo de alta qualidade (27º API), alta porosidade e alta 
permeabilidade dos arenitos Albiano Namorado e reservatórios 
turbidíticos do Carapebus Oligoceno e Mioceno, e óleo de ~ 30º API 
para o reservatório do pré-sal

 Infraestrutura ativa do campo inclui duas plataformas de produção e 
processamento, o semissubmersível P-25 e o FPSO P-31

 O petróleo é descarregado por meio de navios-tanque aliviadores e 
o gás é exportado através da plataforma PGP-1 no campo vizinho 
de Garoupa

 Atividades de curto prazo focadas na expansão das reservas e 
aumento da produção por meio da revitalização do campo e 
desenvolvimento do pré-sal

– Projeto de revitalização deve melhorar significativamente a 
recuperação e mais que triplicar a produção dos níveis atuais 

– Testes detalhados em andamento na formação do pré-sal de 
Forno (poço 3-AB125-RJS), com resultados esperados para o 4º 
Tri de 2020; já integrado e produzindo na infraestrutura existente

– Reservatórios adicionais não produtores descobertos e leads

exploratórios identificados 

Fonte: ANP, Welligence, Wood Mackenzie, OTC 15220 (2003), OTC 5894 (1989)
(1) Produção de agosto de 2020, proporcional para a participação da Petrobras
(2) Open Hole Gravel Pack

Principais Detalhes do Ativo Mapa do Campo
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1.4 Albacora Leste: Visão Geral do Ativo

 Campo em águas profundas descoberto pela Petrobras em 1988, 
com primeira produção em 2006 e produção atual de 34 Mboe/d(1)

 O campo possui 15 produtores ativos finalizados com OHGP, gas 

lift contínuo e 9 injetores ativos

 Óleo de 19º API em grande parte de alta porosidade e alta 
permeabilidade de arenitos do Mioceno na Formação de 
Carapebus, delimitada ao norte pelo desfiladeiro de Itapemirim e a 
leste e sul por pinch-out

 Infraestrutura ativa do campo inclui o FPSO P-50, com capacidade 
de processamento de óleo de 180.000 bbl/d e 6 MMm³/d de gás

 O petróleo é descarregado por meio de navios-tanque aliviadores 
e o gás é exportado por meio da plataforma vizinha PNA-1

 O desenvolvimento do pós-sal inclui diversas oportunidades de 
perfuração de enchimento nos principais reservatórios

 Desenvolvimento de descobertas do pré-sal e outros alvos de 
exploração já identificados devem aumentar a produção no curto 
prazo e estender os atuais níveis de produção no longo prazo

– Desenvolvimento do pré-sal com foco na descoberta de 
Arapuçá; poço ABL-85 planejado para tie-back em 2023

– Reservatórios adicionais não produtores descobertos e leads

exploratórios identificados

Fonte: ANP, Welligence, Wood Mackenzie, OTC 17925 (2006)
(1) Produção de agosto de 2020, correspondente a parcela da Petrobras no Campo. 

Mapa do CampoPrincipais Detalhes do Ativo

Processo 5004798-40.2020.4.02.5103/RJ, Evento 1, COMP5, Página 6



6

2. Process Eligibility Requirements
Para participar do processo, o Potencial Comprador deve atender aos seguintes critérios financeiros, técnicos e de conformidade 
("Critérios de Elegibilidade"):

Critérios 
Financeiros

2.1   Empresas de Petróleo e Gás: as entidades da indústria de óleo e gás, como operadoras ou não 
operadoras, com valor de mercado ou patrimônio líquido de pelo menos US$ 500 milhões ("Empresa 
Ingressante"). (1)

2.2   Instituições Financeiras: instituições gestoras ou financeiras como private equities, fundos de pensão, 
fundos soberanos e asset managers devem ter  ativos sob gestão (AUM: Assets under management -
valor total de mercado dos investimentos que negocia em nome de seus investidores) de pelo menos US$ 
2,5 bilhões (“Investidor Ingressante”). (1)

Critérios

Técnicos

2.3 Uma Empresa Ingressante pode ou não já ser qualificada como Operadora “A” perante a Agência Nacional 
do Petróleo - ANP, de acordo com as regras do Edital da 16° Rodada de Licitações da ANP ou outra norma 
atualizada publicada pela ANP ou como Não-Operadora, de acordo com tais regras.

2.3.1 Um Operador A ou uma empresa que atenda aos requisitos para ser um Operador A no momento 
da submissão da oferta (“Empresa Ingressante Operadora") deve apresentar, juntamente com tal oferta, 
uma declaração atestando sua qualificação ou o atendimento de tais requisitos, conforme o caso. 

2.3.2 Um Não Operador ou uma empresa, que atenda aos requisitos de Não- Operador no momento da  
submissão da oferta ("Empresa Ingressante Não Operadora"), deve apresentar, juntamente com a 
oferta, uma declaração atestando o cumprimento de tais requisitos.

2.3.2.1 Uma Empresa Ingressante Não-Operadora só poderá apresentar oferta com uma 
operadora A ou com uma empresa que atenda, no momento da apresentação da oferta, aos 
requisitos para ser uma Operadora A. Tal oferta conjunta estará sujeitas às regras estabelecidas 
no item 3, que serão detalhadas na Instruction Letter (fase não vinculante) e na Process Letter 
(fase vinculante).

(1) Valores a serem mensurados conforme segue: (i) valor de mercado e AUM em qualquer data em 2020 até a execução da CPar, e (ii) patrimônio líquido conforme as 
últimas demonstrações financeiras trimestrais disponíveis até a execução da CPar ”.
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2. Process Eligibility Requirements (continued)

Requisitos 
Técnicos

2.4 Para o Investidor Ingressante não será obrigatório cumprir, em nenhum momento do Processo, os 
requisitos para ser Operador A ou Não-Operador perante a ANP .

2.4.1 O Investidor Ingressante somente poderá apresentar uma oferta: (i) com uma Empresa 
Ingressante e / ou (ii) com uma afiliada que seja Operadora A ou atenda, no momento de tal 
apresentação de oferta, aos requisitos para ser Operadora A. Em ambos os casos, tal oferta 
conjunta estará sujeita às regras estabelecidas no Item 3, que serão detalhadas na Instruction 
Letter e Process Letter.

Further 
Information

2.5   Uma empresa de óleo e gás ou instituição financeira que não atenda por conta própria aos Requisitos 
Financeiros descritos nos Itens 2.1 ou 2.2, conforme o caso, poderá participar do Processo se for 
convidado por uma Empresa Ingressante ou um Investidor Ingressante, de acordo com as regras de Oferta 
Conjunta descritas no item 3 e que serão detalhadas na Instruction Letter e Process Letter.

2.6    Durante o Processo, a Petrobras poderá solicitar aos Potenciais Compradores que apresentem 
documentos adicionais de suporte que comprovem que sua capacidade técnica e financeira são suficientes 
para garantir a performance financeira (incluindo o preço de compra) e compromissos técnicos associados 
à aquisição da Transação Potencial.

2.7   Um Potencial Comprador ou qualquer membro de uma oferta conjunta não poderá apresentar ou ser parte 
de mais de uma oferta simultaneamente, individualmente, em conjunto, direta ou indiretamente (incluindo, 
mas não se limitando na figura de financiador ou investidor).

Compliance 
Requirements

2.8 O Potencial Comprador e/ou suas Afiliadas não deve(rão) ser listado(s) nas seguintes listas restritivas:
(A) “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, Suspensas” (CEIS)
(disponível em: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
(B) “Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP)
(disponível em: http://www.portaldatransparencia.gov.br/sanções/cnep)
(C) “Empresas impedidas de transacionar com a PETROBRAS”
(disponível em: http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos)

2.9   Caso o Potencial Comprador (ou quaisquer de suas afiliadas) esteja listado nas listas mencionadas ou 
seja identificado qualquer descumprimento ou o não atendimento aos requisitos mencionados acima, o 
Potencial Comprador será excluído do Processo a qualquer momento, em conformidade com as regras 
aplicáveis à Petrobras.
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2. Process Eligibility Requirements (continued)

Critérios de 
Conformidade

2.10  No caso de o Potencial Comprador ou qualquer uma de suas subsidiárias ou quaisquer de seus 
respectivos administradores, empregados, representantes e agentes:

a. estar sujeito, pertencer ou ser controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a (i) quaisquer sanções 
econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) embargos ou (iii) medidas restritivas administradas, 
promulgadas ou aplicadas pelo Banco Mundial, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelos 
Estados Unidos da América, pelo Canadá, pelo Reino Unido, pela União Europeia, pelos Países Baixos, 
pelo Brasil e pelas respectivas instituições e agências governamentais de qualquer um dos mencionados 
anteriormente (“Sanções”).

b. estar localizado, constituído, incorporado, organizado ou ser residente em um país sujeito a Sanções.
c. possuir  parte predominante do seu negócio com qualquer pessoa ou país sujeito a Sanções.

então, a Petrobras irá avaliar se as relações ou situações descritas impedem a participação do Potencial 
Comprador no Processo em função da não-conformidade com as Sanções e irá informar ao Potencial 
Comprador da sua exclusão do Processo, se for o caso.

2.11  Ao participar deste Processo, o Potencial Comprador se compromete a não tomar nenhuma ação ou 
omissão que, viole qualquer lei aplicável sobre ética nos negócios, incluindo, entre outros, a US Foreign

Corrupt Practices Act, a UK Bribery Act e as leis brasileiras de anticorrupção (incluindo a Lei Federal 
Brasileira nº 12.846/2013) (doravante denominadas “Leis Anticorrupção”).

2.12  Além disso, para participar do Processo, o Potencial Comprador deve assinar uma  Declaração de 
Conformidade (“DC”) e indicar, se aplicável, se está sujeito a algum tipo de Sanção ou a alguma outra 
situação descrita no item 2.10, mesmo que considere que a Sanção não impeça sua participação no 
Processo. Se o Potencial Comprador estiver sujeito a tais situações, ele deverá descrever na DC a 
relação, a natureza e os detalhes da Sanção, além de indicar as restrições decorrentes dela.

2.13  O rigor da declaração e o cumprimento dos requisitos mencionados acima serão verificados pela 
Petrobras após a aceitação, pelo Potencial Comprador, das obrigações de confidencialidade necessárias 
para participar do Processo.
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3. Oferta Conjunta
3.1.  O Potencial Comprador poderá formar um consórcio, associação ou apresentar uma oferta conjunta (“Oferta Conjunta”) com 

uma parte independente, ou partes independentes, para participar deste Processo.

a.  A Oferta Conjunta deverá ter um líder, que será o Potencial Comprador que conduzirá as negociações e será o principal canal de 
comunicação entre Petrobras e partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Líder da Oferta Conjunta”).

b. O Líder da Oferta Conjunta deverá ser um Potencial Comprador que apresentou uma oferta não vinculante e uma oferta 
vinculante, individualmente ou por meio de uma Oferta Conjunta, conforme o caso.

c. O Potencial Comprador deverá informar imediatamente à Petrobras (por meio do Scotiabank) sobre sua intenção de apresentar 
uma Oferta Conjunta, incluindo informações de quem é o Líder da Oferta Conjunta e quem são as partes envolvidas na Oferta 
Conjunta (“Membro(s) da Oferta Conjunta”), dentro do prazo previamente estabelecido na Instruction Letter e/ou Process Letter.

d. A Oferta Conjunta deverá conter (i) procurações que concedam poderes ao Líder da Oferta Conjunta designado pelos outros 
Membro(s) Oferta Conjunta; e (ii) uma declaração do Líder da Oferta Conjunta confirmando que ele não está agindo como 
intermediário na Potencial Transação.

e. Pelo menos um Membro da Oferta Conjunta deverá atender aos requisitos técnicos do Item 2.3.1.

3.2    A Oferta Conjunta deverá ser aprovada de acordo com a discricionariedade da Petrobras, de acordo com os critérios e as
regras estabelecidas no presente documento, e de acordo com a Instruction Letter e a Process Letter. Depois de aprovado pela 
Petrobras e verificado o cumprimento dos Critérios de Elegibilidade e das regras de formação de Oferta Conjunta (se aplicável), 
os Membros da Proposta Conjunta poderão participar do Processo.

3.3    A formação de uma Oferta Conjunta será permitida apenas se os Membros da Oferta Conjunta atenderem aos Critérios de 
Elegibilidade aqui estabelecidos, observado o item 2.5.

3.4 Cada Membro da Oferta Conjunta deverá celebrar seu próprio Acordo de Confidencialidade (“CA”) e apresentar a DC 
diretamente à Petrobras para acessar quaisquer informações não públicas relacionadas à Potencial Transação.

3.5 As regras aplicáveis ao Líder da Oferta Conjunta e as eventuais modificações na composição da Oferta Conjunta e/ou dos 
Membros da Oferta Conjunta serão detalhadas na Instruction Letter e na Process Letter.
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4. Considerações Adicionais
4.1.  A Petrobras poderá, durante o Processo, realizar análises de prevenção de riscos, em conformidade com as Leis Anticorrupção 

e com o Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção – PPPC e poderá solicitar que o Potencial Comprador preencha um 
questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e condutas com a Lei Anticorrupção.

4.2.  Uma Declaração de Proposta Independente deverá ser apresentada até o envio de cada oferta (não-vinculante e vinculante).

4.3.  Para evitar conflitos de interesses, não será permitida a participação no Processo de qualquer Potencial Comprador que seja 
considerado parte do grupo do assessor financeiro da Petrobras no Processo.

4.4.  Os Potenciais Compradores podem, sob sua exclusiva responsabilidade e arcando com todas as despesas relacionadas, 
contratar consultores financeiros, técnicos e/ou jurídicos para assessorá-los no Processo, desde que esses consultores sejam 
instituições com reputação e experiência e que não estejam sujeitos a nenhum conflito de interesses relacionados à Petrobras,
(a ser determinado de acordo com os critérios especificados pela Petrobras).
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5. Visão Geral do Proceso e Informações de Contato
5.1 A Petrobras contratou o Banco Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo (“Scotiabank”) como seu assessor financeiro exclusivo no 

contexto da Transação em Potencial.

a. Os Potenciais Compradores que cumprirem com os Critérios de Elegibilidade deverão notificar o Scotiabank até 16 de 
Outubro de 2020 para expressar seu interesse na oportunidade e receber os documentos necessários para participar do 
Processo: i) Acordo de Confidencialidade (“AC”); (ii) Declaração de Conformidade (“DC”) e (iii) Declaração de Participante 
(“DPar”) referente aos Itens 2.1 e 2.2. conforme aplicável. O não-cumprimento de expressar o interesse e notificar o 
Scotiabank no prazo acima precluirá a participação de Potenciais Compradores (salvo se tal Potencial Comprador for 
posteriormente convidado a ingressar em consórcio ou oferta conjunta, conforme descrito no item 3).

b. Se requerido pela Petrobras, o Potencial Comprador deve prover outros documentos de suporte.

c. Para ser elegível ao Processo, as cópias assinadas do AC, CC e DPar, juntamente com quaisquer outros documentos 
exigidos, devem ser enviadas ao Scotiabank até 23 de outubro de 2020. O não envio da documentação neste prazo 
impedirá a sua participação no Processo (salvo se tal Potencial Comprador for posteriormente convidado a ingressar em 
consórcio ou oferta conjunta, conforme descrito no item 3).

d. Um Potencial Comprador que atenda a todos os Critérios de Elegibilidade será formalmente convidado a participar do 
Processo pelo Scotiabank e receberá uma carta com detalhes adicionais sobre o Processo (“Instruction Letter” e “Process 
Letter”). 

5.2 Quaisquer perguntas gerais ou perguntas que não sejam específicas ou diretamente relacionadas à Potencial Transação 
devem ser endereçadas para o seguinte site: http://transparencia.petrobras.com.br/

5.3 Sob nenhuma circunstância deverá ser feito contato com a administração ou funcionários da Petrobras ou com qualquer uma 
de suas subsidiárias. 

5.4 Os Potenciais Compradores que atenderem aos Critérios de Elegibilidade descritos no Teaser deverão endereçar todas as 
dúvidas sobre a Potencial Transação e ao Processo exclusivamente a um dos representantes do Scotiabank indicados abaixo:

Moncef Attia
Managing Director, Energy

+1.713.240.6395
moncef.attia@scotiabank.com

Alonso Mago
Managing Director, Head of Technical

+1.713.503.6989
alonso.mago@scotiabank.com
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Aviso
Esta Visão Geral da Oportunidade (“Teaser”) está sendo fornecida aos potenciais compradores e publicada no site da Petrobras (www.investidorpetrobras.com.br) com o objetivo de
apresentar a Transação em Potencial.

Este documento está sendo fornecido apenas com a finalidade de verificar o interesse do mercado na Transação em Potencial e, portanto, não obriga a PETROBRAS a iniciar ou a
concluir o Processo (conforme definido neste Teaser) de venda de seus ativos. Este documento pode conter declarações prospectivas, na acepção das seguintes leis dos Estados
Unidos da América: Secção 27A do Securities Act de 1933 e suas alterações (Securities Act), e Secção 21E do Securities Exchange Act de 1934, e suas alterações (Exchange Act), que
meramente refletem as expectativas da administração da PETROBRAS. Termos como "antecipar", "acreditar", "esperar", "prever", "pretender", "planejar", "prover", junto com expressões
semelhantes ou análogas, são usados para identificar declarações meramente prospectivas. Essas previsões envolvem, evidentemente, riscos e incertezas, previstos ou não pela
PETROBRAS. Portanto, os resultados futuros das operações podem diferir das expectativas atuais, e os leitores deste Teaser não devem basear suas expectativas exclusivamente nas
informações aqui apresentadas.

Este documento é emitido pela PETROBRAS no contexto da Transação em Potencial. Este documento foi elaborado exclusivamente pela PETROBRAS e não por qualquer outra pessoa
e é fornecido pela PETROBRAS unicamente para informação, não devendo tais informações serem exatas e/ou consideradas como hábeis a conferir direitos ao destinatário/participante
ou qualquer de seus empregados, credores, detentores de valores mobiliários ou de outros detentores de capital próprio ou qualquer outra pessoa.

Este Teaser foi elaborado com o único propósito de determinar se os potenciais compradores desejam receber mais informações para análise em relação à Transação em Potencial
após a adesão a determinadas obrigações de confidencialidade, sempre que os potencias compradores cumprirem com os critérios objetivos para participação no Processo, acima
descritos.
Embora as informações aqui contidas sejam obtidas ou extrapoladas a partir de fontes públicas e preparadas de boa‐fé, nem a PETROBRAS, nem suas afiliadas, nem suas associadas,
nem suas controladas (Sistema PETROBRAS) nem seus respectivos diretores, funcionários, representantes, consultores ou agentes, está fazendo declarações ou garantias, expressas
ou implícitas, quanto à isenção, precisão, confiabilidade, suficiência, razoabilidade ou completude de tais informações, declarações ou opiniões contidas ou de outra forma em relação a
este documento ou a quaisquer informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer participante, de maneira que nenhuma responsabilidade será aceita por qualquer pessoa em
relação a tais informações ou opiniões. Somente as declarações e garantias que possam ser feitas em qualquer contrato definitivo relativo à Transação em Potencial (que não contenha
quaisquer declarações, garantias ou compromissos com relação a este documento) terá qualquer efeito. Em especial, qualquer potencial comprador terá que reconhecer no contrato
definitivo relativo à Transação em Potencial que não se baseou ou foi induzido a celebrar tal contrato por qualquer declaração ou garantia, salvo as que constarão em tal contrato.

As informações contidas neste documento estão sendo entregues apenas para fins informativos. Todas as informações financeiras (“Informações Financeiras”) contidas neste
documento relativas a qualquer empresa do Sistema PETROBRAS foram obtidas a partir de informações (“Dados de Origem”) preparadas pela administração da PETROBRAS apenas
para fins internos e não com vistas à divulgação a terceiros, podendo não estar em conformidade com as regras contábeis IFRS, UK, BR ou US GAAP. A PETROBRAS não faz nenhuma
tentativa de auditoria ou verificação dos Dados de Origem ou da Informação Financeira ou qualquer outra informação financeira. Além disso, qualquer informação apresentada neste
documento sobre reservas e recursos de petróleo, estimativas de produção e quaisquer outras informações prospectivas sobre a quantidade ou qualidade dos recursos petrolíferos está
sujeita a vários fatores e envolve uma série de riscos que não podem ser previstos por Sistema PETROBRAS. Por exemplo, não é possível prever antecipadamente a perfuração e o
ensaio se qualquer prospecto específico conterá petróleo ou gás natural ou – se contiver petróleo e gás natural – se estará em quantidades suficientes para ser economicamente viável.
Este material é baseado em informações disponíveis até essa data e considerando as condições econômicas e outras ais na situação em que se encontram e da forma que podem ser
avaliadas no momento.
A PETROBRAS não considera que a Informação Financeira que possa estar contida neste documento seja ou deva ser considerada como uma indicação confiável no desempenho
financeiro projetado ou qualquer outro assunto. A Informação Financeira pode incluir certas declarações e previsões sobre o futuro, incluindo declarações relativas a condições
financeiras e resultados de operações relacionadas a certas operações econômicas de custos, planos e objetivos da administração para ativos relevantes. Estas declarações e previsões
envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que irão ocorrer no futuro e podem basear-se em certos pressupostos relativos à
evolução futura de uma série de magnitudes e da economia em geral, que podem não se materializar e, portanto, as conclusões a que se chegou neste documento podem ser alteradas.
Nenhuma garantia ou declaração é feita no sentido de que qualquer dessas declarações ou previsões eventualmente virão a se concretizar. Os resultados reais são altamente
suscetíveis de variar em relação a tais previsões ou projeções e essas variações podem ser significativas. Há uma série de fatores que podem fazer com que os resultados e
desenvolvimentos reais difiram materialmente de qualquer dos expressos ou implícitos por tais declarações e previsões, tais como, mas não limitado a capacidade de alcançar redução
de custos, exposição a flutuações de cambio para moedas estrangeiras, inflação e condições econômicas adversas.
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Aviso (continuação)
Nada contido neste documento é ou deve ser invocado como uma promessa ou garantia quanto ao futuro. Salvo indicação expressa em contrário, este documento referencia‐se exclusivamente à
presente data. Nem a entrega deste documento, nem qualquer compra de qualquer dos valores mobiliários, ativos, negócios ou empreendimentos da PETROBRAS ou de qualquer entidade
relacionada, deve ser interpretada de forma a indicar ou implicar que não houve mudança nos negócios da PETROBRAS a partir da presente data. Além disso, o Sistema PETROBRAS ou suas
respectivas afiliadas, conselheiros, diretores ou funcionários não incorrerão em qualquer responsabilidade ou obrigação de cuidado por atualizar este documento (ou quaisquer informações
adicionais), de corrigir quaisquer imprecisões nele que possam se tornar evidentes ou de fornecer qualquer informação adicional a qualquer destinatário/participante. As informações contidas neste
documento são necessariamente baseadas em condições econômicas, de mercado e outras em vigor, e as informações disponibilizadas na data deste documento ou conforme aqui indicado.
Mesmo que eventuais desenvolvimentos subsequentes venham a afetar as informações aqui apresentadas, o Sistema PETROBRAS não tem obrigação de atualizar ou revisar essas informações.
Este documento não constitui um prospecto ou uma oferta para a venda ou compra de ações ou outros valores mobiliários ou qualquer ativo subjacente em relação a qualquer membro do Sistema
PETROBRAS ou de outra forma a celebrar o negócio contemplado na Transação em Potencial, não constituindo qualquer forma de compromisso por parte de qualquer membro do Sistema
PETROBRAS ou qualquer outra pessoa a celebrar qualquer espécie de negócio jurídico. Este documento ou quaisquer outras informações escritas ou orais disponibilizadas a qualquer participante
ou seus consultores não constituem nem constituirão a base ou linhas gerais de qualquer contrato ou compromisso. Qualquer proposta relativa a uma possível transação entre qualquer membro do
Sistema PETROBRAS e o destinatário/participante e/ou potencial comprador só dará origem a obrigações contratuais por parte de tal membro do Sistema PETROBRAS se e quando um contrato
definitivo tiver sido celebrado.
A PETROBRAS se reserva ao direito, sem qualquer responsabilidade, de alterar ou substituir o presente Teaser e as informações fornecidas a qualquer momento e alterar, modificar, adiar, acelerar
ou encerrar o Processo, negociações e discussões a qualquer momento e em qualquer respeito, para a Transação em Potencial tratada neste documento ou para encerrar as negociações com
qualquer potencial comprador/destinatário/participante deste documento, casos esses em que serão informados todos os participantes, observando‐se a imparcialidade e igualdade de tratamento.
A PETROBRAS não se obriga a fornecer aos destinatários/participantes acesso a informações adicionais.
O destinatário/participante reconhece que será o único responsável pela sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado de qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou de qualquer
de seus valores mobiliários, ativos ou passivos ou parte deles e que realizará sua própria análise e será exclusivamente responsável por formar a sua própria convicção acerca do valor e o
potencial desempenho futuro do ativo tratado na Transação em Potencial. Nada contido neste Teaser deve ser interpretado como uma promessa ou compromisso de eventos ou empreendimentos
futuros. Os destinatários/participantes manterão sua relação com a PETROBRAS confidencial em relação à Transação em Potencial e não deverão revelar a terceiros que receberam este
documento ou que estão avaliando seu interesse na Transação em Potencial, salvo quando autorizado por escrito pela Petrobras ou em razão de determinação de autoridade competente. Em
nenhuma hipótese os membros do Sistema PETROBRAS ou qualquer de seus assessores serão responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridas em decorrência de qualquer avaliação
ou investigação de qualquer membro ou parte do Sistema PETROBRAS ou quaisquer outros custos e despesas incorridos por um destinatário/participante. Os destinatários/participantes deste
documento e seus representantes devem observar os requisitos legais aplicáveis em sua jurisdição. Por conseguinte, o destinatário/participante concorda que nem ele, nem qualquer de seus
agentes ou afiliados utilizarão essas informações exceto para os fins especificados neste aviso ou documento e não usarão essas informações para qualquer outro propósito comercial. A
distribuição deste documento em certas jurisdições pode ser restringida por lei e, portanto, ao aceitar este documento, os destinatários/participantes declaram que eles são aptos a
recebê‐lo/acessá‐lo sem contravenção de quaisquer requisitos de registro não cumpridos ou outras restrições legais ou regulamentares na jurisdição em que eles residam ou realizem negócios.
Nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer pessoa em relação à distribuição ou posse do documento em ou a partir de qualquer jurisdição.
Este documento não deve ser reputado como aconselhamento legal, fiscal ou financeiro e não deve ser considerado como uma recomendação de qualquer membro do Sistema PETROBRAS ou
qualquer um dos seus respectivos representantes, diretores, funcionários, empregados, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações. Recomenda‐se que
os destinatários/participantes busquem os seus próprios assessoramentos financeiros, dentre outros, e espera‐se que tal destinatário/participante tome as suas próprias decisões sem basear‐se
neste documento. Conforme já indicado, este documento tem por finalidade exclusivamente informação e as informações aqui contidas não devem ser tratadas como confiáveis, não conferindo
direitos ou remédios ao destinatário/participante ou qualquer outra pessoa.
Este documento não excluirá qualquer responsabilidade ou remédio em relação á declarações fraudulentas. Ao aceitar este documento, o destinatário/participante concorda em ficar vinculado
pelas limitações aqui descritas.
Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pelo Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo ou qualquer uma das suas respectivas afiliadas, funcionários ou representantes
(“Scotiabank") quanto à correção, precisão, confiabilidade, razoabilidade ou integridade de qualquer informação, declaração ou opiniões contidas ou de qualquer forma relacionadas à este
documento ou qualquer informação escrita ou oral disponibilizada a qualquer parte interessada, e qualquer responsabilidade por qualquer pessoa em relação a qualquer informação ou opinião. O
Scotiabank não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão de quaisquer dados contidos nesta apresentação, incluindo, sem limitação, sobre reservas e recursos de petróleo,
cronogramas de exploração, estimativas de produção, entre outros. O Scotiabank não é responsável, no todo ou em parte, de forma expressa ou implícita, pela elaboração ou divulgação deste
documento, nem por quaisquer erros, omissões ou suficiência de informações ou outras informações enviadas ou oferecidas por meio de formulários escritos ou orais, e nada aqui deve ser
considerado como uma representação ou garantia, no presente ou no futuro, do Scotiabank. Além disso, o Scotiabank ou seus respectivos afiliados, conselheiros, diretores ou funcionários não
terão qualquer obrigação de atualizar este documento (ou qualquer informação aqui contida ou adicional), de corrigir eventuais imprecisões que possam tornar‐se evidentes ou de fornecer qualquer
informação adicional para qualquer destinatário. Deve se entender que os desenvolvimentos subsequentes podem afetar essas informações e que o Scotiabank não tem obrigação de atualizar ou
revisar essas informações. O Scotiabank foi contratado para atuar como assessor financeiro exclusivo para a PETROBRAS no contexto da Transação em Potencial, de forma que não assume
qualquer obrigação e não terá qualquer responsabilidade perante terceiros pela assessoria prestada à PETROBRAS no contexto a Transação em Potencial, em decorrência deste Teaser ou dos
assuntos aqui tratados.
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Para mais informações: 
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 e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br 

 Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ. 

 Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540 

 

Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de 

Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, 

“planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. 

Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   

 
 

Petrobras divulga teaser de ativos de E&P na Bacia de Campos 

— 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação 
da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora 
Leste, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos. 

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção 
de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultados‐e‐
comunicados/teasers. 

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.  

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial 
de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, 
previsto no Decreto 9.355/2018.  

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, 
passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem 
demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. 

Sobre Albacora e Albacora Leste 

O campo de Albacora possui uma área de 455 km² e está situado na área norte da Bacia de Campos, em lâmina d'água 
que varia de 100 a 1.050 m, a uma distância de cerca de 110 km do Cabo de São Tomé, no litoral norte do estado do Rio 
de Janeiro. Em agosto de 2020, Albacora produziu 38,7 mil barris de óleo por dia e 716 mil m3/dia de gás. A Petrobras é 
operadora do campo com 100% de participação. 

O campo de Albacora Leste possui uma área de 511,56 km² e está situado na área norte da Bacia de Campos, em lâmina 
d'água que varia de 1.000 a 2.150 m, a uma distância de cerca de 120 km do Cabo de São Tomé. Em agosto de 2020, 
Albacora Leste produziu 33,3 mil barris de óleo por dia e 707 mil m3/dia de gás. A Petrobras é operadora do campo com 
90% de participação e os 10% restantes pertencem à Repsol Sinopec Brasil. 
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